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                                                                                                                                                                            Referat                
Fakultetsledelsesmøde torsdag den 5. februar kl. 13.00 – 16.30 
Aarhus Universitet, GEO 
Fakultetsledelsesmøde nr. 2 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels Kroer (NKR)Lars Birkedal (LB), Klaus 

Lønne Ingvartsen (KLI), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Conni Simonsen (CSI), Mi-

chelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen 

(JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Ma-

rianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 

Afbud: Birgit Schiøtt (BS) og Jørgen Kjems (JK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  

2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

Strategiske punkter:  

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3.  Status på Problemanalysen  

a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for 

ST (bilag) 

b. Status fra arbejdsgruppen for administrativ understøt-

telse ved NDH 

c. Delegering  

d. Afrapportering ift. Institut/centerledelse 

4. Økonomi 

5. Drøftelse af ledelsesnærvær 

6. Handleplan Erhvervssamarbejde ved TST   

7. Fakultetsledelsesmøder 2015 – strategiske emner (bilag) 

8. Fakultetets sommerfest 2015 (bilag) 

Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

9. Nyt fra prodekanerne  

- Nyt fra møde i Innovationsfonden vedr. INNO+ v. MN 

10. Meddelelser 

a. Strategi opfølgning på handleplan og mål for 2016 

b.  AU’s retningslinjer for kørselsgodtgørel-

se/kørselsbemyndigelse (bilag) 

c. Ansættelse af studentermedhjælpere i Adm. (bilag) 

11. Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Dagsordenen og udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet den 12. januar 2015 blev 

begge godkendt.  

 

Ad. 2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

 Laborantpraktikanter  

NCN orienterede om, at laborantpraktikanter tidligere har været drøftet på fakultets-

ledelsesmøder. Status er, at der pt. er 6 laborantpraktikanter ansat på ST, hvilket er 

lavere end de 16-18 der var før besparelsesrunden. Dengang blev laborantpraktikan-

ter finansieret af en fælles pulje på AU. Institutterne har indmeldt ønsker/udtrykt 

behov for, at der skal være 16 laborantpraktikanter på ST i 2015 og 2 i 2016 Det sidste 

tal afspejler formentligt at det er for langt fremme til specifikke planer. Behovet er 

meget diverst – nogle institutter beder om rigtig mange laborantpraktikanter, andre 

om få.  

 

Det blev besluttet, at ansættelse af laborantpraktikanter er et institutanliggende som 

skal indgå i de prioriteringer der foretages på institutterne. NCN understregede, at 

det er en opgave som skal tages alvorligt, og at han gerne ser, at ST bidrager til at der 

uddannes dygtige laboranter.  

 

Ekstra orienteringspunkt: 

NCN orienterede om at der på FSU møde på ST den 21. januar 2015 blev drøftet af-

vikling af ferie og restferie. På FSU mødet påpegede B-siden et ønske om, at der i 

sagsfremstillingen/henvendelser til medarbejderne bliver udtrykt værdiorienterede 

rammer/principper vedrørende afholdelse af ferie. De deltagende A-side medlemmer 

var enige. FSU besluttede derfor, at revidere sagsfremstillingen/henvendelser til 

medarbejderne, således at den inkluderer uddybende værdibaserede rammer vedrø-

rende afholdelse af ferie. B-siden af FSU udarbejder et udkast til formulering som be-

handles på et kommende fakultetsledelsesmøde. 

 

Ad. 3. Status på Problemanalysen  

a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for ST (bilag) 

Som bilag var udsendt en opdateret version af den overordnede handleplan for ST, 

hvor det med forskellige farver er markeret hvad der er ”done”, ”i proces”, eller ”for-

sinket”. Dokumentet er opdateret pr. 28. januar i forbindelse med, at Universitetsle-

delsen meldte status ud på processen. I forlængelse heraf meldte ST også ud, hvor 

langt arbejdet er på ST i forhold til de væsentlige emner i problemanalysen.  
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b. Status fra arbejdsgruppen for administrativ understøttelse ved NDH 

NDH orienterede om, at problemkataloget er blevet til et løsningskatalog. Arbejds-

gruppen har mødtes og gennemgået de 389 emner og drøftet, hvad der er vigtigst. 

Der er stor spredning i emnerne – noget er små ting, som relativt hurtigt kan løses, 

mens andet har et større omfang. Emnerne bliver nu kategoriseret. Ting som kan lø-

ses hurtigt som en del af driften, bliver håndteret med det samme, mens de større 

emner skal prioriteres af arbejdsgruppen. Det er planen, at arbejdsgruppen kommer 

med et forslag, som skal drøfte i fakultetsledelsen. Når prioriteringerne er på plads, 

inddrages funktionscheferne. 

 

d. Afrapportering ift. Institut/centerledelse 

NCN orienterede om, at Koordinationsgruppen: Fakultetsledelse, institutledelse og 

nærvær har afrapporteret på deres arbejde omkring institut- og centerledelse.  

 

Gruppen har gennemgået tilbagemeldingerne fra institutterne/centrene om institut- 

og centerledelse og kan konstatere, at formen for tilbagemeldingerne er meget for-

skellig, og at der tegner sig et diverst billede af hvem og hvor mange der udgør insti-

tut- og centerledelsen.  

 

Gruppen anbefaler, at der skal være plads til forskellighed, da institutterne har en 

meget forskellig størrelse og geografiske problemstillinger, men samtidigt mener 

gruppen, at der er behov for at der fastlægges en fælles ramme for sammensætningen 

af en institut- og centerledelse på ST.  

 

Fakultetsledelsen besluttede følgende fælles ramme for sammensætningen af en in-

stitut- og centerledelse på ST: 

 Der skal på alle institutter og centre være en klart defineret ledelse – et ledel-

sesteam, der inddrages i alle væsentlige beslutninger af betydning for institut-

tet/centeret. Dette organ har navnet institut- eller centerledelsen.  

 Institut/centerledelsen udpeges af institutlederen og skal være repræsentativt 

sammensat ift. instituttets/centerets faglige område. Institutledelsen består 

af: Institut/centerleder, viceinstitut/centerleder, sekretariatschef og en række 

ledere (fx sektions eller forskningsledere). 

 

c. Delegering  

NCN redegjorde for, at samme koordinationsgruppe som ovenfor har afleveret input 

til brug for dekanens beslutning om delegering. Materialet fra gruppen består af: 

 

1. Indledende bemærkninger omkring betydningen af delegering.  

Hvad er det, der kan delegeres (beslutningskompetence), hvem der kan delegeres til 

(ledelsesstrengen), og hvad betyder det for ansvaret, at der delegeres (instruktionsbe-

føjelse).  

 

2. Skema som beskriver ansvar, delegering og inddragelse indenfor områderne: 
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• Planlægning og styring 

• Økonomi 

• Personale 

• Ph.d.-uddannelse samt bachelor og kandidatuddannelse 

• Kontrakter og samarbejdsaftaler med virksomheder 

 

Skemaet har været drøftet på tidligere fakultetsledelsesmøder og alle i fakultetsledel-

sen har efterfølgende haft mulighed for at komme med bemærkninger til skemaet til 

gruppen. 

 

NCN understregede, at han, på baggrund af materialet fra gruppen og en efterfølgen-

de drøftelse i dekanatet, er klar med en første udmelding omkring, på hvilke områder 

han påtænker delegering. Delegering er et kompleks område, og skemaet vil være et 

dynamisk dokument som udbygges hen ad vejen. Der er forhold, der skal undersøges 

og afklares yderligere, og der er områder, hvor der pt. pågår arbejde i flere andre ar-

bejdsgrupper, hvis konklusioner skal indarbejdes i skemaet – det gælder særligt i for-

hold til ansættelser, men også i relation til både økonomi og myndighedsbetjening. 

 

Skemaet blev gennemgået og det blev besluttet at: 

 Skemaet sendes til fakultetsledelsen i en revideret version, hvor dekanatets 

bemærkninger er indarbejdet. Fakultetsledelsens sender evt. kommentarer til 

Charlotte Sand. 

 Skemaet beskriver delegering inden for ledelsesstrengen: Dekan, Institutleder 

og Sektionsleder. Der er brug for en harmonisering i forhold til sektionsle-

dernes ansvar og opgavevaretagelse. Koordinationsgruppen udarbejder en 

beskrivelse. Til brug herfor indsender de institutledere, der har sektionsledere 

ansa0t, en beskrivelse af en sektionsleders opgaver og ansvar til gruppen. 

 Inden NCN træffer endelig beslutning om delegering, skal de områder, hvor 

der påtænkes delegering forelægges for juristerne på AU for at sikre, at be-

slutningerne er i overensstemmelse med gældende regelsæt. 

 Når der er truffet endelige beslutninger omkring delegering, skal der på et fa-

kultetsledelsesmøde være en erfaringsudveksling omkring, hvordan det im-

plementeres i praksis på institutterne/centrene. 

 

Ad. 4. Økonomi 

NCN redegjorde for, at årsregnskab for 2014 skal godkendes af AU’s bestyrelse, hvil-

ket forventes at ske på bestyrelsesmødet den 29. april 2015.   

 

Ad. 5. Drøftelse af ledelsesnærhed 

Klaus Lønne Ingvartsen (KLI) indledte punktet med at orientere om, at Koordinati-

onsgruppen for: Fakultetsledelse, institutledelse og nærvær har besluttet at udarbejde 

et idekatalog med en oversigt over tiltag, der virker i miljøerne på baggrund af en er-

faringsudvekling i fakultetsledelsen omkring ledelsesnærhed. Formålet er at få et 

konkret redskab, som ledelsen kan bruge fremadrettet. 
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Begrebet ledelsesnærhed blev drøftet. Der var enighed om, at det er forskelligt, hvad 

den enkelte medarbejder ligger i begrebet, men følgende elementer bør indgå: 

 Synlighed i miljøerne 

 Inddragelse af medarbejdere 

 Indsigt  

 Nærværende ledelse der er til stede og er deltagende i forhold til det daglige 

arbejde  

 Dialog, information og åbenhed 

 Tilgængelighed fx i form af princippet om: ”Åben dør” 

 

Der var følgende erfaringer fra fakultetsledelsen i forhold til konkrete tiltag omkring 

ledelsesnærhed: 

 Det er vigtigt at være opmærksom på i hvilke fora, lederen møder medarbej-

deren. Fx er der gode erfaringer i forhold til at holde møder med en gruppe, 

som har et særligt fokus/ fagligt fællesskab fx laborantgruppen på et institut. 

 Det er afgørende, at lederen er synlig i miljøerne. Der er mange forskellige 

virkemidler fx faglige aktiviteter i form af ugentlige foredrag eller workshops, 

hvor lederen deltager sammen med medarbejderne.  

 Sportsaktiviteter – der er fokus på sund livsstil. Et arrangement kan fx være 

et institutløb, hvor alle medarbejdere og ledere deltager. 

 Flyt stolen princippet. Lederen rykker ud af sit eget kontor og sætter sig i ste-

det på et ledigt medarbejder kontor 1-2 dage om ugen. Lederen kan evt. sende 

en mail ud til medarbejderne på den pågældende lokalitet med besked om, at 

han/hun sidder på kontor XX i dag, og at medarbejderne er velkomne til at 

kigge forbi, hvis de har noget, de gerne vil drøfte. 

 I stedet for altid at afholde møder på lederens kontor har det en positiv effekt, 

at det er lederen, der kommer til medarbejderens kontor og at mødet holdes 

der i stedet. 

 Mentorordning for nyansatte medarbejdere.  

 Institut- eller centerlederen inviterer nye medarbejdere på frokost, efter at de 

har været ansat i 2-3- måneder og får en snak om, hvordan det går, og hvor-

dan de er blevet modtaget på instituttet/centeret.  

 

Ad. 6. Handleplan Erhvervssamarbejde ved TST   

TST gennemgik handleplan for erhvervssamarbejde på ST. Gruppen har 5 anbefalin-

ger der kan implementeres med det samme. 

 

Målsætningen er: Omsætning firdobles målt i forbrug i perioden 2015 – 2018 

 

Handling 1: Institut- og centerlederne sørger for at der nedsættes lokale erhvervsud-

valg. 

Handling 2:Dekanatet sørger for at Fakultetets erhvervsudvalg nedsættes (sættemø-

de primo marts 2015) 
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Handling 3:Virksomheder kontaktes. (marts – juni 2015) 

Handling 4: 2 pilotprojekter igangsættes. (april 2015) 

Handling 5: Etablering af tydelige og attraktive karriereveje for forskere, der er enga-

gerede i erhvervssamarbejde. 

 

Fakultetsledelsen besluttede at følge arbejdsgruppens anbefalinger og at igangsætte 

arbejdet med det samme. Institutterne/centrene skal udpege en kontaktperson på 

hvert institut/center og får tilsendt et kommissoriet for udvalget. 

 

Ad. 7. Fakultetsledelsesmøder 2015 – strategiske emner (bilag) 

Forslag til plan for kommende møder udsendt som bilag. Temalisten er drøftet i og 

fremkommet fra forberedelsesgruppen, som især prioriterer, at få afsluttet de igang-

værende arbejdsgrupper.   

 

Planen vil være et dynamisk dokument, da det skal være muligt at reagere på, hvad 

der sker i omverdenen. Der er foreslået en række temaer/emner som er listet under 

oversigten over møder.  

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig forberedelsesgruppens forslag.   

 

Forberedelsesgruppen vil gerne have input enten på fakultetsledelsesmøderne eller 

via e-mails til emner der ønskes behandlet i fakultetsledelsen, så emnelisten løbende 

drøftes og opdateres. Emnelisten deles med Akademisk Råd og institutsekretariatsle-

derne.  

 

Ad. 8. Fakultetets sommerfest 2015 (bilag) 

NCN orienterede om, at de fire fakulteters sommerfester i år afholdes fredag d. 19. 

juni. Fakultetsledelsen har tidligere drøftet, hvordan den fælles ST sommerfest bedst 

afvikles. Den geografiske spredning på ST er en udfordring og erfaringen fra tidligere 

år viser, at der er begrænset deltagelse fra Sjælland til den fælles fest i Århus. Det blev 

besluttet, at ST i 2015 afholder en større fælles sommerfest i Aarhus centrum med 

den mulighed, at der kan afholdes en parallel fest for medarbejderne på Sjælland i fx 

Roskilde. 

 

NCN orienterede endvidere om, at han i år ønsker at gentage uddelingen af priser i 

lighed med sidste år. 

 

Ad. 9. Nyt fra prodekanerne 

a. Nyt fra møde i Innovationsfonden vedr. INNO+ ved Mogens Nielsen 

Mogens Nielsen gjorde opmærksom på link til Innovationsfondens opslag 2015: 

http://innovationsfonden.dk/da  

 

MN orienterede om at Innovationsfondens opslag er delt i 3 virkemid-

ler/indsatsområder: Talenter, InnoBooster og Store projekter.  

http://innovationsfonden.dk/da
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MN er opmærksom på, at flere på ST er involveret i initiativer i forhold til Store pro-

jekter. Dekanatet vil gerne orienteres hvis ST-ansatte er involveret i initiativer i rela-

tion til Store projekter med henblik på at kunne koordinere/fremme ansøgninger mv.  

 

Ad. 10. Meddelelser 

a. Strategi opfølgning på handleplan og mål for 2016 

NCN orienterede om, at det er tid til at udarbejde afrapportering på institutternes og 

fakultetets handleplaner for 2014.  

 

Fakultetet er samtidig blevet anmodet om at komme med indstilling til faglige priori-

teringer (tidligere strategiske mål) for 2016 til Udvalgene og UL. Fakultetet skal 

komme med maksimalt tre faglige prioriteringer inden for de fire områder; Forsk-

ning, Uddannelse, Viden og Talent. Målet er færre men skarpere faglige prioriterin-

ger. De faglige prioriteringer skal behandles på ledelsesseminaret i juni 2015 på 

Sandbjerg Gods.  

 

Denne proces kommer desværre til at køre parallelt med det interne forløb på ST – 

der er koblinger og NCN opfordrede til, at betragte det på den måde, at hidtidige cen-

trale tiltag har været relativt overordnede og dermed formodentligt relativt let at 

kombinere med ST processerne, hvor fokus i høj grad er mere detalje og eksekverbare 

strategier.  

 

Institut- og centerlederne får tilsendt en mail med en skabelon til brug for:  

Handleplan 2014 – Afrapportering forår 2015 

 

b.  AU’s retningslinjer for kørselsgodtgørelse/kørselsbemyndigelse (bi-

lag) 

HSU har godkendt den foreslåede ændring af retningslinjerne for tjenstlig befordring 

og kørselsbemyndigelse til ikrafttræden 1. januar 2015. 

 

Ændringen betyder at retningslinjerne ændres således:  

 

”For en generel kørselsbemyndigelse til høj sats er betingelserne efter en konkret 

vurdering: 

 

* Der gives en generel kørselsbemyndigelse til høj takst, for de kilometer der køres 

tjenstligt op til 20.000 km årligt, når antallet at tjenesterejser er så stort, at universi-

tetet alternativt ville være nødsaget til at stille en tjenestebil til rådighed for pågæl-

dende. I disse tilfælde udbetales høj takst fra 1. kilometer. Generel kørselsbemyndi-

gelse kan maksimalt gives for 2 år ad ganen og skal altid indeholde en beskrivelse af, i 

hvilke tilfælde, den høje takst kan anvendes. 

eller 
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* Medarbejdere som jævnligt varetager særlige opgaver (f.eks. opgaver uden for sæd-

vanlig arbejdstid), hvor tjenesten forudsætter transport, som kun vanskeligt kan be-

strides med mindre medarbejderen selv stiller transportmiddel til rådighed. 

 

c. Ansættelse af studentermedhjælpere i Adm. (bilag) 

Fællestillidsrepræsentanten for TAP har påpeget, at det er problematisk, at admini-

strationen i en periode med kvalificeret ansættelsesstop har ansat mange studenter-

medhjælpere til administrativt arbejde. Der er siden 1. juni 2014 ansat 64 studenter-

medhjælpere på de 9 tidligere vicedirektørområder. 

 

AU har gode erfaringer med at bruge studentermedhjælpere i tidsbegrænsede stillin-

ger til at varetage forefaldende administrative opgaver. Studentermedhjælperne løser 

typisk arbejde der kræver stor fleksibilitet. Opgaverne giver de studerende en er-

hvervskompetence. Omvendt er der opgaver der kræver bestemte administrative kva-

lifikationer og som bedst varetages af fastansatte kontoruddannede. 

 

Aarhus Universitet har forlænget det kvalificerede ansættelsesstop i enhedsadmini-

strationen indtil 30. juni 2015 fordi Universitetsledelsen allerede i forbindelse med 

budgettet for 2014 besluttede, at administrationen skulle tilpasses med yderligere 25 

millioner fra 2014 til 2015. Det kvalificerende ansættelsesstop gælder for universitets-

ledelsens sekretariat, vicedirektørområderne samt de administrative centre.  

 

Det kvalificerede ansættelsesstop betyder, at stillinger i enhedsadministrationen kun 

bliver slået eksternt op i særlige tilfælde. Det kvalificerende ansættelsesstop omfatter 

ikke bl.a. elevansættelser 

  

Der vil fremadrettet være en skærpet ledelsesmæssig opmærksomhed på ansættelse 

af studentermedhjælpere med det formål  

 at sikre en hensigtsmæssig balance mellem studentermedhjælpere og kontor-

uddannelse og 

 vurdere muligheden for sammenlægning af funktioner  

 

Ad. 11. Eventuelt 

NCN mindede om, at næste fakultetsledelsesmøde den 26. feb. afholdes i Emdrup.  

 

LHA orienterede om at der er kommet nye regler omkring statsstøtte til infrastruktur 

som betyder, at hvis erhvervslivet skal kunne benytte infrastruktur skal der være pri-

vat finansiering med i forbindelse med etablering af faciliteten. Der er en bagatel-

grænse for hvornår reglerne gælder. 

 

NCN orienterede om at der er igangsat initiativer som skal sikre et tættere samarbej-

de mellem ST og udvalgte virksomheder.  


