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Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 1. september 2016 kl: 12.30 – 17.00           
Bygning 1525 - mødelokale 626                                                                                               
Fakultetsledelsesmøde nr. 11 
  
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 Bir-

kedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI)Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI),  

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

(JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Keiding (SK), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM),  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

b. Advisory Board møde d. 18.-19. August 2016  

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3.  Økonomi  

a. Budgetplan 2017-20 

b. Risikopulje og strategiske disponeringer 

4. Tematiske centre 

 

Pause 

 

5.  Videnskabelige stillinger 

       a. Videnskabelige stillingskategorier og ansættelses- 

            procedurer (kort opsummering) 

       b. Professoratspolitik på ST v. JESM (bilag)  

6.   Trivselsmåling  

7.   Evaluering af Marie Curie masterclass 2016 v. SK (bilag) 

8.   Fakultetsledelsens seminar d. 8. september 2016       

   

        Driftspunkter: Meddelelsespunkter 

 9.   Nyt fra prodekanerne 

10.  Nyt fra institutlederne  

 11.  Meddelelser   

      a.  Opdateret version af FSE’s Pixibog for ST (bilag) 

12. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Udkast til referat fra mødet d. 11. august 2016 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 

 Inspirationsbesøg => NCN nævnte, at der arbejdes med at få fast-
lagt programmer for turene. Program sendes til deltagerne på de 
enkelte ture, så snart de er klar.  

 
b. Advisory Board møde d. 18.-19. Aug. 2016  
NCN pointerede, at dekanatet havde et rigtig godt møde med Advisory  
Board d. 18. – 19. august. Der er kommet tre nye medlemmer i ST’s Advi 
sory Board. 

 Bram de Vos, Managing director, Wageningen UR – som er et sam-
arbejde mellem Wageningen Universitet og DLO foundation, som er 
en samling af agriculture institutter (NL)  

 Lars Fogh Iversen, Corporate Vice President, Novo Nordisk (DK)  
 Lars Goldschmidt, CEO, Monberg Thorsen (DK) 

 
Alle – også de nye medlemmer - bidrog meget konstruktivt og aktivt. 
Programmet var lavet således, at det var medlemmerne af Advisory Board 
som bidrog med oplæg. Temaet var ST’s strategi.  
 
Der var 1-2 oplæg for hvert af temaområderne: Forskning, Talent, Uddan-
nelse, Myndighedsrådgivning og Erhvervs- samarbejde.  
Det fungerede godt med interessante oplæg og efterfølgende gode diskus-
sioner. Generelt fik fakultetet meget fin feed back i forhold til ST’s strategi.  
NCN vil gå i dybden med hvad det var for indholdsmæssige kommentarer 
dekanatet fik fra Advisory Board i forhold til strategien på det kommende 
seminar for fakultetsledelsen d. 8. september 2016. 
 
3.  Økonomi  
a. Budgetplan 2017-20 => status ifht budget 2016 
NCN indledte med at præcisere at processen for budgetplan 2017-20 nu 
køre nu ude på institutterne. NCN vil derfor fokusere på status ift. budget 
2016. NCN’s slides er efterfølgende udsendt. 
 
Fakultetet følger som helhed fortsat prognosen fra ØR 1. NCN understre-
gede dog, at det er en udfordring at sørge for, at følge op på forbruget af de  
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eksterne midler. Både AU’s ledelse og AU’s bestyrelse er meget opmærk-
somme på, at det sker. Institutlederne skal følge med i at det sker. Der er 
kommet et eksternt revisionskrav. Der skal ske dokumentation for væsent-
lige budgetændringer på eksterne midler. Alle har fået mail fra Lene Juul 
fra ST økonomi med beskrivelse af hvad der kræves. Dokumentationskra-
vet starter i forbindelse med det aktuelle ØR 3. 
 
Pt. antages et neutral scenarie for uddannelsesindtægterne. 
 
Dispositionsbegrænsningen for universitetsområdet er nu udmøntet og 
besluttet fra ministeriets side. Beløbet endte som ventet på 3,9 mio. kr. Det 
fordeles på institutterne. 
 
NCN indskærpede følgende ift.Budget 2016: 

 Budgetterne i år og fremad skal holdes 
 Sker der skred i budgettet foranlediget af underforbrug (og dermed 

manglende indhentelse af OH) vil denne del inddrages i vurderin-
gen af budget for det kommende år. 

 Vær opmærksom på at projekthaverne budgetterer ansvarligt og 
holder budgetterne 

 Vær opmærksom på lønafstemningsudfordringer. 
 

b. Risikopulje og strategiske disponeringer 
NCN redegjorde for hvad ST har gjort tidligere ift. strategimidler og be-
skrev de fire initiativer: Startpakker, synergimidler, instrumentpakker og 
studenterrekrutteringspartnerskaber.  
Fakultetsledelsen havde en indledende drøftelse omkring strategimidler 
for perioden 2017-20. Der bliver udarbejdet en sagsfremstilling med hen-
blik på beslutning på et senere fakultetsledelsesmøde. 
 
Ny strategisk ledelsespulje: 
Det var i fakultetsledelsen enighed om at sigte mod en strategipulje der i 
perioden 2016 – 2020 udvikler sig, så det samlede frirum i 2020 er på 
38,8 mio. kr.  
 
Fakultetsledelsen havde en drøftelse af både processen omkring startpak-
ker og størrelsen på startpakkerne. Der var følgende overordnede betragt-
ninger: 

 Efterlyste at institutlederne i forbindelse med ansættelsessamtaler 
vil fremstå mere professionelle, hvis de ved, om de kan melde en 
fast startpakke ud.Det er svært at lave et job interview, når man som 
institutleder ikke har alle kompetencer fx ift. at kunne tilbyde start-
pakker. 
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 Kan tingene evt. køre parallelt? ST risikerer at miste de gode kandi-
dater, hvis vi ikke kan tage stilling til startpakker hurtigt. Gennem-
gang af proceduren – der er behov for at kunne agere hurtigere. 

 I forhold til størrelsen af AUFF’s startpakker, blev det besluttet, at 
NCN bringer videre til AUFF, at ST hellere vil have fulde pakker 
(hellere færre og større pakker end omvendt). Fuld finansiering in-
gen medfinansiering fra institutterne.  

 Det blev besluttet, at fakultetsledelsen på et senere møde skal have 
en drøftelse af startpakker (størrelse og proces) 

 
4. Tematiske centre 
Fakultetsledelsen besluttede at der skal arbejdes videre med forslagene til  
tematiske centre med henblik på at få indkredset et mindre antal fælles  
strategiske satsninger på ST. NCN opfordrede arbejdsgrupperne til at  
sætte fokus på arbejdet. 
 
5.  Videnskabelige stillinger 
a. Videnskabelige stillingskategorier og ansættelsesprocedurer 
JESM indledte med at minde institut- og centerlederne om, at de skal hu-
ske, at fakultetsledelsen tidligere har besluttet, at en indstilling om ansæt-
telse skal indeholde følgende elementer:  

 Motivation for stillingen herunder dens placering i strategi, rekrut-
teringsplan og budget. Stillingens betydning til indfrielse af institut-
tets/centrets visioner og mål beskrives. 

 Referenceramme for stillingen. Beskrivelse af internationalt top-10 
niveau for stillingskategori og forskningsfelt (kvalifikationer i ter-
mer af publikationer, undervisning, rådgivning ect.). 

 Søge og annonceringsproces herunder sammensætning af søgeko-
mitè, detaljeret beskrivelse af søgekomiteens indsats og resultater, 
opslagstekst og lister over annonceringsplatforme. 

 Beskrivelse af inddragelsen af medarbejdere og relevante institutor-
ganer i forbindelse med opslag. 

 Antallet af ansøgere, antallet af shortlistede ansøgerem antallet af 
kvalificerede ansøgere blandt gruppen af short-listede ansøgere 
samt antallet af ansøgere der har været indkaldt til samtale. Køns-
fordeling samt danske hhv. udenlandske ansøgere. 

 Processen i forbindelse med ansættelsessamtalerne, herunder 
sammensætningen af ansættelsesudvalget, samt anvendelse af fore-
drag mv. 

 Detaljeret begrundelse for hvorfor den pågældende person er ind-
stillet til ansættelse, herunder hvordan pågældende person væsent-
ligt vil bidrage til indfrielse af instituttets/centrets visioner og mål. 
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JESM gennemgik kort ST politikker: 

 Vi skal rekruttere de bedste 
 De skal være uafhængige og have erfaring fra udlandet 
 Brug brede opslag og søge komite 
 Vi lægger vægt på tenure track ansættelser  
 Institutterne/centrede har langsigtede budgetter og rekrutte-

ringsplaner – det tager tid. Start et år før, brug søgekomite og 
opslag der er opslået i 3 måneder. 

 Brug kriterier for varige ansættelser ved ST 
        
 AC tap og deres karrierevej skal beskrives. Der er en arbejdsgruppe i gang. 
 
b. Professoratspolitik: 
JESM redegjorde nærmere for, at arbejdsgruppen nu er klar med et forslag  
til en professoratspolitik for ST. Arbejdsgruppens oplæg var udsendt som  
bilag. Forslaget blev drøftet i fakultetsledelsen. JESM takkede for nyttige  
tilbagemeldinger og understregede at processen nu er at både Akademisk 
Råd og FSU skal drøfte arbejdsgruppens oplæg inden det behandles igen i  
fakultetsledelsen.  

 
6.   Trivselsmåling  
ST er blevet spurgt af HR back om en vurdering af behovet for årlige  
trivselsmålinger. Baggrunden er, at HAMU/HSU har drøftet om der skal  
være årlige trivselsmålinger på AU. 
 
Dekanatet har drøftet forespørgslen på et dekanatsmøde.  
Fakultetsledelsen besluttede, at ST melder tilbage, at det naturligvis er rig-
tig vigtigt at have opmærksomhed på trivsel, men at fakultetsledelsen ikke 
mener der er behov for yderligere undersøgelser. 
 
Begrundelsen er, at der allerede gennemføres en psykisk APV hvert 3. år 
på AU. Det er helt afgørende, at have særligt fokus på opfølgningen på re-
sultaterne af den psykiske APV. Opfølgningsarbejdet ift. den psykiske APV 
er uhyre vigtig og det er vigtigt, at resultaterne af den psykiske APV for-
bedres fra gang til gang. Hertil kommer at trivsel også indgår som en na-
turlig del af de årlige MUS samtaler. Der er derfor ikke behov for yderlige-
re målinger. 
 
7.   Evaluering af Marie Curie masterclass 2016 v. SK (bilag) 
Program og tidsplan for 2017 er beskrevet i det udsendte bilag.  
Fakultetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 
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8.   Fakultetsledelsens seminar d. 8. september 2016       
NCN orienterede om programmet for seminaret som fakultetsledelsen 
godkendte.  
 
9.   Nyt fra prodekanerne 
KNI orienterede om, at der bliver en rammeaftale dvs. DCA og DCE afta-
lerne bliver lagt sammen til en rammeaftale. Under den er der fem ydel-
sesområder. Der er en positiv dialog og der pågår pt. forhandlinger. I for-
hold til de fem ydelsesaftaler bliver institutlederne involveret. NCN pointe-
rede, at det er helt afgørende at institut- og centerlederne er synlige og del-
tager i møderne. 
 
Ift. finansloven er det ift. myndighedsområdet som ST forventede. Mini-
sterierne interesserer sig meget for transparens og dermed for den nye 
økonomimodel ved ST.  
 
JESM orienterede om, at ST er ved at udrulle en screeningsproces for ph.d. 
afhandlinger. Det skal være helt præcist for de studerende, hvad de må og 
ikke må. Der bliver skrevet ud til institutterne. 
 
JESM redegjorde endvidere for, at der har været en drøftelse med jurister-
ne i AU-HR omkring hvornår der skal bruges opslag ift. forlængelser. Når 
der foreligger en endelig afklaring får institut- og centerlederne besked.  
 
SK opfordrede alle institut- og centerledere til at støtte deres forsknings-
udvalgsformand, hvis han/hun foreslår enkle review processer.  
 
10.  Nyt fra institut- og centerlederne  
LHA nævnte, at 70 biografer vil streame de offentlige foredrag. Det er flot  
og god markedsføring for AU. TST tilføjede i forlængelse heraf, at både  
SDU og KU er langt mere synlige i de landsdækkende medier end AU.  
Kommunikation er vigtig – der var enighed om, at AU branding skal tages  
op på et senere møde. 
 
NDH opfordrede institut- og centerlederne til at være opmærksomme på, 
at når bevillingshavere inviterer en administrativ medarbejdere på rejser 
og lignende, skal de forinden henvende sig til den pågældendes afdelings-
leder, for at høre om det er muligt. Det afgørende er, om afdelingen kan 
undvære den pågældende ressource i perioden.  
 
11.  Meddelelser   
a.  Opdateret version af FSE’s Pixibog for ST (bilag) 
Den opdaterede version af FSE’e pixibog for ST var udsendt som bilag.  
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12. Eventuelt 
NCN gjorde opmærksom på, at undervisning i Entreprenørship køre igen-
nem Rajiv Vaid Basaiawmoit, Fakultetssekretariaetet, da FSE har overdra-
get den opgave til ST. 
 


