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FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 14. december 2011, 16.15 – 18.30 

MBI-3131-303, Forskerparken 

Fælles Akademisk Råd 

 

Inviterede: Medlemmer af Akademisk Råd fra tidl. DMU, NAT og DJF (delta-

gerliste er medsendt dette referat).  

 

Referent: Dekansekretær Jette Laursen. 

  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Mål og handleplaner v/dekan Brian Bech Nielsen 

 a. AU i tal 

3. Økonomi v/dekan Brian Bech Nielsen 

4. Uddannelse v/prodekan Tom Vindbæk Madsen 

5. Talentudvikling  v/prodekan Jes Madsen 

6. STs fysiske planlægning 

7. Personale v/dekan Brian Bech Nielsen 

8. Sammensætning af nyt AR  v/dekan Brian Bech Nielsen 

9. Høringer (nyt pkt.) 

a. Vedtægtsændringer 

b. Aarhus University Library (AUL) 

10. Møder i 2012 (bilag) 

11. Eventuelt 

 

 

Mødet afsluttedes med spisning i Kemisk Kantine kl. 18.15 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bent Tolstrup Christensen ønskede følgende behandlet: Høringer vedr. ved-

tægtsændring og vedr. Aarhus University Library. Herefter godkendtes dags-

ordenen. 

 

 

Ad 2. Mål og handleplaner v/dekan Brian Bech Nielsen (BBN) 

a. AU i tal 

BBN gennemgik de centrale tal for ST. ST har levet op til det lovede.  

På forespørgsel udtalte BBN, at han som udgangspunkt ikke bekymret for ud-

viklingen på ph.d. området.  

 

Mål og handleplaner: BBN orienterede ud fra PowerPoint præsentation (ved-

hæftet). Nuværende strategiplan gælder til udgangen af 2012. En proces er 

igangsat den 29/8-2011 med henblik på fastsættelse af mål og handleplaner 

indenfor rammerne af den eksisterende strategi. Hvert institut på ST er blevet 

bedt om at udfylde et strategikort og gennemføre en benchmarking.  

Strategikort: Et værktøj til at konkretisere sine tanker (ikke en spændtrøje).  

Udmærket at sætte sig realistiske men også ambitiøse mål – også selv om 

man måske ikke når dem – det er et middel til hele tiden at forsøge at gøre det 

bedre.  

Benchmarking: Et værktøj til hvorledes man i dialog over flere år stille og ro-

ligt kan hæve barren.  Valgt ud fra 1) de minder om os, eller 2) de gør det godt 

– hvad kan vi lære? Giver direkte kontakt/netværk. Giver mere korrekte tal 

end bibliometriske opgørelser, som dog er udmærkede til at lade sig inspirere.  

 

Selvom det kunne være ganske interessant, at forstå/kende de forskellige lan-

des fundingsystem, må vi erkende, at det er ugennemsigtigt, hvorledes den 

underliggende finansiering ser ud. Der er kæmpe forskel på, hvordan bevil-

lingsmulighederne er i de enkelte lande. Disse facts kommer ikke frem i 

benchmarking om end det er en afgørende parameter. Et universitets kvalitet 

kan ikke beskrives med én parameter. Eksempelvis er antal årsværk af de, der 

er ansat til at forske en vigtig parameter, men eftersom enkelte parametre bli-

ver brugt politisk, gælder det om ikke at komme dårligere ud end man er. Vi 

skal have faglig selvtillid til at sige ”hvordan er det vi gerne vi udvikle os?”. De 

miljøer, som gør det rigtig godt – interessant at vide, hvor dan de gør – måske 

kan vi gøre lige sådan og derved løfte vores eget niveau. Benchmarking kan 

anvendes til selv at blive bedre.  

 

 

Ad 3. Økonomi 

BBN orienterede ud fra omdelt bilag med hele STs økonomi. Detaljeringsgra-

den var lille – blev udbygget af BBN.  
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Den samlede omsætning er på 2,5 mia. Regnskabet for 2011 ender forventeligt 

på +1, hvilket i universitetssammenhæng er et yderst tilfredsstillende resultat. 

Budget 2012: Absolut bedste bud er et forventet underskud på 2 mill.  – be-

hæftet med en vis usikkerhedsfaktor (primært STÅ midler). BBN orienterede 

om aftale med HE i f.m. overdragelse af Inst. for Idræt. BBN udtalte, at bud-

gettet ser fornuftigt ud og tror på, at det kan overholdes. Dekanpuljen (de frie 

midler) er på 15 mill. Går primært til medfinansiering. En investeringspulje er 

indlagt. Investeringsplaner skal konfirmeres i Universitetsledelsen. 

BBN gennemgik enkelte tal: 

 STÅ tallene er opskrevet med 12,5% efter at Idræt er trukket fra 

 Forskerskolebevillinger = fald 

 Myndighedsbetjening FVM og MIM: Her kan vi imødese et effektivise-

ringskrav = vi skal levere det samme for færre penge. FVM forventes 

samme niveau som sidste år (fratrukket de 2 %) mens MIM forventes at 

få et lidt højere niveau. 

 Husleje stiger: Vi tager nye bygninger i brug, hvilket betyder øgede husle-

jeudgifter.  

 Lønningerne falder i budget 2012. Et resultat af den administrative for-

andringsproces, idet lønudgifter løftes fra fakultetet til administrations-

søjlen. Øvrige driftsomkostninger stiger dog i samme takt. ST har lavet en 

beregning på før og efter den administrative forandringsproces. Den ud-

viser, at det er lykkedes at foretage denne kæmpe forandring uden at de 

administrative udgifter stiger. 

  

BBN tilføjede på forespørgsel, at det administrative system er udfordret me-

get og langt fra fungerer optimalt. Det ser dog ud til, at det stille og roligt be-

gynder at gå fremad. Vi er langt fra i mål, hvilket blev synliggjort via den run-

de til institutterne, som dekanen og administrationschefen har foretaget. Der 

vil i øvrigt blive samlet op på runden i f.t. administrationen. BBN understre-

gede i den anledning vigtigheden af gensidig imødekommenhed fra både de 

faglige miljøer og administrationen. Faren ved den nye organisering er, hvis 

parterne isolerer sig fra hinanden. 

 

 

Ad 4. Uddannelser v/prodekan for udd. Tom Vindbæk Madsen 

TVM orienterede ud fra PowerPoint præsentation (medsendt dette referat). 

 

 

Ad 5. Talentudvikling v/prodekan for talentudvikling Jes Madsen 

Ph.d. skolen, Graduate School for Science and Technology (GSST) havde 

opstart 1. oktober 2011. GSST er en sammenlægning af SAFE (200) og AGSOS 

(550) – hhv. tidligere DJF og NAT. GSST er én Danmarks største ph.d. skoler 

med 13 programmer (svarende til 12 institutter + iNANO). Inden for de enkel-

te programmer er der mulighed for at specialisere sig. Hvert program har et 



 

 

    

Side 4/7 

 

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

programudvalg og endvidere et fælles forum i det nyvalgte ph.d. udvalg, som 

træder til 1. februar 2012. GSST er i god dialog med studenterforeningen på 

AU/ST. Der er udarbejdet fælles regelsæt som dog fortsat skal tilpasses. JESM 

havde håbet på fælles edb system pr. 1/10-2011, men dette er kun delvist lyk-

kedes. Systemet vil være klar indenfor få mdr., hvilket skal gøre det hele me-

get nemmere for ph.d studerende, vejledere og undervisere.  

Fællesoptag: Knapt 300 ansøgere i sidste af 4 ansøgningsunder i 2011. 42 er 

optaget - 60% er ekstern finansiering. 1/3 er udlændinge.  

JESM orienterede om udvalget for det tværgående talentbånd, som består af 

prodekaner fra hvert af hovedområderne + dekan Sven Hylleberg. Udvalget 

mødes hyppigt om ph.d. og andre talentudviklingsting. Fokus på karrierevej-

ledning for ph.d., postdocs og yngre forskere i systemet. JESM finder det 

gavnligt, at håndtere dette på tværs af AU. 

Tenure Track handler om, hvorledes karriereforløb og stillingsstruktur kan 

skrues sammen, så niveauet højnes for såvel AU som for den enkelte. Det er 

også vigtigt at hjælpe de, der ikke nødvendigvis har en lang fremtid på AU. ST 

er i den gunstige situation, at vi har langt flere ph.d. og postdocs end vi selv 

kan aftage. Det er dem, vi skal være bedre til at hjælpe videre i forløbet, så tid-

ligt som muligt. JESM lovede, at Akademisk Råd kommer til at høre meget 

mere om Tenure Track. 

 

 

Ad 6. STs fysiske planlægning  

Akademisk Råd opfordrer til, at alle både VIP, TAP og STUD inddrages i for-

bindelse med de mange flytninger, som vil pågå henover de næste år.  

ST har en del flytteplaner på bedding. Der er ingen specifik tidsramme pt., 

men det er et kæmpe puslespil, som så småt er påbegyndt.  

I AUL indgår forslag om samling af studerende i bygninger. I ST ønskes de 

studerende placeret i de faglige miljøer.  Studiepladser i nærmiljøet vil således 

blive tænkt ind i byggeplaner. M.h.t. Nanohuset er det tænkt, at også stude-

rende flytter ind. Der er også her tale om en større rokade, hvor såvel nano-

folk som kemikere skal inddrages. Bent Lorenzen orienterede om, at planerne 

er baseret på såvel VIP som studerende. Nygårdbygninger indeholder 35oo 

kvm til uddannelser, hvilket er en kraftig øgning af studiepladser i fagmiljøet.  

Også i Foulum og Emdrup planlægges etablering af studiepladser i forsk-

ningsmiljøet. 

Konklusion: Det handler blot om kommunikation vedr. flytninger.  

 

 

Ad 7. Personale 

Som det er nu, har Akademisk Råd delegeret opgaven om godkendelse af ind-

stillede bedømmelsesudvalg til dekanen i stedet for at disse sendes i høring i 

Rådet. Dette er i fuld overensstemmelse med lovgivningen. Sagen vil blive ta-

get op i det nye Akademiske Råd.  



 

 

    

Side 5/7 

 

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Udsendte liste er til kommentering. På forespørgsel gav BBN følgende orien-

tering om det princip, som følges for nuværende vedr. professorater: 1) ifald 

der er tale om et fuldt professorat skal der være opslag, 2) de temporære pro-

fessorater (MSO) sker via kaldelse. Procedure skal drøftes i det nye Akademi-

ske Råd.   

Fuldstændig ph.d. liste forventes til næste møde i det nye Råd. 

 

 

Ad 8. Sammensætning af det nye Akademiske Råd 

BBN glædede sig over at se gengangere i det nye Akademiske Råd, som består 

af  

 1 repræsentant fra hvert institut (de store har 2 repræsentanter) 

 1 fra iNANO 

 2 phd-studerende 

 3 TAP observatører 

 5 studerende.  

Akademisk Råd er skrevet ind i vedtægterne som er til godkendelse i AUs be-

styrelse 29. februar 2012.  

 

Ad 9. Høringer  

a. Vedtægtsændringer 

Vedtægterne har været udsendt til høring i akademisk råd. Ingen hørings-

kommentarer er indkommet.  

 

Dog var der fra Mogens Vestergaard indsendt nogle spørgsmål. Ved en fejl 

blev spørgsmålene ikke adresseret på rådets møde Spørgsmålene og deka-

nens svar er indsat til orientering nedenfor. 

Hvorfor er ledelseslag på universitetet ikke er beskrevet under institutle-

derniveau? Erkender man, at der er brug for disse lag i ledelsen af univer-

sitetet, fx viceinstitutleder, souschef og forskningsledere? Eller skyldes 

udeladelsen i vedtægten, at man vil give frihed til selv at organisere disse 

lag efter aktuelt og lokalt behov? At det juridisk set er mere smart at ude-

lade det i vedtægten? 

Svar:  I vedtægten er ledelseslaget under institutlederniveau korrekt ikke 

medtaget. Dette giver større frihed til en organisering efter aktuelle og lo-

kale behov på institutniveau. Det kan ikke udelukkes, at organiseringen 

under institutniveauet vil blive drøftet igen med henblik på en eventuel 

fælles underliggende struktur. 

Hvorfor er dekanens rådgivningsgruppe ikke beskrevet? Jeg har hørt, den 

vil blive etableret, men den skal måske ha’ frihed til at leve sit eget liv fri-

gjort fra de mere formelle/lovpligtige ledelsesstrukturer/organer? I hvert 
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fald tror jeg da på, at en sådan gruppe vil få betydning for hvilke ledelses-

mæssige beslutninger dekanen skal træffe, for ellers bør man vel ikke ned-

sætte den?  

Svar: Der henvises antagelig til overvejelser om eventuelt at nedsætte et 

internt Advisory Board. Jeg har overvejet, at samle en relativt lille person-

kreds (VIP-personale), som kunne mødes 3-4 gange årligt. Det er ikke tan-

ken, at udvalget skal have formel status -  det får ingen formelle opgaver 

eller beslutningsmyndighed. Det er ej heller tanken, at drøftelser i sådant et 

udvalg alene skal danne grundlag for mine beslutninger. Jeg er - efter ved-

tægtens bestemmelser -forpligtet til udføre min ledelse under inddragelse 

af rådgivning fra akademisk råd (jf § 23 og 37 i vedtægten) og aftagerpa-

nel. Desuden vil jeg selvfølgelig inddrage og lade mig rådgive af prodeka-

nerne, institutlederne og øvrige som jeg finder det vigtigt og nødvendigt at 

rådføre mig med. 

b. Aarhus University Library (AUL) 

AUL har ligeledes været i høring. Her er indkommet høringssvar dels fra en-

keltpersoner, dels fra institutter. Alle svar er indsendt uredigerede til centralt 

AU. Konsekvenserne for den enkelte rapport kendes pt ikke.  

Generelle kommentarer fra de indkomne forslag: 

1) Studiepladser – de fagnære studiepladser ønskes fastholdt. 

2) Forslaget for ekspansivt med følgende formulering in mente: ”Omorgani-

sering skal ske inden for nuværende økonomiske rammer”.  

 

Finn Borschsenius orienterede fra møde i arbejdsgruppen vedr. AUL: De 4 

hovedområder er meget forskellige f.s.v.a. indretning med studiepladser og 

bibliotek. En betydelig opblødning i rapporten, hvor ønskerne kan eskaleres 

på den ønskede måde, forventes. ST er det eneste område, som ønsker de stu-

derende i fagmiljøerne.  

 

Konklusion: 

 Studieforholdene i ST er bedre end på de andre hovedområder, idet andre 

hovedområder har store kvm-mæssige udfordringer.  

 Der skal tages hensyn til at få de studerende ind i systemet fra dag 1, så de 

falder godt til. 

 Der er store kulturforskelle at tage hensyn til 

 Alle tidsskrifter og faglitteratur forefindes elektronisk (minimalt behov for 

papirversioner).  

 AUL er for dyrt p.t. - det skal ikke koste flere penge end det gør nu. 
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Ad 10. Møder i 2012 

Vedrører det nye Akademiske Råd, hvis allerførste opgaver er konstituering 

og indstilling af medarbejdere til de tværgående fora. Første møde ønskes 

skubbet til primo februar.  

 

Dette var sidste møde i interim Akademisk Råd. BBN takkede for medlem-

mernes indsats og det gode samarbejde. Han ønskede held og lykke fremover 

– glæder sig til at se jer rundt i miljøerne.  

 

 

Ad 11. Eventuelt 

Intet 

 

 

 

Mødet afsluttedes 18.30, hvorefter der var lækker middag i Kemisk Kantine. 

 

 

Næste møde er (nyt AR) er fastlagt til 8. februar 2012, 16.15 – 18 med efter-

følgende middag / jel 


