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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 22. maj, 16.15 

1510-213 

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 20. marts 

(bilag) 

3. Meddelelser 

a. Arbejdsgruppe vedr. mere sammenlignelige livsvilkår  

4. Økonomi 

a. Budget 2012 (bilag udleveres ved mødet) 

5. Årshjul for Akademisk Råd (bilag/udkast) 

6. Proces for tildeling af ph.d.- og doktorgrader (bilag) 

7. Nedsættelse af Administrativt brugerpanel 

8. Medarbejderinddragelse 

9. Hovedområdets strategi  

10. Eventuelt 
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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til 4. møde i ST Akade-

misk Råd. 
 
 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra møde 20. marts 

(bilag) 
Referatet blev godkendt med nogle få ændringer.  

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

projektgruppe vedr. UNIvers 
 
MSS oplyste, at Mette Alstrup Lie, PhD (VIP), Ann Eg Mølhave (TAP) var ble-
vet indstillet og udpeget som medlemmer af projektgruppen. 

 

 

Ad 3. Meddelelser 

a. Arbejdsgruppe vedr. mere sammenlignelige livsvilkår 

Rapport fra Dansk Center for Forskningsanalyse, AU, vedr. ”Arbejdsvilkår 

ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner.   

Rapporten beskriver resultaterne af en undersøgelse af medarbejdernes ople-

velse af fusionerne, og hvordan de har påvirket medarbejdernes arbejdsvilkår 

og karrierevalg. Undersøgelsen viser, at der er medarbejdere ved de tidligere 

sektorforskningsinstitutioner (herunder tidligere DJF OG DMU), som føler, 

at arbejdsvilkårene er blevet forringede – de oplever, at der er et A og et B 

hold ved fakultetet. Rapporten har sat fokus på allerede kendte problemstil-

linger og understreger behov for at få etableret mere sammenlignelige levevil-

kår ved ST 

 

BBN fremhævede, at han ser forskningen som det fælles livsvilkår – det un-

derliggende vilkår. De øvrige kerneopgaver – uddannelse, myndighedsbetje-

ning/rådgivning og talentudvikling er opgaver, som alle er baseret på forsk-

ningen. 

 

BBN oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et idéka-

talog til, hvordan vi kan få etableret mere sammenlignelige livsvilkår for for-

skerne. Arbejdsgruppen består af institutledere og to prodekaner og har insti-

tutleder Erik Østergaard Jensen som tovholder. Idékataloget vil blive sendt til 

høring i samarbejdsudvalgene og Akademisk Råd efter sommerferien. I FSU 

regi er der fra B-siden udtrykt ønske om at blive inddraget i processen, og 

Erik Østergaard Jensen har tilbudt at have løbende dialog med B-side med-

lemmerne. På baggrund af høringen og kataloget vil der blive udarbejdet et 

decideret forslag (gerne med flere optioner), som efterfølgende sendes i hø-
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ring endnu en gang. Der forventes at blive taget endelig beslutning i december 

2012. BBN fremhævede, at målet ikke er at få ens vilkår for alle, men at der vil 

blive lagt op til en stille og rolig bevægelse frem mod mere sammenlignelige 

vilkår. 

 

Nedsættelsen af udvalget blev hilst velkommen af Akademisk Råd.  

 

Akademisk råd havde en efterfølgende debat om opfattelser af vilkår i organi-

sationen. Det blev bl.a. fremført, at det er vigtigt at tale sammen indbyrdes og 

have en tydelig kommunikation både internt og eksternt for at imødegå myter 

og fordomme. 

 

b. Møde mellem Akademiske Råd og AUs bestyrelse  v/MSS 

Akademisk Råds formand og næstformand har været til møde med AUs be-

styrelse, for at berette om de akademiske råds arbejde. Bestyrelsesformanden 

ser gerne, at de akademiske råd tager selvstændige initiativer, og han efterly-

ste forslag til et eller to emner, som alle 4 akademiske råd drøfter. Èt af disse 

emner vil så blive valgt til årets emne for mødet mellem bestyrelsen og råde-

ne. MSS opfordrede medlemmer til at komme med indspil (pr. e-mail til 

mss@geo.au.dk og dean@science.au.dk ) - gerne inden for et par uger. MSS 

vil drøfte emnerne på et møde med de øvrige formænd. 

 

c. Bedømmelsesudvalg i forbindelse med ansættelser 

I forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg bør habilitetsreglerne 

fra de faglige forskningsråd følges.  

 

Systemet er desværre endnu ikke klar til at kunne udsende elektronisk til 

Akademisk Råd med henblik på godkendelse af bedømmelsesudvalg. Den hid-

tidige procedure på tidligere NAT følges indtil systemet kan tages i brug. 

 

Liste over bedømmelsesudvalg og ansatte ”siden sidst” blev omdelt.  Akade-

misk Råd bemærkede den meget skæve kønsfordeling blandt de nyansatte. 

BBN fremhævede, at det er ønsket at få flere kvinder ansat i de faste stillinger. 

 

Ad 4. Økonomi  

a. Budget 2012 (bilag uddelt ved mødet) 

BBN gennemgik bilagene, som rapporterer på tværs af ST. Opstillingen af 

indtægter og udgifter afspejler det, der pt er muligt at vise på tværs af  de nu-

værende bogføringskredse og økonomimodeller.  

 

BBN udtrykte anerkendelse til institutterne for det store arbejde, der er lagt i 

at få budgetterne til at falde på plads.  

 

mailto:mss@geo.au.dk
mailto:dean@science.au.dk
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Stillinger nævnt i strategirapporterne fra institutterne er ikke medtaget i bud-

getterne.  BBN vil tage forhandlinger desangående med de enkelte institutter.  

 

Generelt set er budget 2012 ved forecast 1 tilfredsstillende, idet det forventede 

resultat er uændret i forhold til budgettet. Der er dog behov for fortsat op-

mærksomhed på overholdelse af budgettet. 

 

Den nye økonomimodel: 

Arbejdet med den nye økonomimodel er igangsat. Institutterne vil blive ind-

draget i processen ligesom båndene bliver bedt om indspil. Der arbejdes med 

en stram tidsplan frem til 1. januar 2013. 

Det blev fastslået, at det ikke er økonomimodellen, der skal være bestemmen-

de for hvilke faglige valg ST træffer. Økonomimodellen skal understøtte de 

faglige valg. 

 

Ad 5. Årshjul (bilag) 

Godkendt som skabelon. Dekansekretariatet vil arbejde videre med udviklin-

gen af årshjulet.  

 

Ad 6. Proces for tildeling af ph.d. og doktorgrader (bilag) 

I h.t. kommissoriet for Akademisk Råd skal dets medlemmer tildele alle ph.d. 

og doktorgrader.  

 

Doktorgrader: 

Det blev besluttet, at Akademisk Råd tilsendes indstillingerne med mulighed 

for indsigelser.  

 

Ph.d. grader: 

Der er en stor mængde sager årligt.  

 

Akademisk Råd drøftede flere løsningsmodeller og konkluderede følgende: 

1) Prodekan Jes Madsen redegør for processen på et kommende møde 

2) De juridiske detaljer undersøges 

3) Mulighed for en internetløsning undersøges 

4) Indtil 1 og 2 er ført ud i livet fortsættes nuværende praksis. 

 

 

Ad 7. Nedsættelse af Administrativt brugerpanel 

Akademisk råd blev orienteret om at der bliver nedsat et administrativt bru-

gerpanel, og at der var blevet indstillet to institutledere og en institutsekreta-

riatsleder som medlemmer af panelet. Akademisk Råd fandt det meget vigtig 

at der sker brugerinddragelse. Rådet besluttede at fremsende en skrivelse til 

Universitetsledelsen, hvori gøres opmærksom på, at slutbrugerne bør høres.  
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BBN opridsede følgende facts om brugerpanelet: 

1) Universitetsledelsen har nedsat panelet 

2) Panelet mødes 1 gang/måned 

3) Panelet er et høringspanel 

 

BBN foreslog under dette punkt Akademisk Råd at overvejer nedsættelse af et 

ST panel som kan mødes med administrationschef Niels Damgaard Hansen 

efter behov. 

 

Ad 8. Medarbejderinddragelse 

Formanden indledte punktet. Ethvert medlem af Akademisk Råd har ret til at 

sætte punkter på dagsordenen og således også punkter, som kommer fra kol-

leger. Det kunne være ønskeligt med en mere organiseret måde at sikre med-

arbejderinddragelsen på. 

 

Følgende forslag kom på bordet: 

 Institutfora skal bruges mere aktivt 

 Fællesmøde 1 gang/år i institutterne 

 Hjemmeside med dagsorden, referatet, mødekalender, kommissorium 

m.v. samt links til andre relevante hjemmesider for at synliggøre overfor 

medarbejderne, at de har ret til medindflydelse via Akademisk Råd  

 Formøde på institutterne  

 Akademisk Råds møder andre steder end 8000 C 

 Tværgående TAP kontaktnet 

 

Fra de studerende side blev udtalt, at det er uhyre tidskrævende at skulle nå 

ud til et kæmpestort bagland. De studerende arbejder ligesom de ansatte for 

at gøre universitetet endnu bedre, derfor forventes hjælp fra AUs/AU KOMs 

side.  

 

BBN udtalte, at en hjemmeside for akademisk råd er oplagt – via ST KOM. 

Der er ikke mulighed for stor administrativ back up fra dekansekretariatets 

side. Han gjorde opmærksom på, at Akademisk Råds medlemmer er demo-

kratisk valgt - medlemmerne er valgt, fordi der er tillid til dem. Han under-

stregede, at akademisk råd er en rådgivende forsamling. 

 

 

Ad 9. Hovedområdets strategi 

Der er indkommet mange gode input til hovedområdets strategi. Oplægget er 

under kraftig bearbejdning og bliver sendt i høring i Akademisk Råd, så snart 

det er gennemarbejdet fra dekanatets side. Det blev beklaget, at høringen er 

blevet forsinket i forhold til den udmeldte tidsplan. 
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Ad 10. Eventuelt 
a. Enkelte problemstillinger 
Opfordring til at små problemer/udfordringer meldes ind i systemet, inden de 
bliver til store problemer. Eksempelvis kan nævnes indkøb. 
 
b. Flytteplaner for Roskilde 
Intet nyt – tidsramme er stadig 3-5 år. 
 
c. Næste møde 5. september 
Det blev besluttet at udvide mødet til 15.15 - 18.00.  
 

 
 

Mødet afsluttedes ca. 19.00 


