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DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 14. marts 2011, 16.00 – 17.30 

1510-213 

Ekstraordinært møde i NAT-Akademisk Råd 

 

Til stede: Medlemmer af NAT-Akademisk Råd i h.t. medlemslisten 

Fraværende: I h.t. medlemslisten/navneopråb ved mødet 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag) 

b. Ansættelser siden sidst (bilag) 

3. Økonomi (bilag) 

4. Den Faglige Udviklingsproces 

a. Orientering v/Brian Bech Nielsen 

b. Drøftelse 

- herunder processen med ansættelse af institutledere (bilag) 

5. Den nye universitetslov – henvendelse fra SAMs AR (bilag)  

v/Susanne Bødker 

6. Eventuelt 

 

Efterfølgende middag i Kemisk Kantine. 

 

 

 

 

 

BBN indledte mødet med at byde velkommen og dernæst var der navneopråb, 

som referenten efter bedste evne har forsøgt at holde styr på i listen over del-

tagere. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. Ønske om tidligere udsendelse af dagsorden, hvilket 

selvsagt blev imødegået.  

BBN orienterede kort om årsagen til afholdelse af dette ekstraordinære møde, 

som han fandt rimeligt nu, hvor udmeldingen vedr. DFU har fundet sted. Der-

for var mødet er indkaldt med kort varsel. 
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Ad 2. Meddelelser 

a. Tildelte ph.d grader siden sidst (bilag) 

ARs medlemmer opfordredes til at gennemse bilaget og fremsende evt. kom-

mentarer elektronisk -  snarest og senest med udgangen af daværende uge til 

JLA (ingen kommentarer modtaget/jla). 

 

b. Ansættelser siden sidst (bilag) 

T.O. Evt kommentarer inden udgangen af daværende uge (ingen kommenta-

rer modtaget/jla).  

 

Ad 3. Økonomi (bilag) 

BBN gennemgik kort ”Det Guddommelige Regneark”, der på ét ark beskriver 

fakultetets økonomi, samt et bilag med cirkeldiagram, der overordnet illustre-

rer fordelingen af indtægter og udgifter. 

 Enkelte budgetposter skal justeres, så de er mere realistiske i henhold til 

den viden vi har nu.  

 Bygninger udgør en betragtelig udgift. Huslejetillæg falder næste år (en 

afgift til fællesskabet). 

 Overordnet betragtning: Budget 2011 ser fornuftigt ud.  

 I 2011 er budgetteret i h.t. de gamle institutter. 

 I 2012 budgetteres i h.t. til de nye institutter men efter samme princip. 

 I 2013 budgetteres efter den nye økonomimodel. 

 

Der var enkelte opklarende spørgsmål, som Claus Fynbo besvarede. 

 

 

Ad 4. Den Faglige Udviklingsproces 

a. Orientering v/Brian Bech Nielsen 

BBN redegjorde for status på DFU. 

På dansk hedder institutterne: Institut for ….. 

På engelsk: Department of …….. 

 

b. Drøftelse 

Ansættelser vil foregå efter stort set samme procedure som de foregår pt. 

Ansættelser kan komme på tale pt for VIPs vedkommende, såfremt stillinger-

ne er særdeles velargumenterede. Tanken er dog primært, at den nye institut-

leder skal være med til at forme ikke blot instituttet men også personalesam-

mensætningen.  

 

Besættelse af VIP stillinger: 

Temporære stillinger: Besluttes i institutterne 

Faste stillinger: Via dekanatet 

En institutleders profil = en dygtig forsker/faglig person, som har lederevner. 
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Stillingsbetegnelser: 

Ved DJF er et antal seniorforskere blevet til lektorer. De pågældende forske-

res undervisningskompetencer er undersøgt og de, der er ”gået igennem”, er 

blevet lektorer. Processen er stoppet indtil videre.  

Lektor = forsker og underviser 

Seniorforsker = forsker + myndighedsbetjening 

 

Ansættelsesforholdene bør snarest kulegraves/kortlægges og fælles ansættel-

sesforhold skal sætte i værk. Modeller endnu ikke udarbejdet.  

 

Alle er interesseret i, at hele denne omstrukturering skal lykkes. 

På det administrative område er opgaven at sikre, at den service, der er aftalt 

også er den, der bliver leveret. Forslag til hvordan opsamling sikres, modtages 

meget gerne. 

 

Bilag vedr. institutlederstillinger: T.o. 

 

 

Ad 5. Den nye universitetslov – henvendelse fra SAMs AR (bilag) 

v/Susanne Bødker 

Brev fremsendt fra medlemmerne af det Akademiske Råd minus dekanen, 

idet brevet er stilet til dekanen. 

 

Formanden forlod mødet og overlod diskussionen til ARs medlemmer. Først 

blev dog omdelt invitation til AR til fællesmøde på Sandbjeg Gods 4-5 april. 

Dette imødegår et af pkt. i SAMs brev.  

AR tilsluttede sig budskabet i SAMs brev, men var ikke ubetinget begejstret 

for ordvalget og besluttede derfor selv at fremsende støttebrev. 

 

 

Ad 6. Eventuelt 

NAT-AR fortsætter indtil andet/nyt fælles ST-AR er på plads, Dette sker, når 

de nye institutter træder i kraft, hvilket forventes at være 1/7-2011. 

 

Dekanen er født formand for AR. Ønsker en næstformand, som får en aktiv 

rolle og udarbejder dagsorden til ARs møder og orienterer formanden. 

 

Referater fra de 2 foregående møder efterlystes. 


