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Fakultetsledelsesmøde torsdag den 26. marts kl. 9.00 – 20.00  
Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, Frandsensalen 
Fakultetsledelsesmøde nr. 4 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels O. Nygaard (NON), 

Birgit Schiøtt (BS), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Anne 

Winding (AW), 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), Niels Dam-

gaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 

Afbud: Søren Bom Nielsen (SBN) og Marianne F. Løyche (MFL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

 

Strategiske punkter:  

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Økonomi  

a. Regnskab 2014  

b. Forslag til forbrug af dekanat-/risikopuljen (bilag)  

4. Status på Problemanalysen  

a. Status fra arbejdsgruppen for administrativ understøt-

telse ved NDH  

b. Indledende drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen 

om myndighedsrådgivning (bilag)  

c. Medinddragelse v. MW (bilag)  

5. Ph.d./Postdoc-undervisningsforpligtigelse v. JESM  

6. Strategi 

a. Indspil til AU’s faglige prioriteringer 2016 (bilag)  

b. ST proces (bilag)  

7.    Bygninger v. Bent Lorentzen  

8.    Kvalitetsudvalgets rapporter v. TVM  

9.    Administrationens budget 2015 v. Niels Jørgen Rasmussen 

10.  Tilsynsrapport ved KNI (bilag) 

11.   Innovationsfonden ved MN (bilag)   

12.  Indspil til AU’s politiske mærkesager (bilag)  
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NCN indledte mødet med at byde velkommen til Anne Winding, som er konstitueret 

institutleder på Institut for Miljøvidenskab frem til 1. april 2015, hvor Carsten Suhr 

Jacobsen tiltræder som ny institutleder.  

 

NCN pointerede, at dagens møde er et såkaldt temamøde med fokus på kvalitetsre-

formen – dvs. rapporterne fra Kvalitetsudvalget. Rapporterne indeholder flere tema-

er, som bør drøftes i Fakultetsledelsen på forkant af eventuelle politiske opfølgninger. 

Målet med dagens møde er faglige diskussioner med udgangspunkt i rapporterne og 

med fokus på, hvordan ST fremadrettet kan være med til at påvirke den politiske 

dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

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

2015 blev godkendt. 

 

2. Opfølgning 

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

NCN bemærkede, at der er udsendt kommissorier for dels fakultetets erhvervsudvalg 

og dels for de lokale erhvervsudvalg på ST. Kommissorierne er udarbejdet på både 

dansk og engelsk. Status er, at alle institutter har meldt en kontaktperson ind for de-

res lokale Erhvervsudvalg, hvorfor Fakultetssekretariatet er klar til at indkalde til et 

”sættemøde” i Fakultetets Erhvervsudvalg 

 

Det blev besluttet, at der skal på etableres Forskningsudvalg efter samme model som 

Erhvervsudvalg – dvs. et lokalt Forskningsudvalg på institutterne og et på fakultets-

niveau. Fakultetssekretariatet udarbejder kommissorium for begge udvalg. Der var 

enighed om, at det er formanden for det lokale Forskningsudvalg, som sidder i fakul-

tetets Forskningsudvalg, og at det godt kan være en anden end institutlederen, der er 

formand for instituttets Forskningsudvalg. 

 

Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

13.  Initiativ vedr. indkøb ved NDH       

14.  Meddelelser 

a. Arbejdsmiljøstatistikker for 2014 (bilag) 

b. Evaluering af AU’s samarbejdsstruktur (bilag) 

c. Status ift. Kiros (bilag) 

d. Nedsættelse af styregruppe for AU Kemikalienet-

værk (bilag) 

15.  Eventuelt 
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3. Økonomi  

NCN orienterede om, at arbejdsgruppen, der arbejder med udvikling af en ny øko-

nomimodel arbejder hårdt, men det er vanskeligt og tager tid at udvikle en model, der 

sikrer retfærdighed i omkostningsdeling og som sikre transparens og en fornuftig in-

citamentsstruktur. Der var i Fakultetsledelsen tilslutning til, at der ikke skal lanceres 

en ny økonomimodel, som ikke er helt gennemarbejdet, også selv om det betyder, at 

den ny økonomimodel ikke bliver klar til 2016.   

  

3. a. Regnskab 2014  

NCN orienterede om status i forhold til Regnskab 2014. Resultatet skal godkendes af 

bestyrelsen for AU inden det offentliggøres. 

 

3. b. Forslag til forbrug af dekanat-/risikopuljen (bilag)  

ST forsøger nu at indvirke budgetter, der rækker længere fremad og som forudsiger et 

større og større frirum fremad. I budgettet er indført en ledelses-risikopulje, som er 

voksende over de kommende 4 år, startende med 24 mio. i 2015. Under forudsætning 

af, at budgetterne holder, vil der derfor blive rum til strategiske satsninger.  

 

På fakultetsledelsesmødet den 12. januar 2014 var der en indledende drøftelse af stra-

tegiske initiativer. Drøftelsen blev genoptaget og uddybet. Det blev besluttet, at NCN 

udarbejder et forslag til brug af de strategiske midler som sendes til institut- og cen-

terlederne til kommentering.  

 

4. Status på Problemanalysen  

4. a. Status fra arbejdsgruppen for administrativ understøttelse ved NDH  

Niels Damgaard gav en status fra arbejdsgruppen for administrativ understøttelse. 

Der var stor ros til arbejdsgruppen, som arbejder på højtryk og arbejdet skrider for-

nuftigt fremad. NDH nævnte i forhold til it-området, at ST ikke har overtaget opga-

ven omkring support af it-udstyr endnu. Planen er, at der skal investeres i nyt it-

udstyr. Der arbejdes pt. på udarbejdelse af en liste over nuværende installationer, 

meget af det eksisterende udstyr er meget gammelt. Det er uklart, hvem der har an-

svar for vedligeholdelse af AV-udstyr, og det drøftes om det skal være en lokal pulje 

der dækker eller det skal være en central fælles pulje. NDN lovede, at der kommer et 

forslag til en præcisering af ,hvem der har ansvar for vedligeholdelse af AV-udstyr, og 

hvordan finansieringen skal være. 

 

NDH nævnte endvidere, at der sideløbende med arbejdet i arbejdsgruppen foregår en 

proces, hvor sekretariatslederne er involveret og hvor det drøftes, hvad det er nød-

vendigt at have af forskellige samarbejdsfora. 

 

NDH orienterede endvidere om, at universitetsdirektør Jane Kragelund har fået i op-

drag, at der over de næste 4 år skal spares 100 mio. kr. i administrationen. Der er sat 

mange processer i gang. Der bliver ikke en ny besparelsesrunde, men der bliver tale 
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om effektiviseringer. Der bliver nødvendigt at foretage prioriteringer og i den forbin-

delse vil der komme en inddragende proces. 

 

4.b. Indledende drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen om myn-

dighedsrådgivning (bilag)  

Kurt Nielsen orienterede omkring de foreløbige anbefalinger fra arbejdsgruppen for 

myndighedsbetjening. Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med den øgede kon-

kurrencesituation samt den aktuelle debat omkring den forskningsbaserede myndig-

hedsbetjening. Anbefalingerne falder indenfor fire emner: 1. styrket internt samar-

bejde, 2. styrket konkurrenceevne og økonomisk grundlag, 3. profilering, og 4. re-

kruttering og meritering.  

 

Der var generelt ros til oplægget. Der var bl.a. en drøftelse af anbefalingerne knyttet 

til rekruttering/meritering omkring større fleksibilitet i forhold til ansættelseskriteri-

er. Der var en generel bekymring i forhold til at skabe et parallelt sy-

stem/karrieremæssige blindgyder for forskere med myndighedsrettede opgaver. På 

den anden side er der en erkendelse af, at vi er nødt til at sikre, at man kan dække alle 

fagområder i rammeaftalerne. Det blev understreget, at det er væsentligt at prioritere 

bedre synergi mellem de klassiske universitetsmiljøer og de institutter, der er invol-

veret i myndighedsbetjeningen. Det er væsentligt at have fokus på at sikre at de karri-

eremæssige perspektiver/muligheder for forskere involveret i myndighedsbetjenin-

gen. 

 

Kurt Nielsen redegjorde afslutningsvist for den videre proces. Oplægget sendes nu i 

høring i AR, FSU og relevante institutfora. Gruppens arbejde forventes afsluttet i 

midten af juni måned.  

 

4.c. Medinddragelse v. Michelle Williams 

Koordinationsgruppen som har arbejdet med medinddragelse fremlagde gruppens 

anbefalinger.  

 

Der var ros til gruppens arbejde. Fakultetsledelsen tiltrådte indstillingen med følgen-

de kommentarer:  

 Det er en god ide, at alle fora drøfter repræsentanternes rolle - i forhold til de-

res bagland og i forhold til ledelsen.  

 Der er mange gevinster at hente i at skabe en fælles ånd og forståelse af pro-

cedurer i ledelsesfora og sekretariater 

 Anbefalingerne vedr. medinddragelse er netop anbefalinger og ikke retnings-

linjer, som skal følges på samme måde af alle. Målet er at hæve barren for 

medinddragelse i alle fora på ST, både på institut- og fakultetsniveau.  

 Det skal fremgå af implementeringsplanen, at institutsekretariater og admini-

strationscentret også spiller en vigtig rolle. 
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5. Ph.d./Postdoc-undervisningsforpligtigelse v. JESM  

Jes Madsen redegjorde for reglerne for undervisningsforpligtelse for Ph.d. og post-

docs. Formidlingskravene og arbejdsforpligtelser fremgår af: 

 PH.D.-bekendtgørelsen  

 GSST regler for formidling 

 AC overenskomsten 

 

JESM konkluderede, at der i dag er instruktormangel på visse uddannelser. Den ar-

bejdskraftressource, der er til disposition er 99, 6 fuldtidsårsværk for ph.d. studeren-

de og 73,6 fuldtidsårsværk for postdoc. De er derfor et ønske om at få etableret et 

bedre match mellem udbud og efterspørgsel. 

 

Diskussionen i fakultetsledelsen havde følgende fokuspunkter: 

 Der er en potentiel konflikt mellem instituttets ønske om undervisning og 

professoren som mener, at fx en postdoc skal arbejde for ham/hende. JESM 

præciserede, at instituttet kan pålægge postdocs undervisningsopgaver. 

 Der skal fremadrettet være flere, der bidrager til undervisningen og post doc  

skal involveres mere end de er i dag. 

 Det skal overvejes i hvilket omfang ph.d. og postdocs kan undervise i beslæg-

tede områder. Der er erfaring for, at det fungerer at undervise på tværs af fag-

grænser på fx. Kemi og iNano, men det er en balance og der skal ikke drives 

rovdrift på de ph.d. og postdoc studerende.  

 Institutlederne efterlyste en klar udmelding fra dekan/prodekan ift. under-

visningsforpligtelsen for postdocs samt et overblik over hvilke ressourcer, der 

er til rådighed i de kommende kvarter. Det overblik mangler i dag og er svært 

at skabe. 

 GSST regler for formidling er ikke udtømmende – her mangler bl.a. inddra-

gelse i myndighedsopgaver. 

 

Det blev konkluderet, at den videre proces er, at konkrete forslag sendes til JESM. 

Dekanatet udarbejder et forslag som skal drøftes og besluttes på et fakultetsledelses-

møde inden sommerferien 2015. 

 

6. Strategi 

6. a. Indspil til AU’s faglige prioriteringer 2016 (bilag)  

NCN orienterede. Fakultetet er blevet bedt om at komme med forslag til faglige prio-

riteringer for universitetets samlede strategi for 2016. Det er det, vi normalt har dis-

kuteret på ledelsesseminarerne på Sandbjerg i maj måned. Alle har været enige om, 

at den proces ikke har været optimal. Derfor har universitetsledelsen i år forsøgt at 

ændre processen, så det er blevet muligt at inddrage de faglige miljøer i processen. 

NCN takkede for institutternes bidrag. 
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En af udfordringerne har været, at lederseminarerne er endt med, at vi har skulle ha-

ve specielt fokus på alle emner samtidig. Derfor er vi i år blevet bedt om at foretage en 

hårdere prioritering, så vi skal komme med maksimalt tre forslag til faglig priorite-

ringer for hvert af de fire temaer i AU’s strategi; Forskning, Uddannelse, Talent og 

Viden. Dekanatet har på baggrund af de modtagne bidrag udarbejdet et forslag til  

fakultetets indmelding af faglige prioriteringer.  

 

NCN redegjorde for processen. Efter behandling i Fakultetsledelsen vil det tilpassede 

forslag blive behandlet i Akademisk Råd. Herefter vil de to udvalg UFE og UDU samle 

fakulteternes bidrag og komme med et oplæg til universitetsledelsen for samlede fag-

lige prioriteringer for AU for 2016. Det betyder samtidig, at ikke skal behandles på 

det kommende lederseminar – som i år er flyttet til juni og Sandbjerg. 

 

Fakultetsledelsen gennemgik dekanatets forslag. Fakultetsledelsen godkendte det 

fremsendte forslag med enkelte rettelser og præciseringer.  

 

6.b. ST proces (bilag)  

NCN orienterede om baggrunden. De institut- og centerstrategier der blev udarbejdet 

for tre år siden udløber med 2015. Både derfor, og fordi der er sket så meget siden de 

blev udarbejdet er det en god ide, at vi sammen starter en proces for udarbejdelse af 

nogle nye strategier for institutterne og centrene og ASE.  

 

Arbejdet med de gamle institutstrategier var knyttet til den overordnede udarbejdelse 

af en fælles strategi for hele AU. De er udarbejdet efter det samme set-up som det øv-

rige universitet inden for en ramme af et Balanced Scorecard. Det har mange følt me-

ningsløst og som en irriterende ramme for arbejdet – og opfølgningen. Sidst blev 

rammerne meget lagt af andre en os, fordi vi havde travlt med at blive et nyt fakultet 

og nye institutter, og vi derfor meget kom til at agere frem for at være proaktive.  

 

AU’s strategi skal evalueres i 2016. Ved at gå i gang nu, kan vi denne gang komme på 

forkant af processen og derfor forhåbentlig være med til at få en kortere og klarere 

strategi, som vi bedre kan se os selv i. Ulempen er selvfølgelig, at det kan være, at vi 

bagefter bliver nødt til at tilpasse nogle ting. 

 

NCN har udsendt et oplæg til en procesplan for arbejdet til institut- og centerlederne. 

 

NCN lagde op til at drøfte elementer i processen – emner og tidsplan – og om dette 

kan være en model at gå frem efter.  

 

TST bad om forståelse for, at de forskellige institutter kunne have brug for forskellige 

processer og måder for beskrivelse af en institutstrategi. JESM og dekanen havde for-

ståelse for, at processen kunne tilpasses lokale forhold, men fastholdt, at der var be-

hov for nogle fælles rammer og en skabelon. Det vil give mulighed for at sammenligne 

på tværs og forhåbentlig også gøre det lettere at lade sig inspirere af hinanden. 
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ESK fandt, at vi hellere skulle starte med at formulere en overordnet strategi for ST, 

som udgangspunkt for den lokale strategiudvikling. NCN understregede, at han fandt 

den fagnære formulering af strategierne var det helt basale, for at vi kan sikre inddra-

gelse og ejerskab blandt medarbejderne. Det er vigtigt at de kommende strategier kan 

bruges til at motivere medarbejderne og beslutninger på institutterne.  

 

Mange institutledere fandt tidsplanen meget presset – særligt i forhold til deadline 

for et første udkast medio august. NCN understregede, at det var tænkt som at insti-

tutterne skulle aflevere 1. udkast som efterfølgende skal kunne præsenteres for den 

øvrige fakultetsledelse på ledelsesseminaret d. 9. og 10. september, til brug for gensi-

dig inspiration og faglig dialog. 

 

I forhold til det udsendte forslag til skabelon aftaltes det at indføje et nyt tema: Med-

arbejdere og Kultur. NCN understregede, at de foreslåede sidetal ikke var hellige, 

men de skulle tages som et udtryk for, at det ikke skulle være et kæmpedokument, 

hvert institut skal aflevere. Hellere kort og klart end lang og uldent. 

 

Med hensyn til tidsplanen blev det aftalt, at den endelige deadline flyttes fra ultimo 

oktober til primo november. 

 

På bagrund af de faldne kommentarer tiltrådte fakultetsledelsen det udsendte forslag 

til procesplan.   

 

7. Bygninger v. Bent Lorenzen (1 time) 

NCN bød velkommen til Bent Lorenzen (BL) som gav en status på bygningssituatio-

nen på ST inklusiv byggeprojekter og renoveringer.  

 

Uniled. har taget princip beslutning om følgende nye byggeprojekter: 

 Emdrup => Universitetsledelsen har taget principbeslutning om at opføre 

12.000 br. kvadratmeter til kontorer og laboratorier. Forventes færdig som-

meren 2021 

 Bioscience i universitetsparken => Der forventes en principbeslutning i 2015 

om at opføre 5.400 br. Kvadratmeter til kontorer og laboratorier i universi-

tetsparken hvor der i dag er et uudnyttet byggefelt. Forventes færdig i 2021. 

 Fødevarer i Skejby => Her bliver et Fødevarecenter med 3.000 arbejdsplad-

ser. Arla har besluttet at flytte deres udviklingsafdeling ud ved siden af Agro 

Food Park. Det bliver et stærkt miljø.  AU opfører 5.000 br. Kvadratmeter 

kontor og laboratoriebygning og 4.000 kvadratmeter væksthus og semifield-

anlæg. Forventes færdig i 2018.  

 

BL redegjorde for, at der i forbindelse med flytninger nedsættes en brugergruppe som 

STBYG kommunikere med inden planerne bliver lagt fast. STBYG laver et forslag til 

lokaleindretning, som brugergruppen får til godkendelse. Der bruges i dag en vis grad 
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af standardisering i indretningen med henblik på at sikre fleksibilitet. Den endelige 

plan skal godkendes af institutlederen. 

 

8. Kvalitetsudvalgets rapporter v. TVM  

Kvalitetsudvalgets 3. rapport samler analyser og anbefalinger fra de to første rappor-

ter. Rapporten hedder ”Nye veje og høje mål” og findes på: 

http://ufm.dk/publikationer/2015/nye-veje-og-hoje-mal/nye-veje-og-hoje-mal 

  

Udvalget peger på følgende 11 udfordringer:  

• De videregående uddannelser får en helt ny rolle i forhold til arbejdsmarkedet (det 

private) 

• Der er i dag for lidt fokus på beskæftigelsesmuligheder (dimensionering er rigtig 

men ikke nok) 

• Optagelsessystemet skaber forvridninger (høje eller ingen karaktersnit fører til dår-

ligt match og frafald) 

• Manglende overblik over, hvad man kan studere (data om uddannelserne) 

• Fuldtidsuddannelser kan klares på deltid (studieintensitet ikke sikret) 

• Mulighed for mere læring (påpeger en række området for forbedring) 

• Manglende anerkendelse og meritering af undervisning 

• Uddannelsesledelse prioriteres for lidt og hæmmes af detailstyring (manglende le-

delsesrum) 

• Udbudsboom med uheldige konsekvenser (manglende styring af udbuddet) 

• Bevillingssystemet understøtter ikke kvalitet og relevans 

• Kvalitetssikring af uddannelserne (manglende sammenlignelig ledelsesinformation) 

 

Udvalget har følgende anbefalinger: 

 Ny uddannelsesstruktur  

 Central styring af Gode og alsidige undervisningskompetencer 

 Nyt optagelsessystem 

 Klart ledelsesansvar for kvalitet og relevans 

 Højere studieaktivitet 

 Gode og alsidige undervisningskompetencer 

 Deregulering af uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse  

 Bevillingsmæssig tilskyndelse 

 Sammenlignelige data på tværs af uddannelser  

 Ny censorordning udbud og dimensionering 

 

Fakultetsledelsen drøftede udvalgets anbefalinger og havde følgende betragtninger: 

 Ift. ny uddannelsesstruktur => Der vil være job – eksempelvis gymnasielærer 

– der forudsætter at den studerende går hele vejen, dvs. tager både en bache-

lor- og kandidatuddannelse.  

Lønnen vil ofte være næsten den samme for en bachelor- og en kandidat. 

http://ufm.dk/publikationer/2015/nye-veje-og-hoje-mal/nye-veje-og-hoje-mal
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Forslag om såkaldte ”virksomhedskandidater” hvor den studerende er i job ½ 

tid og så uddanner sig samtidigt sikre en tæt kobling mellem uddannelse og 

erhvervsliv og er en mulig ny model. 

Vil vi udvikle erhvervsrettede bacheloruddannelser på ST og hvor vil det være 

relevant? => Kemi har spurgt sit aftagerpanel om, de mener der er et jobmar-

ked for kemibachelorer. Svaret var klart nej. Der var enighed om, at det er 

tvivlsomt, om der overhovedet er et marked for erhvervsrettede bachelorer, 

og der var derfor i fakultetsledelsen større tilslutning til modellen med ”virk-

somhedskandidater”. 

 Nyt optagelsessystem => et forslag kan være en max adgangskvotient på 7 så 

det undgås at der er såkaldte prestigeuddannelser. Der var tilslutning til at 

arbejde videre i forhold til nyt optagelsessystem. 

 Der var stor tilslutning til at censorordningen fornyes. Erfaringen er, at den er 

forældet og ikke virker efter hensigten i dag. 

 

9. Administrationens budget 2015 v. Niels Jørgen Rasmussen  

Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen gav en orientering om Administrationens bud-

get 2015 og besvarede bl.a. spørgsmål som hvorfor man ikke ser større gennemslag af 

de administrative besparelser i ST’s budgetter, og hvad der er de fremadrettede pej-

lemærker i forhold til administrative udgifter.  

 

10. Tilsynsrapport ved Kurt Nielsen (KNI) (bilag) 

KNI orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriets har foretaget et te-

matiske tilsyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved de universiteter, 

der har rammeaftaler med sektorministerier. Tilsynet bygger på skriftlige bidrag fra 

universiteter og fagministerier samt en række interviews med de involverede parter. 

 

Hovedkonklusionerne i Tilsynsrapporten er følgende:  

 Der er de fleste steder sket en fysisk og organisatorisk sammenlægning mel-

lem forskningsmiljøer fra universiteter og sektorforskningsinstitutioner.   

 Der er kommet flere nye uddannelser til som følge af fusionerne. 

 Mange ”sektorforskere” bruges i undervisningen og i vejledning af speciale- 

og ph.d.-studerende. 

 Udviklingen i hjemtagningen af EU-midler på myndighedsbetjeningens pri-

mære fagområder har været status quo. 

 De fleste universiteter har tilstræbt at ”blande kortene” mellem de forskellige 

personalegrupper, ligesom der rekrutteres generelt og ikke specifikt til de en-

kelte stillinger. Omfanget af arbejdet med at skabe øget integration mellem de 

to områder varierer. 

 Den forskningsbaserede myndighedsbetjening løftes fortsat kompetent og i 

nogle tilfælde endog med hævet kvalitet. Indlejringen af myndighedsbetje-

ningen på universiteterne har dog også givet udfordringer i forhold til øko-

nomisk og aktivitetsmæssig transparens.    
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11.  Innovationsfonden ved Mogens Nielsen (bilag)  

Mogens Nielsen orienterede om forslag til forsknings infrastruktur som skal indsen-

des til NUFI. 

 

MN understregede, at det er vigtigt, at alle institutlederne tager kontakt til de af deres 

VIP-ansatte, der søger for at støtte dem og gennemgå budgettet for den enkelte an-

søgning for at sikre at medfinansieringen på 50 % er på plads og fordelt mellem uni-

versiteterne. Det er Rektor, der sender alle ansøgningerne fra AU ind. Rektor vil bede 

institutlederne om et skriftligt tilsagn ift. medfinansieringen. 

 

I forhold til Innovationsfonden mindede MN om, at der er ansøgningsfrist den 3o. 

april 2015. Det er vigtigt, at AU er på banen med mange ansøgninger. De store penge 

ligger i de store projekter, hvor der faktisk er beløbsrammer op til 80 M kr. Der udde-

les sammenlagt 1.6 mia kr. i 2015. Det er første gang Innovationsfonden kører en an-

søgningsrunde og der er flere usikre parametre, men der bliver to faser – den første 

hvor der skal indsendes 5 sider som vurderes. De, der går videre til fase 2 vil blive fo-

relagt bestyrelsen som træffer den endelige beslutning. MN gjorde opmærksom på, at 

ansøgningssystemet er åbnet på hjemmesiden. 

 

12. Indspil til AU’s politiske mærkesager (bilag)  

Universitetsledelsen har drøftet Aarhus Universitets input til regeringsgrundlaget. 

 

Overskrifterne er:  

• Forudsigelighed og enkelthed i uddannelsesfinansieringen 

• Forskningsbaseret myndighedsbetjening 

• Étårige fleksible specialer 

• Opblødning af fremdriftsreformen 

• Balance i forskningsfinansieringssystemet 

• Fleksibelt optagelsessystem 

 

Fakultetsledelsen drøftede, om der er emner, der mangler. Det blev besluttet at forslå 

uni.led. at følgende tilføjes: 

 Skæv balance mellem fri forskning og erhvervsrelateret forskning 

 Flere midler til stor forskningsinfrastruktur 

 Bedre mulighed for internationalisering af uddannelserne 

 Fjerne barriere for samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet 

 

13. Initiativ vedr. indkøb ved Niels Damgaard Hansen 

NDH orienterede om, at Rigsrevisionen er kommet med en kritisk rapport i forhold 

til AU indkøb. Det har universitetsledelsen besluttet, at der skal gøres noget ved. Der 

skal på sigt være en systemmæssig understøttelse af alle indkøb. Der skal være en 

indkøbskoordinator på hvert institut. EØJ og TST meldte sig til at indgå i en dialog 

med Indkøb. 
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NDH oplyste endvidere at i forhold til rejseområdet er kravet om, at alle skal bruge 

CVT blevet lempet. Der kommer en udmelding med en præcisering af de nye ret-

ningslinjer. 

 

14.  Meddelelser 

14.a. Arbejdsmiljøstatistikker for 2014 (bilag) 

NCN gjorde opmærksom på at han fra ST-HR er blevet gjort opmærksom på, at der er 

en fejl i statistikkerne. AGRO har et ekstremt højt sygefravær i forhold til de øvrige 

institutter – 21 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Der er imidlertid en forklaring på 

det høje tal. Det skyldes en fejl i indmeldingen i AUHRA. Når der tages højde for 

denne fejl, har AGRO et fravær på ca. 1030 dage i 2014, hvilket giver et gennemsnit 

på 4,25 dage pr. medarbejder. Konklusionen er derfor, at sygefraværet på AGRO ikke 

ser så alarmerende ud. 

 

14.b. Evaluering af AU’s samarbejdsstruktur (bilag) 

ST’s Evaluering af AU’s samarbejdsstruktur var udsendt som bilag og blev taget til ef-

terretning. 

 

14.c. Status ift. Kiros (bilag) 

Erik Østergaard Jensen (EØJ) orienterede om status i forhold til KIROS. Fakultetsle-

delsen tilsluttede sig: 

 at opgaverne vedrørende kemikalieregistrering og udarbejdelse af arbejds-

pladsbrugsanvisninger (APB) fremadrettet udføres centralt af en laborant på 

MBG   

 at Institutter og centre er ansvarlige for tilføjelse af lokale forhold i APB 

 at alle validerede sikkerhedsdatablade, der ikke allerede findes i Kiros, plan-

lægges overført hertil fra efterår 2015 

 

14.d. Nedsættelse af styregruppe for AU Kemikalienet-værk (bilag) 

Håndtering af farlige kemikalier mv skal ske i henhold til gældende lovgivning. For at 

sikre en rationel og ensartet implementering af denne lovgivning har HAMU på møde 

af 23. oktober 2014 besluttet at etablere et kemikalienetværk på AU med reference til 

en styregruppe (bilag).  

 

AU Kemikalienetværk skal danne en sammenhængende organisation og overordnet 

sikre et velfungerende og brugervenligt grundlag for sikker håndtering af farlige stof-

fer og materialer i form af til enhver tid opdaterede og relevante informationer (ke-

mikalieregistrering, APB, risikovurdering, biosikring og affaldshåndtering etc.) der 

kan tilgås globalt af alle medarbejdere. 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at der nedsættes en styregruppen for AU Kemikalie-

netværk pr 1. maj 2015 med det i bilaget foreslåede kommissorium. 
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14.e. Nye medlemmer af FAMU  

Fakultetsledelsen tog indstillingen om nye medlemmer af FAMU for perioden 2015 – 

2018 til efterretning. 

 

NCN orienterede om, at Jørgen B. Jespersen er indstillet som ST’s medlem til HAMU 

da han gør et rigtigt godt job i forhold til arbejdsmiljøet. 

 

15. Eventuelt 

Ændringer ift. fakultetsledelsesmøderne hhv. d. 16. april og d. 7. maj  

Fakultetsledelsesmødet den. 16. april vil foregå på to lokaliteter da en del af fakultets-

ledelsen forinden skal deltage i Foodbest board meeting/Foodbest general Assembly 

og Foodbest Nordic Network meeting. 

 

Fakultetsledelsesmødet den 7. maj flyttes frem til kl. 09.30 – 12.30. Det ændrede 

mødetidspunkt er lagt i kalenderne. 

 

Kursus for de nye ledelsesteam på ST 

Der pågår pt. et initiativ omkring udvikling af lederudviklingsforløb for de nye ledel-

sesteam på ST. Udkast til udbudsmateriale blev uddelt. Planen er, at forventninger til 

indhold på kurserne drøftes på fakultetsledelsesmødet den 7. maj 2015 hvor Dorthe 

M. Andersen deltager og præsenterer den samlede plan. Det blev besluttet, at eventu-

elle kommentarer til udbudsmaterialet sendes til dekanen. Såfremt der er nogle fra 

fakultetsledelsen som er forhindret i at deltage, i de dele der er planlagt til at skulle 

afvikles inden sommerferien, skal NCN/MFL have besked. 

 

PCB 

NCN informerede om, at der er konstateret forhøjede koncentrationer af miljøgiften 

PCB i inde luften i 3 af ST’s bygninger i universitetsparken. Ingen medarbejdere ud-

sættes for akut sundhedsfare, og fakultetet har sammen med arbejdsmiljøorganisati-

onen i de berørte bygninger iværksat en handlingsplan for at fjerne potentielle foru-

reningskilder og rense de pågældende bygninger for PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


