
 

 

 

 
Aarhus Universitet  

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .: 8715 0000 

Fax: 8715 0201 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

 

Science and Technology 

Dekansekretariatet  

 

Charlotte Sand 

Rådgiver 

 

 

 

cs@science.au.dk 

 

 

Dato: 20. april 2015 

 

 
 

Side 1/5 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

 
Fakultetsledelsesmøde torsdag den 16. april 2015 kl: 13.00 – 16.30 
Mødet afholdes på to lokaliteter hhv. Århus og Emdrup (videolink) 
Fakultetsledelsesmøde nr. 5 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Østergaard Jensen 

(EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Carsten 

Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen 

(JESM), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Han-

sen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Lars Birkedal (LB), Lars H. Andersen (LHA), Erik Steen Kristensen (ESK), Niels O. Nygaard 

(NON), Birgit Schiøtt (BS), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH) og Kurt Nielsen (KNI)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

 

Strategiske punkter:  

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. MedTech Innov Center præsentation v. Trine Winterø 

CEO.  

4. Strategi v. Ingo Kleindienst, BSS   

5. Strategi - Afrapportering 2014 (bilag) 

6. Ny indkøbspolitik v. Anne Sofie Hedemann  

7. Studietur Nanyang 

 

Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

8. Nyt fra prodekanerne  

9. Meddelelser 

10. Eventuelt 
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NCN indledte med at byde velkommen til Carsten Suhr Jacobsen som er tiltrådt som 

institutleder for Institut for Miljøvidenskab d. 1. april 2015.  

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev godkendt. Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet den 26. 

marts blev godkendt. 

 

2. Opfølgning 

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

NCN bemærkede i forhold til nedsættelse af Forskningsudvalg, at Dekanatet har drøf-

tet kommissorium for både de lokale forskningsudvalg og fakultetets forskningsud-

valg. Kommissorierne behandles på et kommende fakultetsledelsesmøde. 

 

3. MedTech Innov Center præsentation v. Trine Winterø CEO.  

Trine Winterø, CEO ved MedTech Innovation Center i Aarhus gav en præsentation af 

MedTech Innovation Center og satte fokus på, hvordan man kommer fra videnskab til 

spin off. Hvad skal man som ledere være opmærksom på i forhold til de unge der har 

planer om spin-off, og hvad der kan gives af gode råd til de unge.  

 

Trine Winterø pointerede, at det er afgørende at der udarbejdes en strategi for områ-

det med operationelle mål og som fastlægger, hvad det er, ST vil, og hvor ST vil hen.  I 

den forbindelse er det vigtigt, at afklare forhold som bl.a.:  

 Hvor meget tid der skal investeres? 

 Skal der indgås partnerskaber eller vil/kan ST selv? 

 Hvad er der af erfaringer på AU som kan bruges? 

 Hvordan sikres det, at der ydes en sober vejledning omkring spin-off ? 

 Det er afgørende, at de studerende både har de fornødne kompetencer men 

også har viljen og er indstillet på, at der skal ydes et hårdt arbejde i processen 

fra ide til produkt. 

 

Fakultetsledelsen besluttede, at fakultetets erhvervsudvalg på deres første møde den 

6. maj drøfter om der skal arbejdes videre i forhold til at kunne vejlede de unge der 

har planer om spin-off og i givet fald som start indleder med et møde med Lars Vis-

bech, Trine Winterø og Lars Stiegel fra CAPNOVA.  

 

4. Strategi v. Ingo Kleindienst, BSS   

 På sidste fakultetsledelsesmøde d. 26. marts var der fokus på ST’s strategi-

proces. Der er nu fastlagt en skabelon, så alle er klar til en inddragende proces 

på institutterne. Lektor Ingo Kleindienst fra BSS var inviteret til at give en 

”introduktion” til arbejdet frem mod gode strategiplaner.  
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Ingo Kleindienst havde følgende hovedbetragtninger:  

 En strategi skal være tydelig og specifik i forhold til dens fokusområder og 

målsætninger (dvs. en strategi skal være specifik og målbar). 

 Målsætninger skal være formuleret i overensstemmelse med SMART kriteri-

erne. 

 En af strategiens nøglefunktioner er at guide de ansatte. 

 En strategi kan alene blive udmyntet, hvis den har støtte fra de ansatte. Den 

ansatte skal kunne se: Hvad forventes der af mig. Der må ikke være en uover-

ensstemmelse mellem hvad ledelsen har besluttet, der skal stå i strategien og 

de input der er kommet fra medarbejderne. Lyt til medarbejder-

ne/medarbejderrepræsentanterne. 

 Det er afgørende, at alle der skal arbejde efter en strategi kender strategien. 

Dvs. det er vigtigt, at strategien kommunikeres ud i organisationen. Det er 

altafgørende, at en strategi er kort og præcis, så den er til at huske. Det skal 

være simple og korte budskaber som alle kan huske.  

 Hvis der er en målkonflikt er det nødvendigt at prioritere målene. Generelt 

gælder det, at jo længere man kommer ned i organisationen jo mere hensyn 

skal der tages til individuelle kompetencer. (Hvis fx en medarbejder i en for-

skergruppe er særligt god til at skaffe bevillinger, skal vedkommende bruge 

tid til den opgave). 

 Når der defineres mål skal det have konsekvenser hvis målene ikke nås. 

 

5. Strategi - Afrapportering 2014 (bilag) 

Fakultetet har udarbejdet en afrapportering for fakultetshandleplanen for ST 

for strategiopfølgning 2014. Afrapporteringen er vedlagt som bilag. 

 

Den generelle status er, at implementeringen af AU strategien for ST kører 

planmæssigt – der var 35 delhandlinger i handleplanen for 2014 – 5 er afsluttet, 

23 er igangsat og følger planen, mens 7 er i gangsat – men de er forsinkede. 

 

Afrapporteringen er givet i skema form med emnerne forskning, uddannelse, 

talent, viden samt et område der kaldes forudsætninger. 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig afrapporteringen. 

 

6. Ny indkøbspolitik v. Anne Sofie Hedemann  

På sidste fakultetsledelsesmøde orienterede NDH om, at Rigsrevisionen er kommet 

med en kritisk rapport i forhold til AU indkøb, hvilket universitetsledelsen har beslut-

tet, at der skal gøres noget ved. Det betyder, at der på sigt skal være en systemmæssig 

understøttelse af alle indkøb og der skal udpeges koordinatorer decentralt inden d. 1. 

juni. På den baggrund var indkøbschef Anne Sofie Hedemann inviteret til at orientere 

om de nye tiltag på indkøbsområdet.  
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Tiltag 1:  

Ændret organisering – Indkøbskoordinatorer udpeges decentralt inden 1. juli 2015. 

Der skal etableres et tæt samarbejde med Indkøb 

 For at sikre inddragelse af alle faglige miljøer inden aftaler etableres 

 For at koordinatorerne kan understøtte aftaleoverholdelsen decentralt 

 For at opsamle værdifuld viden om aftaler og hvordan de fungerer lokalt 

 For at skabe netværk på tværs af instituttet – på tværs af institutter og udvikle 

indkøbsområdet 

 

Tiltag 2:  

Systemmæssig understøttelse af indkøbsprocessen. Opstart primo 2016 

 En implementering af indkøbsmodulet i IndFak vil effektivt understøtte 

overholdelsen af de aftaler der er etableret. På sigt vil det resultere i admini-

strative besparelser. 

 Der etableres en projektorganisering omkring arbejdet, med styregruppe og 

arbejdsgruppe 

 

Tiltag 3:  

Etablering af flere aftaler  

 Aftaledækningsprocenten skal øges fra de nuværende ca. 26 % 

 Det skal ske ved flere rammeaftaler og flere udbud 

 Indkøb I fællesadministrationen er i den forbindelse blevet opnormeret. 

 

Tiltag 4: 

Øget ledelsesmæssigt fokus – Der etableres en indkøbsstyregruppe I maj måned 2015 

 Indkøb skal indgå I ledelsens strategiske overvejelser 

 Indkøb vil levere data og informationer til institutledelsen, som kan følge om-

rådet lokalt.  

 Universitetsledelsen vil modtage årlige afrapporteringer. 

 Indkøbsstyregruppen skal prioritere indsatsområder samt være et forum til 

erfaringsudveksling 

 

Tiltag 5: 

Indkøbspolitikken ændres, således brugen af rejsebureau gøres frivilligt 

 Man kan herefter på institutniveau eller fakultetsniveau beslutte, hvorledes 

man vil sikre, at Indkøbspolitikken overholdes.  

 Der kommer et konkret oplæg fra Indkøb/Regnskab i maj måned, som har 

været drøftet med økonomicheferne. 

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Der skal ikke bruges for meget tid på netværk. 

 Det skal vurderes, hvor mange indkøbskoordinatorer det er nødvendigt at ha-

ve. Erfaringen fra ST er, at der går meget tid – det koster ressourcer, men der 

er også penge at spare. 
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 Koordinatorerne skal hjælpe til at der skabes merværdi. 

 Mange steder på ST er det i dag laboranterne der køber ind. Der skal fortsat 

være plads til en vis grad af frihed i forbindelse med indkøb. 

 Der skal laves en ”cost-benefit” analyse – den merværdi der skabes skal hæn-

ge sammen med de ressourcer og den tid der investeres 

 

Det blev besluttet, at fakultetsledelsen sender eventuelle yderligere kommentarer til 

Anne Sofie Hedemann. Indkøb sender et brev til institutterne med besked om, at de 

skal melde tilbage i forhold til antal indkøbskoordinatorer.  

 

I forhold til rejseområdet besluttede fakultetsledelsen at afvente det notat Indkøb ud-

arbejder med oplæg til lokale beslutninger/retningslinjer for rejseområdet. Notatet 

drøftes på et senere fakultetsledelsesmøde. 

 

7. Studietur Nanyang 

Fakultetsledelsen skal på studietur til Nanyang Technical University i Singapore. Et 

top 50 universitet der er mindre end 50 år gammelt. En imponerende bedrift der be-

vidner, at universitetet har haft fart på, ikke mindst igennem de senere år under le-

delse af den svenske rektor Bertil Andersson. For at få indsigt i og forståelse for hvad 

der skal til, for at universitetet kan rykke i forhold til de fastlagte strategier vil fakul-

tetsledelsen på ST blive introduceret til deres handlingsplaner og strategier for trans-

formationsfasen og dermed få et indblik i deres vej frem mod at blive et universitet i 

verdensklassen. Der er i programmet også indlagt bilaterale møder med henblik på at 

etablere institutbaserede samarbejdsflader og opnå samarbejdsrelationer til specifik-

ke institutter.  

 

8. Nyt fra prodekanerne  

Mogens Nielsen orienterede om "Roadmap Forskningsinfrastruktur 2015"og institut-

ledernes rolle i forbindelse med tilsagn om medfinansiering.  

 

MN understregede, at institutlederne skal sikre sig: 

 At medfinansieringen på 50 % er på plads og fordelt mellem universiteterne. 

Institutlederne bliver bedt om, at afgive erklæring om medfinansiering. 

 At ansøgningerne har den fornødne kvalitet. 

 

9. Meddelelser 

Ingen bemærkninger. 

 

10. Eventuelt 

NCN orienterede om profileringstiltag. Der nedsættes en styregruppe med ansvar for 

proces for profileringstiltag, anbefalinger til intern og ekstern kommunikationsprak-

sis og revision af hjemmesiden med henblik på bedre brugervenlighed.  


