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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til mødet. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden  

Der blev uddelt en opdateret dagsorden. MSS orienterede om, at pkt. 3 vedr. Økonomi erstattes af 

punktet: Valg til de akademiske råd 2014. Baggrunden for at punktet vedr. økonomi udgår er, at 

der ikke er noget nyt. Der foregår pt. møder vedr. FC2 mellem institutlederne og dekanen. FC2 vil 

blive behandlet på næste møde. 

 

Det var endvidere planlagt, at arbejdsgruppen om faglige synergier skulle have fremlagt deres 

arbejde, men også det punkt er udskudt, dels fordi gruppen gerne vil have mere tid, og dels fordi 

en drøftelse af problemanalysen er prioriteret højt. Desuden var det hensigten, at rådet skulle 

have drøftet ”strategisk uddannelsessamarbejde”, jf. referatet fra sidste møde (9. april 2014), men 

punktet behandles først på næste møde, da Anders Barfoed har meldt afbud til dagens møde. 

 

Den uddelte reviderede dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

  

Ad 2. Opfølgning 

a. Akademisk Råds møde 090414 (bilag) 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

 

b. Akademisk Råds formænds møde med bestyrelsen 180614  v/Mogens Vestergaard 

 Akademisk råds formænd har været til møde med bestyrelsen for AU. Mogens Vestergaard (MV) 

deltog i stedet for MSS, som var forhindret i at deltage. 

 

MV orienterede om, at formanden for AU’ bestyrelse, Michael Christiansen, havde indledt mødet 

med at orientere om, at formålet med mødet er et forsøg på at måle pulsen på arbejdet i de 

Akademiske Råd på Aarhus Universitet. Hvordan er stemingen og ønsker de Akademiske Råd  

fremadrettet at mødes med bestyrelsen og komme med input til universitetsledelsens arbejde? 

 

På mødet redegjorde MV for arbejdet i Akademisk Råd på ST og pointerede bl.a., at rådet havde 

været inddraget og haft mulighed for at sætte sit fingeraftryk på fakultetets retningslinjer både i 

forhold til Kriterier for varige VIP-ansættelser og i relation til Sammenlignelige vilkår for 

videnskabeligt ansatte på Science and Technology.  

 

Følgende 4 overordnede temaer var på dagsordenen på mødet med AU bestyrelse og formændene 

for de 4 Akademiske Råd: 

 Medinddragelse og medbestemmelse 

 Den interne problemanalyse 

 Det strategiske arbejde 

 Kvalitet 
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Det var alene to af de fire emner som blev debatteret, nemlig: Medinddragelse og medindflydelse 

samt Kvalitet. 

 

MV konkluderede fra mødet, at bestyrelsen tilkendegav, at den gerne vil inddrage de Akademiske 

Råd mere i fremtiden og er klar til at modtage indspil fra rådene, så de får en mere aktiv rolle.  

Bestyrelsen var fokuseret på, at der skal være en større grad af bottom-up processer, og at det 

også skal afspejle sig i forhold til arbejdet i de Akademisk Råd. 

 

Det var blandt medlemmerne af Akademisk Råd på ST enighed om at tage imod denne opfordring 

til øget samarbejde og større involvering. En måde at gøre det på er at sørge for, at rådet 

fortsætter med at tage faglige diskussioner op på møderne og derved sætte fokus på temaer, som 

rådet vurderer interessante. De væsentligste budskaber fra Akademisk Råd bringes videre til 

universitetsledelsen af dekanen. 

 

MSS tilføjede, at kvalitet vil være et oplagt tema til Sandbjergseminaret. Kvalitet i undervisningen 

og kvalitet i forskningen. Kvalitet er et vigtigt emne særligt i disse år, hvor alle er pressede og alt 

skal gå hurtigt. MSS sidder i en arbejdsgruppe, som skal forberede Sandbjergseminariet, og hun 

foreslog, at rådet drøftede indspil til seminariet på næste møde i Akademisk Råd på ST. 

 

Ad 3. Valg til Akademisk Råd efteråret 2014 

MSS orienterede om, at der i efteråret 2014 skal gennemføres valg til de følgende organer på ST: 

 Akademisk Råd 

 Studienævn 

 Ph.d. udvalget  

 Bestyrelsen for AU 

 

I forhold til Akademisk Råd er det de studerende, der skal stemme, og som er på valg. VIP/TAP er 

først på valg i 2015. Forklaringen er, at de studerende vælges for 1 år ad gangen til Akademisk 

Råd, mens VIP/TAP vælges for 4 år ad gangen. 

 

Ved valget 2013 blev repræsentationsområderne for de studerende ændret, efter at have været i 

sendt i høring i de relevante studenterpolitiske foreninger ved ST og ASE. Ændringen skyldes, at 

de studerende på diplomingeniøruddannelserne ved ASE også skulle være både valgbare og 

stemmeberettiget til Akademisk Råd på ST. 

 

Ved valget i 2014 skal de studerende, der er på uddannelsen Electronic Design Engineer, som 

udbydes i Herning, også være valgbare og stemmeberettigede til Akademisk Råd på ST. Det 

foreslås, at uddannelsen kommer under det repræsentationsområde, som også dækker 

diplomingeniøruddannelsen i Elektroingeniør. Forslaget vil blive sendt i høring ved de relevante 

studenterpolitiske foreninger på ST og ASE. 

 

Der blev spurgt til hvor mange ingeniørstuderende, der i Herning og på uddannelsen i Electronic 

Design Engineer. Det præcise tal vil blive undersøgt og meldt ud på næste møde. 
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MSS orienterede endvidere om, at når det næste år er VIP der er på valg, skal de ansatte ved ASE 

på tilsvarende måde som de studerende være stemmeberettigede og valgbare til Akademisk Råd 

ved ST. Det betyder, at der skal ændres på repræsentationsområderne for VIP’erne. Der vil derfor 

blive fremlagt et forslag til nye repræsentationsområder for VIP på et af de næste møder i 

Akademisk Råd. 

 

MSS afsluttede punktet med at opfordre til, at alle studerende gør en indsats i forhold til det 

forestående valg. Det er vigtigt, at der bliver valgt studerende ind på alle de pladser i Akademisk 

Råd, som de studerende har til rådighed. 

 

Ad 4. Forskningspraksis/Code of Conduct – høring (bilag) 

MSS orienterede om, at alle medlemmer har fået tilsendt et udkast til høringssvar på forslag om 

The Danish Code of Conduct. Desværre med en kort svarfrist. Der var ved fristens udløb ikke 

kommet mange bemærkninger. 

 

Høringssvaret fra Akademisk Råd er udsendt som bilag til mødet. I brevet er fremført 

bemærkninger vedr.: 

 

 Data management og publiceringskrav 

 Medforfatterkriterier 

 Current practices’ 

 Teaching 

 

AU’s høringssvar til ministeriet vedr. udkast til Danish Code of Conduct blev uddelt på mødet.  

De punkter, som Akademisk Råd på ST havde påpeget, er med og indgår som en del af 

universitetets høringssvar. 

 

I forhold til medforfatterkriterier blev det drøftet, om den undtagelse, der foreslås i høringssvaret 

fra AU, er tilstrækkelig. Det er ST, der har ønsket at få undtagelsen sat ind - de andre 

hovedområder kan godt leve med den oprindelige formulering. Der sigtes mod en ordentlig 

praksis. I forhold til tværvidenskabelige artikler gav flere af rådets medlemmer udtryk for 

bekymring, hvis alle medforfattere skal være lige ansvarlige. Omvendt var der også enighed om, at 

det ikke er tilstrækkeligt, hvis den enkelte forfatter alene er ansvarlig for det, vedkommende selv 

har bidraget med. Det er en balance og forslaget til den nye formulering er udtryk for et 

kompromis.  

 

Det var generelt holdningen i rådet, at de nationale regler skal sikre en ordenligt opførsel, og det 

er godt at få klarhed over, hvad der betragtes som ordentlig opførsel, men det skal ikke bruges til 

at dømme hinanden. Det giver mening at have et sæt nationale regler for Code of Conduct, men 

det er afgørende, hvordan det bliver brugt i praksis. Det bør være guidelines og ikke et rigidt 

nationalt regelsæt, og det er den enkelte institution, der skal indføre dem og sørge for, at de bliver 

implementeret lokalt.  

 

 



 

 

    

Side 5/8 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Der var enighed om, der ikke skal etableres en AU Code of Conduct, før den nationale Code of 

Conduct er endeligt vedtaget. Først når den nationale Code of Conduct foreligger, er det muligt at 

vurdere, om der er behov for supplering på nogle punkter i AU’s Code of Conduct.  

 

Det blev besluttet, at MSS sender et kort brev, hvoraf det fremgår, at forslag til AU’s Code of 

Conduct vil blive drøftet i Akademisk Råd på ST, men først efter at den nationale Code of Conduct 

er endeligt fastlagt. Drøftelse af forslag til AU Code of Conduct blev derfor udskudt. 

 

MSS gjorde opmærksom på, at de bekymringer ST har nævnt i forhold til de nationale Code of 

Conduct ikke alle er indarbejdet i AU’s Code of Conduct, hvilket derfor skal indgå i rådets 

behandling af AU’s Code of Conduct. Såfremt rådet skulle blive bedt om specifikke kommentarer, 

vil der blive iværksat en skriftlig høring. 

 

Ad 5. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag) 

Bilag var udsendt, som viser at der er tildelt 51 ph.d.-grader siden sidst. Der var ingen 

bemærkninger til oversigten. 

 

Ad 6. Rapport – Intern Problemanalyse (bilag=medarbejdere.au.dk) 

MSS indledte med kort at redegøre for processen. Ekspertgruppen har udarbejdet en grundig 

rapport, som Analysepanelet har kommenteret. NCN supplerede med at bemærke, at 

universitetsledelsen d. 15. august kommer med en plan for, hvad de har tænkt sig at gøre. Planen 

kommer i høring.  

 

NCN understregede, at vi skal passe på med at undsige os rapportens resultater – de skal tages 

alvorligt, og der skal gøres noget.  Akademisk Råd skal drøfte løsninger på de skitserede 

problemer. NCN vil lytte til rådets medlemmer og bringe budskaberne videre til 

universitetsledelsen, så synspunkterne/forslagene kan indgå i den videre proces.  

 

Der blev fremført følgende overordnede betragtninger blandt rådets medlemmer: 

 

1. Organisationen – struktur mv. 

 Det er et stort problem, at der i dag er mistillid til ledelsen. Det kræver noget at få 

genvundet denne tillid. 

 Alle beslutninger skal ikke tages på toppen - beslutningskompetencen skal delegeres ned i 

organisationen. 

 Opsplitningen mellem det faglige og det administrative er et problem. Den centralisering, 

der er fulgt med, er ikke god. Der skal være mere nærvær. 

 Institutlederne har for lidt indflydelse bl.a. i forhold til de ydelser, de får fra 

administrationen. Institutlederne skal i højere grad selv kunne bestemme, hvad det er for 

ydelser, de har brug for fra administrationen – der burde være mulighed for både at 

tilkøbe og fravælge en service.  

 Nærhed contra centralisering:  

Der skal være mere dialog mellem administrationen og medarbejderne. Administrationen 

skal tættere på medarbejderne. Dette kan ske ved, at den nuværende struktur fastholdes 
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og kobles med at de adm. medarbejdere er på besøg på institutterne, fx økonomimedar-

bejderne skal ikke sidde fast på institutterne men skal komme på besøg en eller to gange 

om på instituttet. Praksis viser, at det er en model, der fungerer nogle steder. Det kan også 

ske ved, at de adm. medarbejdere flyttes ud på institutterne.  Man yder en bedre seervice, 

hvis man kender den, man skal servicere. De studerende mærker også, at de administrati-

ve medarbejdere er kommet langt væk fra deres dagligdag.  

Medarbejdernes jobtilfredshed i søjlerne er faldet i takt med, at de administrative 

medarbejdere er blevet flyttet væk fra institutterne. 

Når der tidligere kom en stor bevilling mødtes man i kaffestuen (VIP, TAP og adm. 

medarbejdere) og drak champagne – det kan man ikke på samme måde i dag, hvor 

nærheden er væk. 

 

Flere medlemmer udtrykte dog skepsis i forhold til ønsket om fysisk nærhed. I dag får 

institutterne en mere professionel betjening fx i forhold til økonomi, forskningsstøtteen-

heden og it. Enheder med den grad af specialiseret indsigt skal det enkelte institut ikke 

selv opbygge. Opgaveløsning, der kræver en høj grad af specialiseringer, bør centraliseres 

som fx FSE, mens der er behov for den lavpraktiske hjælp helt tæt på brugerne (fx it). 

 

 Den daglige ledelse bør være præget af mere nærvær. De nære ledere kan udnyttes bedre. 

Fx sektionsledere – de ansatte skal opleve, at deres nære leder kan hjælpe dem. Denne 

gruppe af ledere skal klædes bedre på til den opgave og have delegeret mere ansvar. 

Denne gruppe af ledere kan være med til at gøre en forskel. 

 Il-lederne er blevet overbebyrdede af administrative opgaver, stik imod den oprindelige 

hensigt. De institutledere, som driver et stort institut, mangler medarbejdere, som er tæt 

på dem.  Hvor er de administrative medarbejdere, der skal hjælpe institutlederne? Skal il-

lederen fx selv ansætte en økonom (en person der yder faglig ekspertise til institutlede-

ren), eller er det en af controllerne, som skal assistere? Der mangler administrative 

medarbejdere tæt på institutlederen, som refererer til institutlederne og ikke til en 

funktionschef og vicedirektør. Ophænget er ekstremt vigtigt. 

 Der skal være plads til en højere grad af forskellighed – vi skal væk fra ”one size fits all”. 

Det vil betyde, at administrationen også får lov til at levere differentierede ydelser. 

Kvalitetsbegrebet, som inkluderer bl.a. lokal viden, skal udbredes. Det bredere 

kvalitetsbegreb skal udbredes. 

 Instrukser kommer i dag fra en vicedirektør, som ikke kender de lokal e forhold. 

Instrukser skal fremadrettet komme fra en, der sidder lokalt, så instruksen ikke er 

standardiseret men afstemt efter de lokale forhold. 

 Standardløsninger skal have en nem indgang. 

 

2. Medinddragelse/medindflydelse: 

 Nogle medarbejdere oplever ikke, at der er mindre medinddragelse, end der var tidligere 

på AU. Problemet er, at når den leder, man skal diskutere med og afklare ting med, ikke 

kan komme igennem med budskabet opadtil i organisationen. Det giver anledning til 

frustration. De lokale ledere skal kunne agere og have større gennemslagskraft. 
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 Ansatte oplever, at de har mindre medindflydelse, fordi institutlederen oplever, at han har 

mindre medindflydelse. 

 Der skal være et ledelsesrum for institutlederen. Dekanen skal have et ledelsesrum i 

forhold til universitetsledelsen. Det er en afgørende forudsætning for at opnå medindfly-

delse. 

 Der er forskellige kulturer på de enkelte hovedområder. Mere selvstændighed på 

hovedområderne er et ønske. 

 Den almindelige medarbejder oplever ikke, de har særlig stor medindflydelse. AU er en 

kæmpe organisation. Vi har etableret institutforum og andre fora. Skeptisk i forhold til 

hvordan det kan ændres, så den enkelte medarbejder føler sig mere inddraget.   

Man skal også selv gøre noget for at få medindflydelse. Der er mange medarbejdere, der 

ikke er så udad farende. 

Flere medlemmer anførte, at de organer, der allerede er etableret, sagtens kan bruges 

bedre. Men det tager tid. Vi kan aldrig få alle medarbejdere til at være tilfredse – der vil 

altid være nogen, der ikke mener, at de bliver inddraget tilstrækkeligt. 

 Tidligere var alt mere status quo. Nu sker der en masse forandringer, og det betyder, at 

der kommer utilfredshed frem. 

 Der er mange VIP der er ligeglade med medindflydelse. For dem er det vigtigt at have tid 

til forskning, og at det administrative fungerer. 

 

3. Kommunikation 

 Ikke kun glansbillede - AU må gerne være selvkritisk.  

 Det anbefales, at der kommunikeres anerledes, når der er truffet en beslutning. I dag 

lyder det: ”Nu er der kommet dette ovenfra”. 

 Kommunikation kommer fra medarbejdere, som ikke ved, hvad der sker på instituttet. 

Kommunikationsansatte skal ud i miljøerne. 

 

Ad 7. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

 

Ad 8. Eventuelt 

8a. Næste møde 030914 (bilag) 

Der var ingen bemærkninger til den foreløbige dagsorden for det næste møde den 09. sep. 2014. 

Der var ingen bemærkninger til oversigten over kommende temaer til behandling i Akademisk 

Råd. 

 

8b. Møder i 2015 (bilag) 

Mødeplan for 2015 var udsendt som bilag. De studerende bemærkede, at møderne som er lagt i 

januar, april og juni 2015 er lagt i eksamensperioder, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. MSS lovede 

at mødeplanen for 2015 vil blive revideret, således at møderne ikke lægges i eksamensperioderne. 

 

MSS opfordrede alle rådets medlemmer til at tilmelde sig seminaret i nov. 2014. 

 

Lars Arge påpegede, at AU og ST har en relativ høj succesrate i forhold til ansøgninger – både EU 
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-ansøgninger, FNU og ansøgninger til private fonde. Det går godt for AU og ST. Han udtrykte dog, 

at der en bekymring i forhold til inddækningskravet. De private men også de offentlige fonde er i 

stigende grad fokuserede på budgetterne og hvor meget forskning, de får for pengene. 

Konkurrencen med de andre universiteter er benhård, og AU skal passe på, at vi ikke er for 

anderledes end de andre institutioner. 

 

NCN svarede, at han naturligvis glæder sig meget over den store succesrate ift. ansøgninger. Det 

viser jo, at medarbejderne gør en massiv og kvalificeret indsats, hvilket han gerne ville kvittere 

for. Han understregede, at vi selvfølgelig skal være meget opmærksomme på ikke at sætte vores 

forskere i en meget dårligere konkurrencesituation end forskere fra andre institutioner. 

 

Anni Christensen gav udtryk for bekymring i forhold til det faldende antal laborant praktikanter 

ved ST. NCN svarede, at det er blevet indskærpet over for institutlederne, at de institutter, der har 

laboranter ansat, også bør se det som en forpligtelse at løfte den opgave, det er at uddanne 

laboranter.  NCN pointerede dog, at besparelsesprocessen har sat institutlederne i et jerngreb, og 

at det kan være forklaringen.  NCN lovede, at han vil være opmærksom på problematikken og 

følge tallene nøje.   

 

Det blev påpeget at der pt. verserer mange rygter i forhold til både den økonomiske situation og 

det forhold, at AU står uden universitetsdirektør i en periode med mange udfordringer og 

problemer.  NDH og NCN orienterede om, at der arbejdes på at få en ny universitetsdirektør 

ansat. Det er vigtigt, at det bliver den rigtige person, og der er derfor igangsat en ny opslagsrunde. 

Rektor har sat sig i spidsen for administrationen indtil en ny direktør er fundet. 

Der er fortsat økonomiske udfordringer, men der er ingen grund til at være bekymret for 

universitetets økonomi. Der er nu fastlagt langsigtede budgetter, hvilket netop skal sikre 

robusthed også sammenlignet med tidligere år.  

 

 

 

 

 

 

 


