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                                                                                                                                       REFERAT 
Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 9. juni 2016 kl: 12.30 – 16.00 
Bygning 1525 - mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 8 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK),  

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Lars Birkedal (LB), 

Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), Michelle Williams (MW), Hanne Bach Clausen  

(HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM),  

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

Afbud: Conni Simonsen (CSI), Niels Halberg (NH) og Søren Keiding (SK). 

Gæst: Gitte Gjøde deltager v. behandling af punkt 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Bibliotekslicenser ved KNI  

4. Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn v. KNI  

(bilag)  

5. Økonomi 

a. Budgetplan  2017-19   

b. Barselsfond på ST (bilag) v. JESM 

 

Pause 

 

7.    AUFF starting Grants 

8.    Fremdriftsregler på ST: Maksimal studietid    

9.   Arbejdsmiljøstatistik Q1 2016 (bilag)  

10.   Opsamling fra ledelsesseminar og evaulering  

11. Opsamling på institutionsakkreditering –1. panelbesøg (c 

 

        Driftspunkter: Meddelelsespunkter 

 12.  Nyt fra prodekanerne 

         a. Vandteknologi ved KNI 

 13.  Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev  godkendt. 

 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 19. maj 2016 blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

NCN orienterede om, at der i forhold til inspirationsbesøgene fortsat arbejdes på pro-

gram for de enkelte besøg.  

 

3. Bibliotekslicenser ved KNI (ca 25 min.) 

KNI meddelte, at AU Liberary og Statsbiblioteket (SB) i de kommende år fortsat skal 

reducere omkostningerne. Besparelserne har et sådan omfang, at det ikke kan undgås 

også at reducere i forskernes adgang til elektroniske ressourcer som tidsskrifter og 

databaser.  I perioden 2017-2019 skal der reduceres i omkostningerne til elektroniske 

ressourcer med 4,3 mio. kr. Hertil kommer, at pris- og valutakursudviklingen histo-

risk set betyder en nettoprisstigning på 4 pct. årligt, svarende til et samlet besparel-

seskrav på 4,6 mio. kr. frem mod 2019. Der skal derfor samlet findes besparelser  for 

9 mio. kr., svarende til cirka 20 pct. af det nuværende indkøb af elektroniske ressour-

cer. Beløbet gælder samlet for  AU Liberary´s  og Statsbibliotekets indkøb til forsker-

ne.  

 

Det betyder at ST skal spare 3,5 mio. kr. om året på elektroniske licenser. Det er et 

rimeligt omfattende sparekrav, og det vil få en betydning for forskerne, men det skal 

gøres på en sådan måde, så det genere forskerne mindst muligt. 

 

Et forslag til besparelser på de elektroniske tidsskrifter og databaser er udarbejdet af 

en arbejdsgruppe (Kurt Nielsen, Ole Olsen, Gitte Gjøde, Marianne F. Løyche).  

 

Processen frem til beslutning om besparelse kommer til at forløbe således: 

Høringsrunde 1: Intern høring i fagmiljøerne på ST med frist d. 16. juni 2016 

Dekanatet fremsender samlet høringsvsar fra ST d. 20. juni 2016 

Høringsrunde 2: Licenser udpeget af ét fakultet men med betydning for andre fa-

kulteter sendes i høring på de relevante fakulteter. Proces på ST bliver antagelig en 

skriftlig høring i fakultetsledelsen. Dekanat fremsender svar fra ST d. 1. august 2016  

Beslutning: På baggrund af indmeldingerne fra fakulteterne beslutter universitets-

ledelsen besparelser ultimo september 

Implementering: AU Library igangsætter processen med opsigelse af licenser fra 1. 

oktober 2016. 
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Fakultetsledelsen tilsluttede sig de foreslåede principper for besparelser på biblio-

tekslicenser og den planlagte proces for høring i fagmiljøerne  men bemærkede, at  

tidsfristen er for kort i forhold til at sikre reel medinddragelse. Det belv besluttet, at 

de lokale forskningsudvalg skal have forslaget tilsendt (fortroligt) for at sikre, at sag-

kyndige vurderer forslaget. Hvis et forskningsudvalg  tager noget ud af forslaget skal 

udvalget erstatte det med noget andet  indenfor eget fagområde.  

 

4. Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn v. KNI (bilag)  

Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) har i 2015 iværksat et serviceeftersyn af mini-

steriets anvendelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

 

Serviceeftersynet kører i tre spor – fagligt indhold, governance og transparens. Mini-

steriet har et ønske om at trimme den faglige opgaveportefølge og skabe overblik over 

mulig synergier og for prioriteringer; om en styrket governance model med et ensar-

tet koncept for rammeaftaler og med mulighed for bedre dialog om forskningsmål 

mv. samt modeller for samarbejder/konsortier/udbud; systematisk inddragelse af 

eksterne interessenter, fælles finansieringsmodel og principper for styring, omkost-

ningsdefinitioner, overhead og timepriser mv. samt rum for fleksibilitet til priorite-

ring af opgaver i løbet af året. 

 

Ministeriet har haft universiteterne inddraget i opstart- og kortlægnings- og analyse-

fase. AU/ST har været inddraget via dekanatet, DCA og DCE, som har deltaget i for-

skellige trin i processen. Processen er nu kommet til konkretisering af anbefalinger, 

hvorefter implementering forventes i rammeaftalerne for 2017.  

 

AU/ST har fået forslag til fælles governance-model for AU, DTU og KU med set-up 

vedr. rammeaftale samt underliggende ydelsesaftaler. KNI præciserede, at  ydelsesaf-

talerne bygger på emner og ikke på, hvordan ST er organiseret.  

Der bliver kun én rammeaftale pr. universitet - til rammeaftalen er knyttet et antal 

ydelsesaftaler.  

 

For AU/ST er der én ledelsesgruppe for rammeaftalen og et forslag om 5 tilknyttede 

fagligt orienterede ydelsesaftaler. 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig modellen om én rammeaftale med tilhørende 5 ydel-

sesaftaler med tilhørende governance struktur. Der var enighed om at AU/ST repræ-

sentation i ledelsesgruppen er :  

• dekan Science and Technology (ST)  

• prodekan for videnudveksling (ST)  

• centedirektør for DCA  

• centerdirektør for DCE 
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Fakultetsledelsen drøftede forslag til faglig profil for de 5 foreslåede ydelsesaftaler og 

var med enkelte tilføjelser enige i forslaget. Der var overordnet set enighed om, at ini-

tiativet  skal ses som et positivt signal fra ministeriet, at det er vigtigt, at der er en fæl-

les ST politik på området, og endeligt, da det  ikke er klart hvad der præcist er inde-

holdt i hvert emne,  melder  ST en bred gruppe ind fra starten. 

 

5. Økonomi (1 time) 

a. Budgetplan 2017-19  

NCN orienterede om status. ST’ har medio maj2016 indleveret et revideret indspil ba-

seret på tilbagemelding fra Universitetsledelsen. Løsningsforslaget er, at tære på le-

delses-/risikopuljen, idet meldingen fra universitetsledelsen er, at der ikke kan ind-

hentes yderligere administrative besparelser. Det vurderes, at den centrale admini-

stration allerede er spændt hårdt for. 

ST’s seneste indspil er udarbejdet på basis af drøftelser i fakultetsledelsen.  

 

Den videre proces er, at de samlede planer for AU vil blive fremlagt for AU bestyrel-

sen på møde 14.06.16, hvorefter planerne bliver offentliggjort. Der kommer en central 

melding fra rektor samt en kort udmelding fra NCN omkring, hvad ST ender med af 

økonomiske udfordringer. 

 

NCN redegjorde for model for budgetindkaldelse / FL 2016. Der er strukturelle ud-

fordringer som er dækket af ledelsespuljen. ST har udfordringer bl.a. fremdriftsre-

formen og reducerede statslige forskningspuljer. De største udfordringer dækkes af 

ledelsespuljen. Det forudsætter en fælles holdning til at institutterne hjælper hinan-

den. Det er nødvendigt at kunne til følge de langsigtede budgetter og der skal være en 

justerbarhed. 

 

NCN pointerede, at der skal skabes en strategipulje som kan bruges på tværs af insti-

tutterne. Der var enighed om, at det er en fælles opgave ift.at få skabt en strategipulje. 

 

Det belv besluttet, at inddækning og administrationsbidrag behandles sammen med 

den nye økonomimodel. Økonomimodellen forventes behanlet i fakultetsledelsen  i 

efteråret 2016. 

 

6. Barselsfond på ST (bilag) v. JESM (ca. 30 min) 

JESM redegjorde for, at dekanatet har drøftet og besluttet forslag model for Barsel-

fond på ST.  

 

Etablering af barselfond er en bunden opgave, men det enkelte fakultet kan selv be-

stemme om det skal være på fakultets-  eller institutniveau. I 2014 var den samlede 

barselsudgift på ST 2,2 mio. kr.  
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Dekanatets foreslag:  At der oprettes en central pulje på fakultetsniveau, og at puljen 

alene dækker merudgiften i forbindelse med barsel. Dvs. udgifter til forlængelser af 

projekter som følge af barsel dækkes ikke, her anbefales det, at der findes lokale løs-

ninger. En central ST pulje dækker også ASE. Puljen finansieres af bidrag fra institut-

terne.  

 

Fakultetsledelsen var enige om følgende principper for den model der skal etableres 

på ST: 

 Der skal oprettes en central pulje på fakultetsniveau. (Begrundelse: Jo mere 

central en løsning vi laver, jo mindre følsomt er det at ansatte kvinder. Det er 

et vigtigt signal, at puljen etableres på fakultetsni-veau). 

 Ordningen skal gælde for alle medarbejdere ikke alene VIP 

 Puljen skal dække merudgiften i forbindelse med barsel. Dvs. udgifter til for-

længelser af projekter som følge af barsel dækkes ikke, her anbefales det, at 

der findes lokale løsninger.   

 Institutterne/centrene betaler ind til puljen (en procentsats af insti-tuttets 

andel af fakultetets samlede lønsum) 

 

Det belv besluttet, at fakultetsledelsen behandler barselsfond igen på det næste 

fak.led.møde d. 30. juni.   

 

7.    AUFF starting Grants 

Dekanerne bliver til begyndelsen af efteråret inviteret til drøftelser i AUFF om frem-

tidige initiativer. Fakultetsledelsen drøftede forslag til initiativer/ prioriteringer: 

 Starting grants er helt afgørende og fonden bør bruge flere penge på uddeling 

af Starting grants. Det er vigtigt: 

- at starting grants både  er til lektorer og også til professorer.  

- starting grants skal tilbydes i forbindelse med ansættelsen hvorfor proces-

sen skal være smidig. Selve søge runden er besværlig de skal kigge på vo-

res ansøgning og kandidat. D 

 Fonden skal støtte op om langsigtede strategier fx de tematiske satsninger på 

fakulteterne. Kan være vanskelig at kome igennem med, da det alene er rela-

teret til  ST 

 

Det blev besluttet at eventuelle yderligere forslag sendes til MFL. 

 

8.    Fremdriftsregler på ST: Maksimal studietid     

Universitetsledelsen har vedtaget nye regler for, hvordan den nye lov om studiefrem-

drift skal forvaltes i praksis på AU. 

 

Der er fem spørgsmål, som skal afklares på fakultetsniveau:  

1) For bacheloruddannelser: Førsteårsprøvens omfang  

2) For bacheloruddannelser: Maksimal studietid  

3) Eventuelt servicetilmelding til obligatoriske fa 
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4) Frister for afmelding fra fag og prøver  

5) Omfang af beståelseskrav for bachelor- og kandidatuddannelser, dog maks. 45 

ECTS 

 

Fakultetsledelsen tiltrådte  følgende indstillinger fra prodekanen for uddannelse i 

forhold til hvert af disse fem punkter: 

 

Ad. 1) Førsteårsprøvens omfang => indstilling: 60 ECTS  

 

Ad. 2) Maksimal studietid på bacheloruddannelser => indstilling: normeret tid + ½ 

år 

 

Ad. 3) Eventuel servicetilmelding til obligatoriske fag =>  indstilling: Kun på bache-

lorud-dannelsens 1. år herefter skal de studerende selv tilmelde sig.  

 

Ad. 4) Frister for afmelding af undervisning =>  Indstilling: 

- 30. juni for undervisning i efterårssemestret  

- 31. januar for undervisning i forårssemestret 

 

De studerende ikke har mulighed for at afmelde eksamen. 

 

Ad. 5) Omfang af beståelseskrav =>  indstilling: 40 ECTS  

Beståelseskravet må maksimalt være 45 ECTS, så for at passe kravet ind efter 10 

ECTS kurser, foreslås et beståelseskrav på ST på 40 ECTS. 

 

9.   Arbejdsmiljøstatistik Q1 2016 (bilag)  

Bilagsmaterialet fra arb.miljø statistikkerne for Q1 2016 var udsendt som bilag. 

Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefra-

vær. 

 

NCN orienterede om, at det  samlede tal for 2015 har været forelagt FSU. Der var 

opmærksomhedspunkter i forhold til højt sygefravær på DCA, ICROFTS og Science  

Museerne som pt. er ved at bliver undersøgt nærmere ved de respektive ledere for 

enhederne. 

 

NCN pointerede, at alle institut og centerlederne som ledere skal være opmærksom-

me på, at der kan være sammenhæng mellem højt sygefravær (stress, arbejdspres) og 

den psykiske APV. NCN  opfordrede derfor til en gennemgang af  arbejdsmiljøstati-

stikkerne i forbindelse med opfølgningen på den psykiske APV.  

 

Det er vigtigt løbende at  have opmærksomhed på tallene i arbejdsmiljøstatistikkerne 

og holde øje med udviklingen i tallene . Hvis tallene viser at der er behov for tiltag, 

skal der reageres fra ledelsens side. 
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10.  Opsamling fra ledelsesseminar og evaulering  

Ledelsesseminaret på Sandbjerg i maj havde fokus på to overordnede emner:  

Studiefremdrift og ekstern forskningsfinansiering. 

 

Der var enighed om følgende: 

 Overordnet set var det et godt møde særligt  BBN’s oplæg var godt.  

 De  emner der var på, viser at ST er langt foran.  

 Særligt på uddannelsessiden fungerede diskussionen rigtig fint. Vi kan lære 

noget af de andre.  

 Det andet emne  ekstern forskningsfinansiering fungerede ikke. 

 Der bruges mange ressourcer på at hele AU’s ledelse tager til Sandbjerg.  Men 

det har værdi for sammenhængskraften.  

 Det faglige kan godt starte tidligere og slutte  senere så tiden udnyttes bedre. 

 

11. Opsamling på institutionsakkreditering – 1. panelbesøg  

Det første panelbesøg er gennemført og da der kommer flere, opfordrede NCN til en 

kort evaluereing og erfaringsudveksling fra det første møde med panelet. 

  

Overordnet set gik besøget godt bortset fra mødet med de studerende som er meget 

utilfredse over fremdriftsreformen og den korte høringsfrist på AU ift. fremdriftsre-

formen.  

 

Den 24. juni får AU at vide hvad panelet vil vide mere omog have fokus på. 

 

 12.  Nyt fra prodekanerne 

         a. Vandteknologi ved KNI 

Punktet blev udskudt pga. tidspres. 

 

13.  Evt. 

NDH orienterede om at der ift. stillingen som funktionschef for Økonomi–ST kom-

mer et genopslag efter sommerferien, på grund af for få kvalificerede ansøgninger ef-

ter første opslag. 

 

 


