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Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 28. april 2016 kl: 12.30 – 16.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 6 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom 

Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), 

Carsten Suhr Jacobsen, Michelle Williams (MW), 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) 

Afbud: Lars Birkedal (LB), Birgit Schiøtt (BS), Erik Steen Kristensen (ESK) Conni Simonsen (CSI) og Niels  

Halberg (NH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Stabschef Kirsten Jensen Universitetsledelsens stab  

4. Økonomi 

a. Status på ST Budgetplan 2017 – 2019  

 

Pause 

 

5. Indspil til FORSK 2025 (bilag) 

6. Professionel håndtering af opstart af ST’s forskeres 

Spin-out virksomheder ved TST (bilag) 

 

        Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

 7.   Nyt fra prodekanerne 

        a. Orientering om ændring af adgangskrav ved TVM 

        b. Medinddragelse ved MFL 

 8.   Meddelelser 

        a. Status for ”Handleplan for flere kvinder i forskning” 

(bilag)  

        b. Status vedr. psykisk APV (bilag)  

  9.  Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmøde d. 7. april 2016 blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

NCN orienterede om, at erfaringsudveksling omkring brug af Søgekomiteer kommer 

på et af de kommende fakultetsledelsesmøder. 

 

3. Stabschef Kirsten Jensen Universitetsledelsens Stab  

Stabschef Kirsten Jensen (KJ) beskrev organiseringen af Universitetsledelsens Stab 

(US) og de ydelser, der leveres af hver af de tre grupper i afdelingen:  

Sekretariat og Jura, Analyse og Politik samt Kommunikation og Presse 

 

KJ pegede på, at US har mange samarbejdspartnere både internt på AU og eksternt. 

US har egne opgaver og skal derfor skal helst kun ”touche” opgaver fra organisatio-

nen, hvor andre er den egentlige opgaveejer. Dvs. give sparring og gerne være be-

hjælpelig med at opløse knuder samt sikre, at ting ikke ryger mellem stole. 

 

Fælles for de tre grupper i afdelinger er, at arbejdsbelastningen er stor og at der i løs-

ningen af opgaver er stor fokus på kvalitetssikring – kvalitetssikring er en kerneydel-

se for US. Mange opgaver løses på tværs af grupperne men en opgave er altid placeret 

i en af grupperne, og den gruppe har hovedansvaret. KJ gennemgik de opgaver, der 

varetages i hver af de tre grupper. 

 

KJ pointerede at US i sit arbejde er meget bevidste om at deltage i netværk og løben-

de prøver at have gode relationer også udadtil fx ift. kommune, regionen, de andre 

universiteter, Christiansborg (særligt de politikere der er valgt i Østjylland), organisa-

tioner, ministeriet og også internationale kontakter til andre universiteter. 

 

Der kommer færre delegationer i dag end tidligere. Problemanalysen har betydet me-

get fokus indadtil på AU, men vi skal huske også at række ud. 

 

Fakultetsledelsen pegede på: 

 Det virker til, at der er meget brug for generalister, da US er en enhed som 

skal kunne agere på kryds og tværs. KJ bemærkede hertil: US består af 32 

medarbejdere. Der er generalister men mange medarbejdere har derudover 

spidskompetencer. Der er en del opgaver, som har hastekarakter men der skal 

ikke laves brandslukning på alt. Opgaven er også at bygge bro til de enheder 

på AU, hvor der sidder eksperter. 
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 Hvad ligger der i begrebet ”Intern kommunikation”? KJ pointerede, at intern 

kommunikation bl.a. handler om at hjælpe vicedirektørerne med  

at få deres kommunikation ud.  

 Det lyder til, at arbejdet i US består i ca. 80 % arbejde for ledelse og  

20 % arbejde for organisationen. KJ: Der skal ikke komme for mange 

spørgsmål fra organisationen for så er det udtryk for, at den er organiseret 

forkert. 

 Der er administrative funktioner, som man godt kan overveje at samle og så 

høste stordriftsfordele. KJ: Hvis der er 70 jurister på AU, kan det overvejes at 

samle dem. Så må de bare ikke lukke sig om sig selv. Erfaringerne på AU vi-

ser, at man ikke kan sige, at store enheder nødvendigvis er godt.  Det handler 

også om kultur ,og om man har de rigtige medarbejdere. 

 Erfaringen på ST er, at det fungerer godt, at fx US jurister samarbejder med 

jurister placeret på fakultetet og institutterne. 

 Bekymring for at flere sagsbehandlerne på forskellige niveauer laver det 

samme. Mange hænder har fat i samme sager. Samme sager køre i flere fora, 

og det betyder, at mange forskellige ansatte har fat i den. KJ: Der er sikkert 

gevinster, der ikke er hentet endnu. 

 

4. Økonomi 

a. Status på ST Budgetplan 2017 – 2019  

Fakultetsledelsen havde en drøftelse af fakultetets budgetplan 2016-19 og blev enige 

om et revideret forslag som ST indmelder til Universitetsledelsen. Den videre proces 

bliver, at de samlede planer vil blive fremlagt for AU bestyrelsen på møde 14.06.16. 

Herefter vil planerne blive offentliggjort. NCN sigter fortsat mod endelig beslutning 

medio juli. 

 

5. Indspil til FORSK 2025 (bilag) 

SK orienterede om, at Dekanatet har modtaget 34 indspil fra institutterne. Dekanatet 

har på den baggrund - og med udgangspunkt i fakultetets strategi, institutternes ud-

meldte flagskibe samt prioriterede satsninger på tværs af fakulteter og universiteter – 

udvalgt forskningstemaer og prioriteret temaerne i 1. og 2. prioritet.  

 

Fakultetsledelsen godkendte listen over ST indspil til forskningstemaer herunder pri-

oriteringen af temaerne. 

 

6. Professionel håndtering af opstart af ST’s forskeres Spin-out virksom-

heder ved TST (bilag) 

Thomas Toftegaard orienterede om, at han med hjælp fra TTO, jurist Line Slemming, 

har udarbejdet et aftalesæt til brug for opstart af forskeres Spin out virksomheder. 

TST opfordrede til, at alle bruger paradigmerne. Aftalesættet omfatter: 

 Armslængde aftale => Aftale mellem AU og forskeren om at forskeren ikke 

må lave konkurrerende virksomhed og ikke må beskæftiger sig med spin-out  
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virksomheden i sin arbejdstid. Armslængde aftalen er udarbejdet på bag-

grund af drøftelse af oplæg i ENG’s samarbejdsudvalg.  

 Agreement on co-financed research projekt => Aftale med forskeren med 

henblik på at få beskrevet hvad er det for opgaver vedkommende må varetage 

i et konkret projekt (AU’s standard fast track aftale). 

 License aftale om udnyttelse af IPR (oftest patentrettigheder), der ejes af AU. 

 Fortrolighedsaftale til studenterprojekter og praktikophold => AU’s standard 

studenterprojektaftale, såfremt studerende laver opgaver for pågældende 

spin-out.  

 

TST pegede på, at der herudover også kan være behov for at der laves en aftale om le-

je/samarbejde omkring brug af lokaler på AU. Paradigme for en sådan aftale er pt ik-

ke med i bilagsmaterialet, men det blev besluttet, at der også skal laves paradigmer 

på leje/samarbejdsaftaler hvor der er taget stilling til på hvilke vilkår og hvad det ko-

ster det at leje/låne et kontor, laboratorium eller ren-rum. NDH gjorde opmærksom 

på, at det i den sammenhæng er vigtigt, at være opmærksom på forsikringsspørgsmål. 

AU er selvforsikret. Det betyder, at virksomheder der lejer/benytter lokaler selv skal 

have forsikring. 

 

Det bør registreres i forskerens personalesag, når der er indgået aftale om spin-out.  

 

Fakultetsledelsen roste det gode initiativ og værdien af at få specificeret reglerne. Når 

de manglende aftaler omkring leje/ samarbejde omkring brug af lokaler er lavet, skal 

det samlede aftalesæt udbredes via ST’s Erhvervsudvalg, så alle kender dem. 

 

 7.   Nyt fra prodekanerne 

a. Orientering om ændring af adgangskrav ved TVM 

TVM orienterede om, at fra 2017 har ST fået lov til at fastsætte et karakterkrav for at 

komme ind på uddannelserne, Fysik, It og Computer Science. Alle med karakternen 7 

i gennemsnit kommer ind. 

 

b. Medinddragelse ved MFL 

MFL orienterede om, at Fakultetsledelsen som opfølgning på problemanalysen tilba-

ge i efteråret 2014 lavede en rundspørge og nedsatte en koordinationsgruppe bestå-

ende af MW. SBN, NON og TVM. 

 

Koordinationsgruppen har opsummeret input fra rundspørgen til følgende 6 anbefa-

linger: 

 Mødekultur  

 Bedre planlægning af møder og høringer  

 Information før og efter en beslutning  

 Tilgængelighed og brug af fælles systemer 

 Styrkelse af udvalgenes og udvalgsmedlemmernes rolle  

 Samspil mellem udvalg og ledelse  
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I efteråret 2015 nedsatte institutsekretariatslederne en implementeringsgruppe med 

det formål at se nærmere på, hvordan anbefalingerne kan følges i praksis. Medlem-

merne af implementeringsgruppen er: Annette Møller, Birgit S. Langvad, Lene Kjeld 

sten, Ruth Laursen og MFL. Implementeringsgruppens bud er følgende i forhold ti 

hver af de 6 anbefalinger: 

 

Mødekultur: 

Fakultetsledelsen har besluttet, at hvert enkelt mødeforum/-udvalg drøfter mødekul-

tur, mødeformer og understøttelse af beslutningsgange og effektivitet minimum en 

gang om året.  

Det betyder i praksis, at for udvalg på institutniveau skal udvalgsformanden sikre at 

der afholdes en årlig mødeevaluering. Institutleder mødes med udvalgsformænd 

mindst en gang årligt og drøfter bl.a. mødeformer. For udvalg på fakultetsniveau sik-

rer chefrådgiveren at der årligt afholdes en mødeevaluering. Mødeformer, inddragel-

se og effektivitet drøftes årligt på et dekanatsmøde. 

 

Bedre planlægning af møder og høringer: 

Fakultetsledelsen har besluttet, at årshjul og mødeplaner for processer og udvalg på 

universitets- og fakultetsniveau udarbejdes og formidles. 

Det betyder i praksis, at chefrådgiveren sikrer, at der i løbet af 1. kvartal udarbejdes 

årshjul/emnelister og mødeplaner på fakultetsniveau, og at disse tilgår institut-

sekretariatsledere, som er ansvarlige for videre formidling/koordinering med lokale 

fora og udvalg 

 

Fakultetsledelsen har besluttet, at mødemateriale så vidt muligt skal sendes ud 

mindst en uge før mødets afholdelse. Høringsmateriale sendes så vidt muligt ud 

mindst 14 dage før fristen. Det kræver øvelse og tilvænning. Det er vigtigt at huske, at 

sætte institutsekretariatsledere på i CC på alle høringer der sendes til institutledere. 

 

Information før og efter en beslutning: 

Fakultetsledelsen har besluttet, at der skal laves  

 Udfoldede dagsordener og skarpe referater. For at der sker i praksis er der la-

vet skabeloner til inspiration. 

 Feedback. I praksis betyder det, at det er tommelfingerreglen, at den der har 

ansvar for en høring skal sørge for at der sendes en tilbagemelding til hø-

ringsparterne. 

 Kommunikation før og efter væsentlige beslutninger. I praksis betyder det, at 

alle formænd og ledere har ansvar for at bringe ting videre i systemet. 

 

Tilgængelighed og brug af fælles systemer 

Fakultetsledelsen har besluttet, at der skal ske en afdækning af muligheder ift. fælles 

systemunderstøttelse og processer. Implementeringsgruppen har indstillet, at der  
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ikke er behov for at finde nye systemer til understøttelse af tilgængelighed. De nuvæ-

rende systemer (møder, personlig kommunikation, nyhedsbreve, e-mails og medar-

bejdersiderne) skal bruges bedre. 

 

Styrkelse af udvalgenes og udvalgsmedlemmernes rolle:  

Fakultetsledelsen har besluttet synlighed og fokus på repræsentanters samspil med 

baglandet – alle udvalg skal drøfte samspil minimum en gang om året fx samtidig 

med drøftelse af mødeformer. I praksis kan øget synlighed ske ved opslag med bille-

der, oversigt på web – pure cards, direkte kommunikation fra repræsentanter ved 

medarbejdermøder, invitation af udvalgsrepræsentanter på ledelsesmøder. 

 

Samspil mellem udvalg og ledelse  

Fakultetsledelsen har besluttet åbenhed og tidlig involvering, invitation af råds- og 

udvalgsformænd på ledelsesmøde. 

 

MFL henviste til yderligere information på hjemmesiden: 

http://scitech.medarbejdere.au.dk/loesninger-paa-st/ 

 

Fakultetsledelsen var enige i, at det er gode vaner som skal have et godt liv på ST. 

Større ejerskab blandt medlemmerne af de forskellige udvalg er afgørende. Hvis de 

gode procedure efterleves, vil det betyde større effektivitet.  

 

8.   Meddelelser 

 a. Status for ”Handleplan for flere kvinder i forskning” (bilag)  

Bilag blev uddelt. I den vedtagne handleplan for flere kvinder i forskning er der lagt 

op til, at fakulteter og institutter skal vælge hvilke handlinger de ønsker at arbejde 

med.  

 

Akademisk Råd på St har besluttet, at nedsætte af en fælles arbejdsgruppe med re-

præsentanter fra både Akademisk Råd og FSU. Medlemmer af arbejdsgruppen er: 

Anne Jensen (ENVS) 

Torben Heick (MBG) 

Rikke Louise Meyer (iNano) 

Olav W. Bertelsen (CS, næstformand i FSU) 

Hanne Bach (DCE) 

 

Arbejdsgruppen får til opgave at komme med forslag til, hvad de 5 vigtigste handlin-

ger er på ST, og hvornår de skal igangsættes.  

 

Når de 5 vigtigste handlinger på ST er fastlagt, skal institutterne udfærdige handle-

planer, så det sikres at der bliver fulgt op og igangsat de nødvendige initiativer. 

 

Hvert institut skal opstille måltal som er realistiske og relevante for det enkelte 

 

http://scitech.medarbejdere.au.dk/loesninger-paa-st/
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institut. Der forventes en frist medio september.  

 

Der arbejdes pt på at indsamle og kvalitetssikre data til en årlig opgørelse over andele 

af kvinder/mænd. Skemaer/oversigter bliver sendt rundt og institutterne bliver ori-

enteret om den videre proces via fakultetssekretariatet. 

 

b. Status vedr. psykisk APV (bilag) (ekstrapunkt) 

DMA gav en kort orientering om status og orientering om Proces- og tidsplanen for 

ST. DMA understregede, at der ikke er skriftlige kommentarer ved denne APV og der-

for er det besluttet at uddybningen består af lokale dialogmøder mellem ledelse og 

medarbejdere. Institutlederne skal derfor sørge for, at der afholdes dialogmøder på 

institutterne i uge 21-23. Dialogmøderne skal sikre kvalitativ uddybning og valg af 

indsatsområder. HSU og HAMU udpeger 3-4 arbejdsmiljøtemaer, som hele AU skal 

arbejde med og de skal indgå i de obligatoriske handlingsplaner.  

 

Fakultetsledelsen skal på det næste møde drøfte resultaterne af APV undersøgelsen 

2016. Det blev besluttet, at BS, ESK og CSJ forbereder drøftelsen ved udvælgelse af 

centrale nøglepunkter. På fakultetsledelsesmødet d. 30. juni skal fakultetsledelsen 

drøfte eventuelle fælles ST temaer som supplement til AU temaerne. 

 

Det blev besluttet at der udsendes en revideret Proces- og tidsplan for opfølgningen 

på den Psykiske APV 2015/2016 på ST, hvor den præcise dato for institutternes afle-

vering af handlingsplaner fremgår. Den ligger også på ST´s hjemmeside: 

http://scitech.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/psykapv2016/  

 

Eventuelle særkørsler kan først bestille efter offentliggørelsen d. 19. maj ved at udfyl-

de et skema på hjemmesiden: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-

20152016 .  

 

9.  Eventuelt 

Følgende spørgsmål blev kort drøftet: 

 

Short listing af post doc: 

Det er institutleder der skal godkende short listing. Det er ledelsesstrengen der træf-

fer beslutning om hvem der bliver shortlistet. 

 

Underskrift af samarbejdsaftaler/kontrakter – hvornår er det hhv. institutleder og 

dekanen der skal underskrive: 

NCN henviste til dokumentet om delegering som blev besluttet på fakultetsledelses-

mødet d. 3. sep. 2015: 

Det fremgår heraf, at forhandling af kontrakter samt indgåelse af kontrakter og sam-

arbejdsaftaler, som ikke overstiger 20 mio. kr. (samlet kontraktbeløb) delegeres til  
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institutlederen. Når der er tale om tværgående kontrakter skal hver af de involverede 

institutledere underskrive.  

Aftaler/kontrakter som overstiger 20 mio. kr. underskrives af dekanen. 

 

Tillæg til post doc: 

Der blev henvist til behandlingen af lønkataloget på fakultetsledelsesmødet d. 26. fe-

bruar 2016. Post doc fremgår som selvstændig kategori. Tillæg skal vurderes ud fra 

indsats og der fremgår ikke længere perioder i kriterierne. Det maksimale tillæg er 

ændret fra kr. 30.000 til 15.000.  

 

 


