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Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til året sidste møde i Akademisk 
Råd. 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden  
Der var en del punkter på dagordenen, hvorfor mødet var forlænget. 
Under eventuelt drøftedes  mødeplanen for 2015. Drøftelsen af hvilke emner der 
ønskes drøftet i 2015 behandles på rådets møde i januar. Rådets medlemmer blev 
opfordret til at sende forslag til emner til formanden forinden. 
Dekanen ønskede at orientere om flytteplaner samt dimensionering af uddannelser 
under pkt. 9. Meddelelser. 
Herefter godkendtes dagsordenen. 
 
 
Ad 2. Opfølgning 
a. Akademisk Råds møde 030914 (bilag) 
Sammen med referatet var udsendt Hanne Lakkenborgs præsentation for 
fakultetsledelsen vedr. rådets drøftelser om faglig synergi samt AU´s samlede udkast 
til udviklingskontrakt. Kontrakten er under forhandling pt. 
Referatet blev godkendt. 
 

 
Ad 3. Økonomi 
Dekanen gennemgik FC3 status på økonomien.  Peder Damgaard, ST-Økonomi, 
havde udarbejdet en særlig udgave af FC 3 rettet mod FSU og Akademisk Råd. Det er 
forsøgt at gøre fremstillingen mere overskuelig – og budget, FC1, FC2 og FC3 er med, 
ligesom der er udarbejdet en tabel (bagerst i bilaget), hvor forskelle siden sidste 
rapportering fremstår tydelige. Det er en forhåbning, at denne fremstilling er lettere 
at følge. Tabellen giver mulighed for at gennemgå tallene linje for linje. Dekanen 
anførte, at transparens og gennemskuelighed går hånd i hånd.  
 
Samlet set er der sket en stigning  i FC3 i forhold til budgettet for 2014. Stigningen 
skyldes følgende ændringer i forhold til budgettet: 
 
-Kontraktmidler med en stigning på  0,1 mio.  
-Øvrige finanslovsindtægter med en samlet stigning på 23,8 mio. kr. fordelt på 
uddannelsesindtægter med 17,2 mio.kr., forskerskolebevillinger med 4,3 mio.kr. og 
takstomlægning for diplomuddannelser med 2,3 mio. kr. 
-Eksterne tilskud, øvrig salg/drift samt overhead indtægter er samlet faldet med 12,5 
mio. kr. hvilket især skyldes bortfald af kr.-kr. tilpasning mod en reduktion i huslejen 
-Bidrag til adm. med en stigning i udgifter på 0,6 mio. kr., som skyldes udgifter i 
forbindelse med revision af RKS og FÅF 
-Bygningsomkostninger med et fald i udgifterne på 2,2 mio. kr., som skyldes 
reduktion i husleje, justering af byggeprojekter mv. 
- Lønninger, Øvrige driftsomkostninger og afskrivninger 
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med en stigning i udgiften på 10,3 mio. – justeringen er sket på baggrund af 
indmeldinger fra institutterne 
 
Forventningen om et samlet underskud på 23 mio. for fakultetet i 2014 er fastholdt. 
Der er fastholdt en risikopulje til at dække eventuelle udsving ifht revisionen af RKS 
og FÅF samt i forbruget af eksterne midler. 
 
Der var positiv respons fra Rådet, såvel hvad angår positiviteten omkring økonomi 
som over for udformningen af økonomioversigten, som blev fundet mere overskuelig 
end hidtil.  
 

 
Ad 4. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag) 
Der er tildelt27 ph.d.-grader i perioden siden sidste møde. Der var ingen 
bemærkninger til oversigten. 
 
 
Ad 5. AUFF strategiseminar 191114 (bilag) 
På sidste møde efterlyste formanden indspil til AUFFs strategi til brug for egne og 
dekanens deltagelse på AUFFs strategiseminar 19. november 2014. Det var blevet 
lovet, at der ville komme en detaljeret ramme/plan for indspil og derfor var punktet 
atter på dagsordenen med henblik på eventuelt yderligere indspil fra Rådet. Som det 
fremgår af referatet, var der på sidste møde følgende kommentarer til AUFF´s 
strategi: 

 Mulighed for startpakker til fastansatte VIP (seniorforsker-/lektor-/professor-
niveau) 

 Strategiske midler til fakultetet  

 Midler til interdisciplinære centre 
 

Følgende blev foreslået: 

 Støtte til de forskere som ikke har H-indeks og CV til at søge de store fonde.  

 Projektansøgninger, så-alle har en chance. Her primært med tanke på forskere  
midt i karrieren, som har lidt svært ved at finde steder at søge i modsætning til ”de 
unge og de gamle”, som har en langt større pallette at søge.  

 Ikke kun midler til tværfaglige centre, men også til tværfaglige projekter 
 
Niels Chr. Nielsen udtalte, at han selv har meget fokus på startpakker, men at det 
væsentlige er at være meget skarpe på at prioritere, hvad vi ønsker. 
 
Rådet var enige i at startpakker har en høj prioritet. Desuden var der støtte til 
fortsættelse af AU Ideas, men især med fokus på tværfaglige projekter og små korte 
projekter. Endvidere blev der gjort opmærksom på, at det er et problem at der stilles 
krav om medfinansiering.   
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Ad 6. Problemanalysen 
a. ST handleplan (bilag) 
Niels Chr. Nielsen benyttede lejligheden til endnu en gang at takke for Akademisk 
Råds bidrag i forbindelse med høringen – det var meget værdifuldt og har også haft 
betydning for de endelige beslutninger. 
 
Processen flytter nu fra universitetsniveau til fakultets- og institutniveau. Det er 
vigtigt og helt afgørende, at processerne foregår med involvering af de relevante 
aktører (fora og medarbejdere) og bl.a. skal Akademisk råd inddrages. ST går nu fra 
en fase, hvor der tales om at løse problemerne til en fase, hvor de løses– og det er et 
fælles ansvar.  
 
Niels Chr. Nielsen orienterede kort om processen på det administrative område  
1. Der afholdes bilaterale afklaringsmøder mellem repræsentanter for selvstændige 

enheder på ST og administrationschef. 
2. Parallelt med afklaringsmøderne med enhederne afholder administrationschefen 

fællesmøder med medarbejderne i Administrationscenter ST. Administrationscen-
terets interim-LSU holdes løbende orienteret. 

3. På baggrund af input på disse møder afholdes dialogmøder (enheden mødes med 
ét administrativt område) på områder hvor det ønskes 

4. Opsamling af samtlige bidrag fra afklarings- og dialog-møder. Samlet 
løsningsforslag udarbejdes - inkl. forslag til fremadrettede løsninger og initiativer 
på områder hvor den centrale/overordnede proces endnu ikke er forløbet/på 
plads. 

5. Løsningsforslaget drøftes på: 
• sekretariatsledermøder 
• institutledermøder 
• fællesmøder i administrationscenteret 
• møder i administrationscenterets interim-LSU 
• dekanatmøder 
• møder på enheder? 
• Evt. fællesmøde med dekanat, institut-/centerledere, sekretariatsledere og 

funktionschefer. 
6. Løsningsforslaget revideres på baggrund af input fra møderne 
7. ST-løsningen besluttes af fakultetsledelsen. 
 
Udover det fremsendte bilagsmaterialet er handleplanen også at finde på 
hjemmesiden og vil løbende blive opdateret. Handleplanen er et dynamisk dokument.   
Som det fremgår, er der på det faglige område igangsat processer indenfor temaerne: 
1. Ledelsesdelegering og nærvær – med fokus på dekanatstruktur, fakultetsledelse, 

institutledelse og nærvær 
2. Økonomi og budget – målet er en revideret økonomimodel 
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3. Ansættelsesprocedurer 
4. Øget medinddragelse af råd, nævn og udvalg 
5. Organisatorisk indretning af fakultetet – identitet, sammenhæng og trivel på 

inst/centre. Speciel fokus på ingeniørområdet og myndighedsrådgivning 
6. Kommunikation – der skal etableres bedre procedurer for kommunikation, bran-

ding etc.) 
 
Institutterne/centrene har også udarbejdet instituthandleplaner. Disse vil også være 
at finde på hjemmesiden, så alle har mulighed for at følge processerne og se deadlines 
for den lokale opfølgning.  
 
Hvad angår ST handleplanen har fakultetsledelsen besluttet at nedsætte et antal 
arbejds-/koordinationsgrupper, da erfaringer viser, at det er en givtig arbejdsform.  
 
Koordinationsgrupperne har til opgave at samle op på processen, og sikre 
drøftelserne i fakultetsledelsen. Arbejdsgrupperne skal udarbejde forslag til 
beslutning, som skal drøftes og endeligt besluttes på dekanat- og fakultetsledelses-
møderne. 
 
Fakultetsledelsen har nedsat følgende grupper på ST: 
 
Arbejdsgrupper: 

 ST økonomimodel 

 Ansættelsesprocesser 

 Ingeniørområdet – struktur og synliggørelse 

 Myndighedsrådgivning 
 
Koordinationsgrupper: 

 Fakultetsledelse, institutledelse og nærvær 

 Øget inddragelse af ST’s råd, nævn og udvalg 

 Fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 

 Kommunikationspolitik 

 Administration 
 
Målet er, at grupperne også skal sikre – via dekan/institut/centerledere - at relevante 
råd og nævn inddrages undervejs. Akademisk råd bliver inddraget undervejs og det 
fremgår af planen hvornår. Følgende  vil blive drøftet i rådet: 
 
 
• Status for ST handleplan 
• Medinddragelse  
• Grundlæggende principper for ny økonomimodel  
• Procedurer for ansættelser  
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• Status og forslag til fælles initiativer ift. faglig identitet, trivsel og sammenhæng på  
institutter 

• Myndighedsrådgivning  
• Planer for øget ledelsesnærvær forelægges 
• Udkast til kommunikationspolitik  
 
Det er muligt at der bliver behov for at indkalde til ekstraordinære møder eller 
alternativt  skriftlige høringer. 
 
Dekanen efterspurgte, hvorvidt Rådet fandt, at det er de rigtige emner der gribes fat 
om eller er der noget der mangler og endvidere om det er den rigtige måde at gøre det 
på, ligesom han gerne ville høre om medarbejderne inddrages godt nok overordnet 
set. 
 
Det blev anført, at administration har meget med forskningsmiljøet at gøre, og at 
dette skal spilles ind til institutlederne. Hertil replicerede Niels Damgaard Hansen, at 
dette allerede er skarpt udtrykt, og at det er op til institutterne at sikre inddragelse i 
drøftelserne. Hvis det er oplevelsen, at medarbejderne ikke er inddraget i drøftelserne 
skal der rettes henvendelse til institutlederen. Han opfordrede rådets medlemmer at 
skrive til ham, institutlederen eller institutsekretariatslederen, hvis medlemmerne 
har input i forhold til administrationen. 
 
b. Medinddragelse 
Akademisk Råd har muligheden for at gøre sig meget gældende i denne proces.  
Specifikke spørgsmål fra arbejdsgruppen:  
1) Hvordan inddrager ledelsen bedst ST’s udvalg, råd, fora og nævn i diskussioner og 

beslutninger?  
2) Hvordan inddrager udvalg, råd, fora og nævn bedst ST’s medarbejdere og 

studerende i diskussioner og beslutninger? Her kan tænkes bl.a. på: 
a) Hvad kendetegner en god inddragende proces (tidsfrister, oplæg, feedback, 

kommunikation, osv.)? 
b) Hvorledes kan beslutningskraft/hastighed og medinddragelse forenes? Er der 

en modsætning? 
c) Anvender ikke-medlemmer råd/nævn/fora/udvalg i tilstrækkelig grad 

medlemmerne som sine repræsentanter? Hvad forhindrer dette? 
3) Hvad skal der til, for at ST’s udvalg, råd, fora og nævn i højere grad kommer til at 

fungere som idégeneratorer? 
 

 
Ad 1): Rådet ser gerne, at udvalgte medlemmer deltager i fakultetsledelsesmøder ved 
relevante/specifikke emner. Rettidig inddragelse er vigtig og det handler om at høre 
om det før beslutningerne træffes samt at have god tid til at forholde sig til det. 
Ad 2): Akademisk Råd pegede på, at der ser ud til at være et behov for at afklare 
institutforums rolle ifht LSU. Institutfora kunne bruges bedre og der kunne skabes 
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bedre sammenhæng mellem institutfora og Akademisk råd. Nogle steder bruges 
medlemmet af Akademisk råd til at sikre information til/fra Institutforum. Det kan 
overvejes, hvordan medlemmerne af Akademisk råd kan have dialog med 
instituttets/centerets medarbejdere. 
Ad 3): Akademisk Råd udtrykte behov for at være inddraget tidligere – at have 
kendskab til hvilke punkter/overvejelser der er på vej.  
 
Yderligere kommentarer modtages gerne og sendes til formanden. Rådets 
kommentarer skal også bruges som indspil til drøftelserne på seminaret for de 
akademiske råd 27-28. november og som input til beslutninger i fakultetsledelsen om 
inddragelse 
 
c. Procedure for ansættelser, herunder udpegning af repræsentant til arbejdsgruppen 

vedr. ansættelser 
Niels Chr. Nielsen gjorde opmærksom på, at et af de mest direkte udtrykte ønsker  
med hensyn til medinddragelse har været inddragelse i ansættelsesprocesser. Her har 
høringssvaret fra Akademisk råd også haft betydning. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Tenure-Track modellen har vi på ST haft gode 
erfaringer med at inddrage FSU og Akademisk råd i processen. Derfor er det blevet 
besluttet at foreslå samme fremgangsmåde – også med henblik på at bygge videre på 
det arbejde der allerede er foretaget.  Akademisk råd blev anmodet om at foreslå 1-2 
medlemmer til en arbejdsgruppe, bestående af 
 
Prodekan Jes Madsen (formand) 
Institutleder Michelle Williams 
Institutleder Karl Anker Jørgensen 
1 medlem udpeget af FSU 
1-2 medlemmer udpeget af Akademisk råd 
 
Sekretariatsbetjening: Charlotte Sand og Dorthe M. Andersen (ST-HR) 
 
Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til beskrivelser af ansvarsfordelingen ved 
ansættelser samt kvalitetsmål og kriterier for ansættelse. 
 
Akademisk Råd udpegede Lars Arge og Mogens Vestergaard til gruppen. 
 
 
Ad 7. Strategisk uddannelsessamarbejde i nordisk og europæisk regi 
(bilag) 
Anders Barfod orienterede. Rådet drøftede problemstillingen og formanden blev 
bemyndiget til at sende skrivelse til ST dekan og fakultetsledelse. Brevet er medsendt 
dette referat 
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Ad 8. Meddelelser 
a. Valg af stud rep. til Akademisk Råd er skudt i gang 
Valget af studenterrepræsentanter til Rådet er skudt i gang. Fristen for indstilling af 
kandidater til studenterrepræsentationen i Akademisk Råd udløb fredag 8/11-2014, 
kl. 12. Ifølge oplysninger fra Valgsekretariatet er der opstillet studenterrepræsentan-
ter til alle repræsentationsområderne. (yderligere informationer om valget kan findes 
på www.au.dk/valg) 

 Chr. K. Andersen kunne informere om, at ”ikke ansat ph.d. stud posten” ikke 
besættes. Chr. K. Andersen genopstiller ikke, idet han overgår til  ansættelse og 
derfor ikke længere kan opstille. Såvel dekan som formand rettede stor tak til Chr. 
K. Andersen for dennes store, vellidte og gode indsats i ST Akademisk Råd. Da der 
var sket en fejl ifm opstilling af ny kandidat tilbød Formanden en observatørpost 
til området. 

 Herning har bedt om ekstra studenterplads, men dette er ikke tildelt. Kontakten 
skal etableres/holdes mellem de ingeniørstuderende og repræsentanten i rådet. 

 
b. Ansvarlig forskningspraksis. 
Den nationale/danske Code of Conduct er vedtaget og ligger på hjemmesiden. Ser 
fornuftigt ud. Rådet opfordredes til at gennemlæse dokumentet. Regelsættet er blevet 
ændret i forhold til den version Rådet kommenterede. Det er vurderingen, at 
formuleringer om f.eks. kriterierne for forfatterskab i 4.1 (responsibilities) er blevet 
tilstrækkelige rummelige til, at ST kan leve med regelsættet  
AU går nu i gang med at formulere egen Code of Conduct.  
 
c. Flytteplaner 
NCN orienterede. Processer i f.t. flytteplaner blev meldt ud via pressen inden vi selv 
nåede at fuldføre vores processer. 
Den fremtidige lokalisering af aktiviteterne ved AU Flakkebjerg har været drøftet i ST 
gennem en periode med inddragelse af institutledere, rektor etc. Drøftelserne er nu 
afsluttet og det er på den baggrund besluttet, at AU Flakkebjerg fortsætter og 
udbygges som et stærkt forskningscenter, og at der ikke vil ske fraflytning af 
medarbejdere og aktiviteter. Der er udsendt en pressemeddelelse herom 
 
Ligeledes har den fremtidige lokalisering af FOOD ved indflytning til Aarhus gennem 
nogen tid været drøftet. Drøftelserne er nu så langt, at medarbejderne i FOOD er 
blevet orienteret om, at ST konkret arbejder med planer om, at FOOD samles ved 
Agro Food Park i Skejby i 2018. Planerne involverer byggeri af en laboratorie/kontor 
bygning, væksthuse og opkøb af jord. 
 
Samtidig med, at medarbejderne blev orienteret om planerne, var der en orientering 
om, at AU’s bestyrelse senere skal tage stilling til planerne og godkende et tilhørende 
byggeprojekt, når dette foreligger i et mere færdigt projektforslag – formentlig medio 
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2015. Det er vigtigt at fastslå, at der indtil beslutninger er taget (og disse afhænger af 
en række faktorer) kun er tale om foreløbige planer. 
 
På forespørgsel om, hvad der skal ske med de frigivne faciliteter i Foulum replicerede 
Niels Chr. Nielsen, at der arbejdes på løsningsforslag. Bygningerne i Årslev til hører 
BYGST. 
 
Rådet fandt, at det var gode beslutninger. 
 
Dekanatet flytter til Ny Munkegade i marts 2015 for at flytte ud i de faglige miljøer.  
 
d. Dimensionering v/NCN 
Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvilke konsekvenser dimensioneringen vil få for 
AU og ST. Dimensioneringsforhandlingerne har været baseret på et ønske om at 
undgå/reducere uddannelse til arbejdsløshed eller til jobs, hvor der er stor afstand 
mellem uddannelse og job.  Det er lykkedes, universiteterne at forhandle sig til en lidt 
bedre og mere fleksibel model end oprindelig fremlagt af Ministeren. 
Konsekvenserne på ST forventes at blive: 

 Der skal skæres 33 bachelorpladser og 46 kandidatpladser i alt på de biologiske 
uddannelser fuldt implementeret i 2020. Beskæringen fordeles på molekylærbio-
logi og biologi (ikke på molekylær medicin). 

 Biomedicinsk teknik og - teknologi (ENG) dimensioneres, men det forventes ikke 
at få betydning for optaget, som reelt har ligget under/på niveau med det fastsatte 
loft. 

 Geoscience -som er udtaget til dimensionering- er endnu uafklaret.  
 
Vi forventer endelig afklaring efter AUs møde med Ministeriet  den 18/11. For 
fakultetet som helhed forventes det ikke, at dimensioneringen får økonomiske 
konsekvenser, idet der forventes øget optag på andre uddannelser som f.eks. kemi. 
 
På forespørgsel udtalte Niels Chr. Nielsen, at det dog ikke er udelukket, at andre og 
hårdere ramt hovedområder forventer solidaritet. 
 
 
Ad 9. Eventuelt, herunder næste møde samt mødeplan for 2015 (bilag) 
a. Næste møde mandag 21/1-2015. De nye stud. repræsentanter, som er medlemmer 

fra 1. februar 2015,  får tilbud om at deltage. 
b. Mødet foreslået til 4. juni 2015 rykkes en uge (revideret plan er vedlagt dette 

referat). 
c. Emner til årshjul efterlystes. Sendes til formanden. 
d. Formanden mindede om/opfordrede til tilmelding til seminaret for de akademiske 

råd 27-28. november. 


