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

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

 

Ad 2. Opfølgning 

a. Akademisk Råds møde 020714 (bilag) 

Seminariet 27. november med de akademiske råd: Som nævnt i referatet foreslog 

formandskredsen, at der skulle sættes fokus på kvalitet i forskningen og kvalitet i uddannelser. 

Formanden udtrykte håb om, at mange af Rådets medlemmer havde mulighed for at deltage i 

seminaret den 27. november på Sandbjerg. 

Herefter godkendtes referatet. 

 

b. Høringssvar vedr. udviklingskontrakt (bilag) 

I juli måned blev udsendt en skriftlig høring vedr. indspil til universitetets udviklingskontrakt. 

Ministeriet havde indkaldt bidrag med en meget kort frist, som universitetet desværre ikke kunne 

få ændret, selvom det blev forsøgt. Indkaldelsen blev udsendt på AU og på ST har Akademisk råd 

og studienævnene fået mulighed for at give indspil. Høringssvaret fra Rådet er udsendt.  

Der var endvidere en række forslag fra de studerende, som er blevet sendt til Universitetsledelsen.  

Rådet vil blive orienteret om det samlede svar fra AU, når dette foreligger. 

 

 

Ad 3. Økonomi 

Niels Chr. Nielsen orienterede om økonomien ud fra bilaget. Forventningen er stadig, at det 

budgetterede resultat opnås. Der skal dog stadig arbejdes på institutterne for at nå målet. Der er 

ske følgende justeringer: 

 

 Stigning på Finanslovsindtægter i f.t. budgettet 

 Eksterne tilskud: Nedjustering er foretaget -> Teknisk omlægning af krone til krone 

indtægterne.  

 Indtægtsniveau på institutterne (eksterne indtægter): Forventet stigning i f.t. budgettet er 

nedjusteret. Dette for at sikre, at vi kan levere det lovede. 

 

Det blev anført, at 4-årige budgetter uden krav om at ramme et bestemt resultat i det enkelte år 

ville give større fleksibilitet. Niels Chr. Nielsen replicerede, at der også fremadrettet vil være 

måltal, som skal opnås, selvom vi nu arbejder med 4-årige budgetter.  Fremadrettet vil vi forsøge 

at have hukommelse i systemet i forhold til under-/overskud i forhold til interne ST budgetter.  

 

Rådet gav positiv respons i forhold til, at økonomiarket er udsendt med øvrigt mødemateriale, 

men efterlyste en opstilling, som viste differencer mellem FC og årets godkendte budget. 
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Ad 4. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag) 

Der er tildelt 30 ph.d.-grader i perioden siden sidste møde. Der var ingen bemærkninger til 

oversigten. 

 

 

Ad 5. AUFF strategiseminar 191114 (bilag) 

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) har inviteret de akademiske råds formænd samt 

dekanerne med til Fondens strategiseminar den 19. november 2014. På strategiseminaret vil det 

være muligt at komme med input og kommentarer til virkemidler forud for fondsbestyrelsens 

fastlæggelse af uddelingsbudget for 2015 og sigtelinjer for en periode fremefter.  

Det har tidligere været debatteret i Rådet, om Fonden kunne bidrage til startpakker for nye 

fastansatte VIP (seniorforsker-/lektor-/professor-niveau). Det ville gøre AU og ST mere attraktiv 

og gøre det lettere at tiltrække de dygtigste forskere. 

Desuden havde medlemmer af Rådet overvejelser om, 

- hvorvidt AUFF i for høj grad er kommet til at ligne et forskningsråd 

- AUFF burde give strategiske midler til fakultetet, således at beslutning om brug af midler kom 

tættere på de faglige miljøer 

- etableringen af interdisciplinære centre kunne være et perspektivrigt AUFF virkemiddel 

  

MSS opfordrede medlemmerne til at indsende tanker/overvejelser på mail inden 

strategiseminariet. 

 

 

Ad 6. Faglige synergier  v/arbejdsgruppen 

Hanne Lakkenborg Kristensen, Rodrigo Labouriau og Peter Balling lagde op til gruppedrøftelser 

med efterfølgende plenum. Se venligst resultatet i vedhæftede PP. 

Akademisk Råd udtrykte generel skuffelse over, at fusionerne ikke havde tilvejebragt mere synligt 

samarbejde på tværs af fakultetet. 

Hanne L. Kristensen blev efterfølgende inviteret til at fremlægge resultatet af drøftelserne ved 

institutledermøde 10. september 2014 / jel 

 

 

Ad 7. Problemanalysen. Beslutningsforslag/høring 

I. Ledelsesdelegering og nærvær  

A. Økonomi og budget  

B. Ansættelser  

 

II. Medinddragelse  

III. Organisatorisk indretning af fakulteterne  

IV. Kommunikation  

V. Administrativ understøttelse  
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Sammendrag af kommentarer: 

 

Overordnede kommentarer:  

 Der var generel tilslutning til beslutningsforslagene 

 Det er vigtigt, at der kommer til at ske noget – det skal ikke blot være handleplaner 

 Der bør være visse ”retningslinier” for inddragelse – inddragelse skal ske på alle niveauer  

 

I. Ledelsesdelegering og nærvær 

 Ledelsesstruktur med ledelsesteams er godt 

 Man kunne se nærmere på Institutfora - rolle/funktion, kunne man bruge andre udvalg i 

stedet? Desuden bør overvejes, om det fortsat skal være institutlederen, som er formand – 

kunne der ikke være en parallel med Akademisk råd?  

 Sektionsledere, ikke med her, men man kunne drøfte deres rolle og ansvar nærmere.  

 Sektionslederne kan bruge deres medarbejdere til at få input.  

 

Ia. Økonomi og budget 

 Det er positivt, at vi skal have mere transparens i økonomien, men det er vigtigt, at vi undgår 

en model, hvor det er alles kamp mod alle 

 Der er behov for et bedre økonomisk overblik, ikke bare på institutniveau, men også for det 

enkelte projekt 

 Det er vigtigt at sikre armslængde mellem økonomi og den enkelte underviser (frygt for 

kvaliteten, hvis der er direkte sammenhæng/STÅ indtjening) 

 

Ib. Ansættelser 

 En øget involvering af senior (fastansatte) medarbejdere i f.m. ansættelser kan give interne 

kampe/konflikter. Det er vigtigt at sikre sammenhæng mellem faglig strategi og nye 

medarbejdere, vigtigt at prioritering sker med inddragelse af medarbejderne – snævre opslag 

skal undgås 

 Med hensyn til inddragelse i ansættelsessager bør det ikke være institutforum, som inddrages 

 Forslag ligger fint i tråd med ST beslutninger om etablering af en tenure komite. Man kunne 

endda tage skridtet endnu videre og inddrage eksterne kyndige samt etablere et 

fakultetsudvalg   

 Det er vigtigt, at dekanen stadig har en rolle, ser nødigt at ansvaret/vurderingen alene ligger på 

instituttet 

 Det er spørgsmålet om ikke det er for sent i processen, hvis dekanen først siger nej til allersidst 

i ansættelsesprocessen – det er vigtigt, at dekanen kommer tidligere ind i processen 

 Vigtigt at fastholde at hvis AU skal blive endnu stærkere, skal vi ansætte personer, der er 

endnu bedre end de, der er ansat i dag 

 Den eksisterende proces vedr. post docs er for omfattende, her kunne man lempe lidt, og lade 

være med at inddrage Akademisk Råd 

 

II. Medinddragelse  

 Det er fint at lederne skal være mere inddragende. 
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 Det er positivt, at der lægges op til afholdelse af medarbejdermøder – gerne med andet end 

økonomi også reelle drøftelser af strategi mv. 

 

III. Organisatorisk indretning af fakulteterne 

Fint med eftersyn af institutorganiseringen på fakulteterne – dog er det en kort frist at skulle 

afslutte med udgangen af 2014. 

 

IV. Kommunikation 

 Glæde over, at branding strategien forsvinder. 

 

V. Administrativ understøttelse  

 Fint, at vi nu kan få adm. medarbejde ud på institutterne 

 Godt med bedre sammenhæng mellem det faglige og det administrative og væk fra one size fits 

all 

 Der sættes spørgsmålstegn ved det dobbelt ophæng af administrationschefen. Der er 

bekymring for om det kan være problematisk, ønsker at have den direkte dialog med 

administrationschef og dekanen  

 Godt med ændret ophæng til dekanen 

 Vigtigt, at velfungerende enheder, som internationalt center og forskningsstøtteenheden, ikke 

ødelægges 

 Godt, at dekanat og dekansekretariat flytter til Ny Munkegade i nærheden af ST 

administrationen. 

 Det skal klarlægges, hvordan kommunikation mellem VD-områder skal foregå 

 Der har ikke i strukturen været inddraget dialog/kommunikation på tværs 

 Kommunikationsbånd skal være klarlagt. 

 

Formanden orienterede om, at hun ville udsende udkast til høringssvarbrev. Anmodede om 

hurtig reaktion fra medlemmerne. Endelig dato for aflevering var 19/9. 

 

 

Ad 8. Meddelelser 

a. Bedømmelsesudvalg i forbindelse med postdocs (bilag) 

Rådets ønske om mere ensartede krav til oplysninger om bedømmere til bedømmelsesudvalg er 

blevet imødekommet således, at der stilles samme krav til oplysninger for stillinger på 

adjunkt/postdoc niveau som ved øvrige VIP-stillinger. 

Overordnet set havde Rådet den holdning, at Akademisk Råd ikke nødvendigvis behøver at være 

inddraget i forbindelse med post doc. ansættelser. Over post doc. niveau var Rådets medlemmer 

enige om, at de skal bidrage ved bedømmelse. Uanset hvilke stillinger, der er tale om, var Rådets 

medlemmer enige om, at informationsniveauet skal være i orden forud for stillingtagen. MSS 

understregede endvidere, at Rådet havde en rolle at spille, særligt når man ser snævre faglige 

opslag med kun 1 ansøger eller når den faglige kvalitet er meget lav. 
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Niels Chr. Nielsen var enig i, at det var vigtigt med en ordentlig bedømmelse og at Rådet har en 

rolle at spille i sikringen af dette. Der vil senere ske en drøftelse af ansættelsesprocedurerne ved 

ST. 

 

 

Ad 9. Eventuelt, herunder næste møde 

Næste møde er fastsat til 12. november 2014. Dagsordenen både på nærværende og på sidste 

møde har været ret så pressede og derfor foreslog formanden hyppigere og kortere møder – f.eks. 

15.15 – 17.00.  

Der var ikke umiddelbar tilslutning til forslaget, hvorfor den nuværende frekvens og tid fastholdes 

indtil videre. Niels Chr. Nielsen anførte, at ifald Rapporten afstedkommer forventning om mere 

inddragelse af Akademisk Råd, vil der muligvis være behov for flere møder. 

  

På baggrund af anmodning fra de studerende vil der vil blive udarbejdet en fornyet plan for 

møder i 2015, hvor eksamensperioderne forsøges undgået. 

 

Med hensyn til valg og repræsentationsområder nævnte de studerende, at det var en udfordring at 

etablere kontakt mellem studerende i Herning og studerende i Aarhus. Dekansekretariatet 

oplyste, at der var et initiativ på vej vedr. dette. 

  

Studerende omtalte forbud mod at sætte titel på væggen uden for kontorerne i NAVITAS, hvilket 

gør det uhyre vanskeligt at finde frem til rette personer. Niels Chr. Nielsen lovede at kigge på 

problematikken. 

 


