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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 20. marts, 16.15 

1520-732 

Akademisk Råd 

 

Inviterede: Medlemmer af STs Akademisk Råd (deltagerliste er medsendt).  

 

Referent: Dekansekretær Jette Laursen. 

  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra mødet 22. fe-

bruar (bilag) 

3. Meddelelser 

a. Sammensætningen af AU fora 

b. Orientering om standard forretningsorden for akademiske råd pr. 

marts 2012 (bilag) 

4. Økonomi, regnskab 2011 

5. Indledende drøftelse af udkast til hovedområdets strategi 

a. Status for institutterne på ST. 

Første udkast til hovedområdestrategi for ST – indledende drøftelser 

(bilag) 

6. Indstilling af medlemmer (2 VIP og 2 TAP) til medarbejder-

projektgruppe vedr. UNIvers (bilag) 

7. Eventuelt 

8. Næste møde: 22. maj 2012 

 

 

 

Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 3. møde i ST Akade-

misk Råd. 
 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra møde 22. februar 

(bilag) 
Referatets længde blev påtalt. Det blev konkluderet, at referatet i h.t. vedtæg-

terne skal være et beslutningsreferat. Der var dog enighed om, at referatet 

samtidig skal afspejle drøftelserne i Akademisk Råd. 
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Indstilling til AUFF fra de Akademiske Råd har været vanskelig at håndtere 

på tværs af hovedområderne. Der var ros til MSS for håndtering af sagen. 

Brian Bech Nielsen (BBN) udtrykte håb og forventning om, at de 4 Akademi-

ske Råd får etableret et godt samarbejde fremadrettet.  

Vedr. e-mail adresser refererede BBN kort fra møde med Steffen V. Petersen. 

Det er således aftalt, at BBN afholder møde 3-4 gange om året med studenter-

repræsentant i Akademisk Råd.  

Vedr. samme udfordring blev det omtalt, at problematikken omkring e-mail 

adresser er løst i forhold til Akademisk Råd. Der blev udtrykt glæde over at 

opleve mulighed for dialog og problemløsning. 

 

Ad 3. Meddelelser 

a. Sammensætningen af AU fora (bilag uddelt ved mødet) 
ST har stærke repræsentanter i alle 4 fora. Generelt er der lagt vægt på at få 

hele ST-organisationen repræsenteret.  

De 4 fora blev kort gennemgået f.s.v.a. ST medlemmer.  

Akademisk Råd anerkendte BBNs valg. 

 

b. Orientering om standard forretningsorden for akademiske råd pr. marts 

2012 (bilag) 

Blot til orientering 

 

Ad 4. Økonomi, regnskab 2011 (bilag uddelt ved mødet) 

 BBN gennemgik regnskabet for hhv. ST, tidl. NAT, tidl. DJF og tidl. 

DMU. Disse er svære at sammenligne p.g.a. forskellige opgørelsesmodel-

ler. 

 Budget 2012 er i gang med at blive udmeldt til institutlederne, som for-

ventes at informere ud i institutterne 

 Budget 2012 har været en lang og besværlig proces af flere udefrakom-

mende årsager.  

 Tilfredsstillende resultat for ST samlet set ud fra en omsætning på 2,4 

mia. kr. 

 Der arbejdes hårdt på udarbejdelse/implementering af ny økonomimodel 

gældende fra 2013. Dekanen er bevidst om, at alle venter spændte på den 

ny økonomimodel. En vis utryghed forsøges imødegået med først dialog 

og dernæst information. 

 

Ad 5. Indledende drøftelse af udkast til hovedområdets strategi 

a. Status for institutterne på ST 
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BBN orienterede ud fra PP. 

 

Publikation/VIP/år varierer ganske naturligt fra institut til institut Det påpe-

gedes dog, at uanset hvilket institut, der er tale om, er lødigheden høj.  

STs medarbejdere og ikke mindst dekanen er forpligtet til at have overblik 

over, hvordan rigets tilstand egentlig er i den henseende. Desuden er proces-

sen god og giver mening for det fremadrettede arbejde - hvad virker og hvad 

virker ikke. 

 

b. Første udkast til hovedområdestrategi for ST – indledende drøftelser (bi-

lag) 

Strategiarbejdet foregår på mange niveauer. 

Institut niveau: Sendes i høring i institutfora 

 

Hovedområdeniveau: Første udkast skal i høring i bl.a. Akademisk Råd. De-

kanen havde valgt at præsentere udkastet forud for ledelsesseminaret på 

Sandbjerg 28-29. marts. Der anmodedes således om skriftlige kommentarer 

til BBN. Vil være i høring fra medio april til primo maj. Akademisk Råd havde 

på nuværende tidspunkt enkelte, generelle bemærkninger til udkastet pri-

mært omkring konsistens i præciseringer.  

 

Universitetsniveau: Strategi udfærdiges på båndniveau 

 

Ad 6. Indstilling af medlemmer (2 VIP og 2 TAP) til medarbejder-

projektgruppe vedr. UNIvers (bilag) 
På TAP siden meldte Ann Eg Mølhave sig. 

Akademisk Råd blev sendt hjem med det opdrag at finde de resterende 3 per-

soner (2 VIP og 1 TAP) og melde ind til MSS snarest og ikke senere end fredag 

23/3 incl. begrundelse for indstillingen. 

 

Ad 7. Eventuelt 
a. Institutfora 
Det ses som en naturlig tanke, at der er gengangere fra Akademisk Råd i Insti-
tutfora. Eftersom der er tale om medarbejderorganer, skal en sådan evt. op-
fordring komme fra Akademisk Råd og ikke fra ledelsen. 
Institutfora oprettes ved, at institutlederne sender forslag om medlemmer til 
dekanatet. Institutlederen er formand og bestemmer form, antal møder m.v. 
 
Ad 8. Næste møde: 22. maj 
Forslag til pkt.: 
a. Medarbejderindflydelse. Hvorledes sikrer Akademisk Råd, at der oriente-

res i baglandet og omvendt – hvordan klæder baglandet Akademisk Råds 
medlemmer på. 

b. Årshjul. Udkast udarbejdes af dekansekretariatet i samarbejde med MSS. 
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Mødet afsluttedes ca. 18.30 


