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AD 1. Kl. 10.30 – 11.15: Økonomi  
Regnskabet for 2012 og forecast (FC1, FC2, FC3) blev omdelt. 
Dekanen beklagede den sene regnskabsfremlæggelse hvilket bl.a. skyldes 
at AU har konverteret til én bogføringskreds og at konverteringen har gi-
vet anledning til problemer. 
 
Der var for 2012 budgetteret med et overskud på 7 mio. for ST og regn-
skabet viser et resultat med et overskud på 7 mio. Resultatet er tilfredsstil-
lende, men udviklingen fra FC3 -2012 til det endelige regnskab viste en 
tilbageholdenhed med forbrug af eksterne midler. Dette er i færd med at 
blive udredt, idet der er behov for løbende at have bedre overensstemmel-
se mellem budget og forbrug. Desuden har Bestyrelsen bedt om en rede-
gørelse for, hvorfor de eksterne midler ikke er blevet brugt. 
 
Dekanen havde ikke medtaget foreløbige tal for FC1, idet der er behov for 
en nærmere gennemgang.  
 
Økonomi har fået at vide, at dette ikke er tilfredsstillende. Fremadrettet er 
det blevet aftalt, at projektøkonomerne skal tjekke budget med bevillings-
havere 4 gange om året. Dette for at skabe bedre overblik for bevillingsha-
verne og for at bidrage til bedre overensstemmelse mellem budget og for-
brug i løbet af året. 
 
Det blev fremført, at et mindre forbrug på de eksterne midler netop kunne 
have sammenhæng med, at bevillingshaverne har manglet et overblik over 
økonomien. 
 
 
AD 2. Kl. 11.15 – 12.00: Drøftelse af beslutningsoplæg vedrøren-
de mere sammenlignelige vilkår 
Dekanen informerede om status vedr. beslutningsoplægget og gennemgik 
de bullets der står på side 3. 
 
Først blev der nedsat en gruppe under ledelse af institutleder Erik Øster-
gaard. Der blev udarbejdet et idekataloget som har været i høring. Heref-
ter er dekanatet kommet med dette beslutningsoplæg, som også drøftes på 
dialogmøder på institutterne. Det er meget vigtigt at alle er med i debatten 
for gennem dialog forstår man bedre hinanden. 
 
Det blev besluttet at det endelige beslutningsoplæg drøftes på FSU mødet i 
juni. 
 
Bullet 1: Alle VIP’er skal søge om dækning af faste omkostninger ved eks-
terne ansøgninger.  
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Dekanen understregede, at det er vigtigt, at alle VIP’ere skal søge om 
dækning af faste omkostninger ved eksterne ansøgninger. Dette er allere-
de udmeldt. Dette giver en større ændring for VIP’ere ved det tidligere 
NAT end for de øvrige VIP, men det er nødvendigt for sikre ST’s position 
og den fortsatte udvikling, at de eksterne ansøgninger dækker noget af de 
faste omkostninger.  
 
TR gjorde opmærksom på, at der er forskel fra institut til institut på hvad 
og hvor meget der dækkes af de eksterne bevillinger til de faste omkost-
ninger. 
Dekanen svarede, at netop dette er grunden til, at der ikke findes en fælles 
beløb for alle institutter, men at den andel der skal hjemtages for det en-
kelte institut vil blive fastlagt i dialog mellem institutleder og dekanen. 
 
TR gjorde opmærksom på, at det betyder, at der skal hentes endnu flere 
eksterne midler for at både forskningsprojekterne og de faste omkostnin-
ger kan dækkes. Flere forskere er stressede – det viser den psykiske APV – 
og det ikke bliver bedre af presset på at skulle søge eksterne midler. 
 
Dekanen er meget opmærksom på, at vi skal have gjort noget ved stress. 
Universiteterne er under pres – det kan vi ikke undgå at kunne mærke, 
men vi skal som mennesker have mulighed for at justere os til det. Vi skal 
hjælpe vores forskere med at få et fuldt og helt liv samtidig med, at de er 
ambitiøse. Det er også vigtigt, at medarbejderne selv kan lære at handle på 
stress symptomerne og sige fra i tide, så de kan få hjælp. 
 
Bullet 2: Institutterne skal sikre alle fastansatte VIP sammenhængende 
tid til selvvalgte forskningsprojekter 
 
De enkelte forskere har mulighed for at forske efter eget valg, men de er 
forpligtet til at søge eksterne midler. Det er vigtigt, at man som forsker har 
tid til fordybelse og at man ikke dikteres fra institutlederen i hvad den en-
kelte skal forske i. Det betyder, at den enkelte medarbejder kan gå ind i 
projekter efter eget valg – selvfølgelig inden for rammerne.  
 
TR nævnte at det at man skal søge om midler til forskningen kunne tydes 
som et individualiseret finansieringskrav. Dekanen understregede at man 
kan søge midler selv eller i samarbejde med andre. Det er vigtigt, at man 
gør begge dele: både søger midler selv (individuelt) og i samarbejde med 
andre. Det er vigtigt at forskerne går sammen – også om større pul-
jer/midler/grundforskningsmidler. 
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Herunder fulgte en drøftelse vedr. forskernes afhjælpning af administrati-
ve opgaver til fordel for forskningen. Brian præciserede, at den admini-
strative hjælp fås fra vicedirektør områderne, mens beslutningskompeten-
cen ligger hos institutlederne til at ansætte decideret sekretærhjælp. I for-
hold til f.eks. rejseafregninger er det hverken frontoffice eller backoffice, 
der skal varetage dette. Det er op til institutterne at beslutte om det skal 
varetages af forskerne selv eller af en sekretær på instituttet finansieret af 
instituttet selv. 
 
VIP understøttende arbejde skal varetages af instituttet selv mens admini-
strative opgaver skal varetages af frontoffice og backoffice i vicedirektør-
områderne. Endvidere blev efterlyst et større kendskab til de enkelte om-
råders økonomi og leverancer fra backoffice. 
 
Flere kommenterede at der er brug for større forståelse for forretningens 
behov og at prioriteringerne skal i større grad foretages på baggrund af in-
put fra forretningen. Der gælder særligt inden man tager nye procedurer 
eller it-systemer i brug.  
 
 
Bullet 3: Institutterne skal sikre en passende ratio (som aftales individu-
elt med dekanen) mellem fast ansatte og midlertidigt ansatte VIP 
 
Dekanen informerede om, at vi arbejder fortsat med ”the highroad” – at 
bevare styrkepositionen og fortsat udvikle den.  Dette har FSU tilsluttet 
sig og det er vigtigt, at TR også bidrager til denne enighed om ”the 
highroad”. 
 
TR spurgte om det er muligt at spare visse steder. Hvortil dekanen svare-
de, at det er vi i gang med at se på – f.eks. i forhold til husleje. 
 
TR kommenterede, at der skal være en tilstrækkelig kontinuitet og bredde 
i staben at kunne løse instituttets opgaver. Desuden gjorde TR opmærk-
som på, at sikkerhed i ansættelsen bør være en fakultetsopgave, samtidig 
med at der skal være plads til lokale forskelle. Dekanen fremhævede, at 
der ikke skal planlægges efter et turn-over af staben med jævne mellem-
rum, og at der kan være midlertidigt ansatte som bidrager til myndig-
hedsbetjeningen – det behøver ikke udelukkende at være fastansatte med-
arbejdere. Desuden skal institutterne være opmærksomme på, at man har 
en forpligtigelse, hvis medarbejdere har kvalificeret sig i mange år i mid-
lertidige stillinger. Hertil kommer, at det er vigtigt, at vi stiller skarpt på 
kvalitet, når vi ansætter folk. 
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Erik Østergaard kommenterede, at ratioen mellem fast og midlertidigt an-
satte varierer mellem 5 og 0,6. Der skal være plads til forskelligheder, men 
måske skal ratioerne nærme sig hinanden.  
 
Bullet 4: Hovedområdet etablerer tydelige karriereveje for alle VIP. 
 
Der var enighed om at det er vigtigt med tydelige karriereveje og det er 
godt at der kommer fokus på det. 
 
TR kommenterede, at det kan være svært at tiltrække internationale for-
skere i forhold til at de også skal bidrage til medfinansiering til de faste 
udgifter. Dekanen gjorde opmærksom på, at alle skal bidrage til medfi-
nansieringen af de faste udgifter, og at vi skal tænke mere over, hvordan vi 
støtter de unge talenter fremadrettet. 
 
Figuren side 7: 
Der var flere forbedringsforslag til figuren side 7 med hensyn til flere pile 
som indikerer flere karriereveje.  
 
TR efterlyste flere muligheder på tværs i figuren. Dekanen bemærkede, at 
det ikke er meningen, at man skal være AC-TAP i nogle år for så derefter 
at blive seniorforsker. Man skal træffe sine valg, inden man når dertil.  
 
Der var en drøftelse af, om man skulle overveje at få etableret en fællesbe-
tegnelse for lektorer og seniorforskere, særligt i forhold til udenlandske 
samarbejdspartnere, som ikke kender til begrebet ”seniorforsker”. 
 
Yderligere kommentarer til beslutningsoplægget kan sendes til dekanen 
snarest muligt. 
 
 
 
Dekanen takkede for dagens deltagelse og fremmøde. 


