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                                                                                                                                               Referat 

 
Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 29. september 2016 kl: 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 12 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK),  

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars Birkedal (LB), Birgit Schiøtt (BS), Conni Simonsen (CSI), Michelle  

Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Thomas S. Toftegaard  

(TST), Lars H. Andersen (LHA), Kurt Nielsen (KNI Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SK), Jacob Schach  

Møller (JSM), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og  

Charlotte Sand (CS). 

Afbud: Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels O. Nygaard (NON) og  

Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), 

Gæst: Jørgen B. Jespersen (pkt. 3 og 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAGSORDEN 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2.  Opfølgning: 

     a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3.  A Great Place to Work v. Ditte Vigsø  

4.  Europe v Silicon Valley: Stanford's Role in Growth   

      and Industry” v. Dr. Burton Lee PhD MBA, Stanford University 

5.  Indspil til fakultetsledelsens handleplan for psykisk APV (bilag)  

      og evaluering af AU’s proces for psykisk og fysisk APV 2015-2016  

6.  Arbejdsmiljøstatistik Q2 2016 (bilag)  

7.  Opsamling fra strategidagen d. 8.9.2016 (20 min.) 

8.  Nyt fra institutlederne  

     a. Orientering om medietræningskursus for forskere v. HBC 

9.  Økonomi 

     a. Status på ST Budgetplan 2017-2019 

10. Biblioteker (bilag) Lukket punkt 

 

Driftspunkter: Meddelelsespunkter   

11.   Nyt fra prodekanerne  

       a. Status FORSK 2020 ved KNI og SK 

12.   Meddelelser 

       a. Info om tilbud til VIP – mentorordningen Styrk talentet 

13. Eventuelt 
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NCN bød velkommen til viceinstitutleder Jacob Schach Møller fra MATH som delta-

ger på de kommende fakultetsledelsesmøder, da Niels O. Nygaard har orlov de kom-

mende 3 måneder. 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Indlægget med Burton Lee blev fremrykket og forlænget med ½ time. 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 1. september 2016 blev godkendt. 

 

Ad. 2. Opfølgning 

 a. To-do listen 

Programmet for Wageningen er endeligt på plads og udsendt. I forhold til turen til Is-

rael er ambassaden i gang med at booke de sidste møder, og det endelige program 

forventes derfor klart snarest. NCN opfordrede deltagerne til allerede nu at fremsen-

de spørgsmål, som ønskes behandlet, så de evt. kan inkorporeres i programmet. 

 

Ad.3. A Great Place to Work v. Ditte Vigsø (DV) 

NCN bød velkommen til Ditte Vigsø adm. direktør i Great Place to Work i Danmark. 

DV har en omfattende erfaring med at skabe og udvikle gode arbejdspladser – både i 

Danmark og internationalt, og rådgiver danske og internationale virksomheder, der 

ønsker at udvikle deres arbejdspladskultur.  

 

DV pointerede, at det er helt afgørende, at der bliver sat fokus på den gode arbejds-

plads. Gode arbejdspladser skal være med til at øge væksten i Danmark. Medarbejde-

re der har det godt skaber bedre resultater. Great Place to Work har fokus på tillid i 

organisationer og tillid i relationer. En god arbejdsplads handler om mennesker og 

relationer – ikke programmer og politikker. Hvis medarbejderne ikke har tillid bru-

ges der meget tid blandt medarbejder på at tale om det dårlige arbejdsmiljø.  

 

En god arbejdsplads er et sted hvor du som medarbejder har tillid til de mennesker 

du arbejder for, er stolt af det arbejde du udfører og føler fællesskab med dine kolle-

ger. 

 

Følgende 5 parametre indgår i Great Place to Work Modellen: 

 Troværdighed => En leder skal være åben i sin kommunikation. Lederne skal 

kommunikere en klar strategi og forklare hvad det betyder for medarbejder-

ne. Lederne skal være beviste om at holde deres løfter – både store og små. 

En leder er hele tiden til eksamen ved medarbejderne. Lederne skal være til 

stede og lytte til medarbejderne. 

 Respekt => Vi skal blive bedre til at rose hinanden. Medarbejderinddragelse 

er også at vise respekt for medarbejdernes faglighed og personlighed. 
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 Retfærdighed => Går forfremmelsen til den der har fortjent det. Beslutnings-

processen skal være saglig. 

 

Troværdighed, respekt og retfærdighed er alle elementer der skaber tillid. 

 Stolthed => Stolthed ved det jeg bidrager med til mit arbejde og stolthed over 

min arbejdsplads. 

 Fællesskab => Udviser medarbejderne ansvar overfor hinanden, er der en 

venlig tone blandt medarbejderne og tager de ansvar for hinanden? Samar-

bejde på tværs er der, hvor man får det gode ud af fællesskabet. 

 

DV beskrev en tillidsskabende adfærd som: 

 Pålidelighed => man holder, hvad man lover. 

 Kommunikation => holder medarbejderne informeret om vigtige emner og 

beslutninger. 

 Medarbejderinvolvering => involverer medarbejderne i beslutninger. 

 Strategi => udstikker klar strategi for arbejdspladsen og den enkelte medar-

bejder. 

 Karrieremuligheder => sikrer at der er en gennemsigtighed i forfremmelser 

og karriereveje. 

 

DV pegede på følgende tendenser: 

Den gode arbejdsplads er i dag et delmål som led i eksekvering af strategien for en 

virksomhed. I dag handler det om ”one size doesn’t fit all”. I dag er det ikke et 

spørgsmål om efteruddannelse men mere om læring og personlig udvikling. Ejerskab, 

ansvar og involvering er vigtige elementer. Tidligere handlede det om regler og ret-

tigheder, i dag er der mere fokus på individuelle løsninger. Man skal kende medar-

bejderne og vide hvad der er godt for dem og hvad der motivere dem. 

 

Hvordan får vi designet vores organisationer, så de hele tiden er klar til, at der skal 

tages hurtige beslutninger? Vi bevæger os væk fra den hierarkiske beslutningsproces 

mod netværk af teams. Kulturen i organisationen/virksomheden er en potentiel kon-

kurrencefordel. Mange forstår ikke virksomhedens egen kultur hvilket er en udfor-

dring. Der er i dag meget fokus på læring som er tilpasset den enkelte.  

 

Fakultetsledelsen bemærkede:  

 Mange af de ting DV peger på er universelle og gælder derfor både for virk-

somheder og universiteter. 

 Det interessante er kulturen. Kan kulturen også være en konkurrencebarrie-

re? 

 Den ledelsesmæssige opgave er ikke så forskellig fra universitet til virksom-

hed – det handler om mennesker. Det er vigtigt at have fokus på kulturen. 

 Der er samme ledelsesbehov på universitetet som i virksomheder. Det er vig-

tigt, at medarbejderne kender formålet med det de laver. Fx skal strategien 

kommunikeres igen og igen.  
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 Det er vigtigt, at beslutninger ikke træffes hen over hovedet på medarbejder-

ne - medarbejderne skal inddrages. Der skal være processeer der sikre invol-

vering og som også inddrager de yngre medarbejdere. 

 

DV sluttede af med at fastslå, at det godt kan betale sig at skabe en god arbejdsplads. 

Et godt arbejdsmiljø sikrer økonomiske mål. Det er helt afgørende med tilfredse 

medarbejdere. De gode arbejdspladser er dem der tiltrækker de bedste medarbejdere. 

Steen Hildebrandt har udtalt: ”Produktivitetskommissionen kom kun med anbefalin-

ger af økonomisk art, men ledelse er den afgørende faktor, hvis man vil ændre noget 

og øge produktiviteten”. 

 

Ad. 3. “Europe v Silicon Valley: Stanford's Role in Growth and Industry” 

v. Dr. Burton Lee PhD MBA, Stanford University  

Dr. Burton Lee tog udgangspunkt i følgende abstract: 

The Stanford University model of higher education engagement with industry has 

propelled growth and innovation in Silicon Valley across decades and generations. 

Placing universities and industry at the center of a sustained regional and national 

growth model that delivers substantial returns in job creation and global competi-

tiveness, however, today remains elusive for most European countries. This talk will 

elaborate on the key elements of the Stanford model, and in particular shall detail the 

concrete decisions the Stanford has taken in the areas of academic mission, govern-

ance, conflict-of-interest rules and industry relations in order to allow this approach 

to flourish without compromising the core academic integrity of the university. Les-

sons for public universities in Europe will also receive attention. 

 

Det universitet i Europa som er længst og som er lykkedes bedst med at arbejde efter 

Stanford modellen og er ifølge BL uden tvivl Cambridge University. 

 

Ad. 4. Indspil til fakultetsledelsens handleplan for psykisk APV og evalu-

ering af AU’s proces for psykisk og fysisk APV 2015-2016 

a. Indspil til fakultetsledelsens handleplan for psykisk APV: 

NCN redegjorde kort om processen. Følgegruppen har udarbejdet et 1. udkast til 

handleplan for psykisk APV for fakultetet. Udkastet er alene baseret på input fra føl-

gegruppens medlemmer, da institutterne afleverer deres handleplaner senere. Det  

1. udkast blev drøftet på et fællesmøde med FAMU/FSU d. 28. sep. 2016. Efter drøf-

telsen i fakultetsledelsen udarbejdes et revideret 2. udkast som bliver sendt i høring i 

LAMU, LSU, FAMU, FSU, Fakultetsledelse og Akademisk Råd i oktober (uge 41-43). 

Fakultetets handleplan tilrettes ultimo oktober som opfølgning på høringen og frem-

sendes herefter til AU mhp. drøftelse i HSU og HAMU d. 19. december 2016. 
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Fakultetsledelsen drøftede handleplanen og var enige i følgende bemærkninger: 

 I forhold til stress mangler der en analyse af hvad der skaber stress. Hvad er 

årsagerne til stress?. Det er afgørende, at have fokus på at ændre de forhold 

som er den grundlæggende årsag til stress. Fokuser på forebyggelse af stress 

frem for behandling af stress.  

 Kan vi overhovedet lave en indsats på fakultetsniveau? Det er forskelligt fra 

institut til institut hvad der er årsagen til stress. 

 Der er taget mange initiativer på institutniveau. I fakultetshandleplanen skal 

der alene fokuseres på ganske få punkter, og det skal alene være på de områ-

der hvor det giver mening at iværksætte fælles indsatser. 

 Nogle af punkterne i udkastet skal slettes, da der tages hånd om det lokalt – 

der hvor medarbejderne er. De fleste forhold bør løses lokalt. 

 Udarbejdelsen af politikker er tidskrævende og forudsætter en langbeslut-

ningsproces. Fakultetsledelsen ønsker i stedet have fokus på at igangsætte ini-

tiativer som gør en forskel og som har en hurtig effekt.  

 

JBJ takkede for input og tager bemærkningerne med tilbage til følgegruppen til brug 

for det videre arbejde. Der kommer en ny revideret version af fakultetets handleplan. 

 

b. Evaluering af AU’s proces for psykisk og fysisk APV 2015-2016 

HSU og HAMU har besluttet, at evaluere AU’s APV proces for psykisk og fysisk APV 

2015-2016. Evalueringen består af hovedområdernes evaluering samt drøftelse i HSU 

og HAMU. 

 

Institutter og centre på ST blev bedt om at fremsende deres evaluering af processen 

for den psykisk og fysisk APV senest den 14. september. ST’s første udkast til evalue-

ringssvarene er baseret på tilbagemelding fra 8 institutter og centre. Den samlede 

evaluering af APV processen 2015-2016, skal arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisati-

onerne bruge til, at frembringe deres anbefalinger til den fysisk og psykisk APV 2018. 

Der er kommet meget brugbart feedback på ST. Der er ting som har været godt, men 

der er også lidt forbedringsmuligheder, som vi kan tage med videre til næste gang.   

 

Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger til udkast til evalueringssvar fra ST.  

Processen er nu, at et reviderede udkast bliver sendt til høring blandt medlemmer af 

FSU, FAMU og Fakultetsledelsen med høringsfrist d. 20. oktober. ST’s evaluerings-

svar skal sendes til AU HR d. 31. okt. Til sidst skal HSU og HAMU drøfter evalue-

ringskommentarerne d. 19. december 2016.  

 

Ad. 5. Arbejdsmiljøstatistik Q2 2016 

Som bilagsmateriale var udsendt bilag angående arbejdsmiljøstatistikkerne. Stati-

stikkerne giver et godt overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgiv-

ning, antallet af arbejdsskader samt sygefraværsniveauet. 
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NCN indskærpede til institut- og centerlederne at de læser materialet grundigt og føl-

ger udviklingen på jeres respektive institut/center og sørger for at reagere og igang-

sætte de nødvendige initiativer der hvor der er behov for det. 

 

Ad. 6. Opsamling fra strategidagen d. 8. sep. 2016 

Bilag blev uddelt. På strategiseminaret d. 8. september 2016 blev det aftalt, at fakul-

tetsledelsen skal beslutte, hvordan der skal arbejdes videre med de temaområder,  

Der blev fremført på seminaret. Hvordan arbejder vi videre?, hvilke temaer sætter vi 

fokus på og hvordan gør vi det i praksis?.  

 

Fakultetsledelsen besluttede: 

 Der nedsættes 5 arbejdsgrupper som arbejder med temaer indenfor hvert af 

de 5 spor: Forskning, Talent, Uddannelse, Erhvervssamarbejde og Myndig-

hedsrådgivning. 

 Gruppernes sammensætning er: 

Forskning: Carsten Suhr Jacobsen, Erik Østergaard Jensen, Hans Brix. 

Talent: Niels O. Nygaard, Lars H. Andersen, Michelle Williams. 

Uddannelse: Birgit Schiøtt, Lars Birkedal, Søren B. Nielsen. 

Myndighedsrådgivning: Klaus Lønne Ingvartsen, Hanne Bach Clausen, Peter 

Henriksen. 

Erhvervssamarbejde: Thomas S. Toftegaard, Jørgen Kjems, Erik Steen Kri-

stensen og Niels Halberg.  

Den enkelte gruppe bestemmer selv, om der skal være en prodekan med.  

 Arbejdsgrupperne vælg selv emne (i den uddelte sagsfremstilling er der givet 

forslag til temaer/emner). Der skal vælges et emne for hver gruppe. Der skal 

komme et ”output” som supplere de tiltag der er iværksat på institutterne.  

Fakultetsledelsen skal kunne træffe eb beslutning på baggrund af en klar ind-

stilling fra arbejdsgruppen.  

 Den første arbejdsgruppe er klar til at præsentere efter jul.  

 

Ad. 8. Nyt fra institutlederne 

a. Orientering om medietræningskursus for forskere v. HBC 

HBC orienterede om medietræningskursus for forskere som har til formål at give 

rådgivere fra DCE/DCA redskaber og forståelse for at begå sig professionelt i medie-

landskabet.Det er institutlederne der har udvalgt de deltagere der har deltaget. 

 

Oplægsholdere var Morten Løkkegaard og Klaus Laursen som satte fokus på: Vel-

kommen på forsiden. Hvad vil medierne bruge eksperterne til? De to oplægsholdere 

har selv erfaring og det fungerede godt. Der er forskellige virkeligheder – forskerne 

har en virkelighed – seerne har en anden virkelighed, og journalisterne går efter at 

levere til seernes virkelighed. Forskerne skal derfor gøre meget for at forstå, hvad det 

er for en virkelighed, de taler til. 
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Deltagerne diskuterede selv hvordan ser forskerne på at være i medierne – og hvor-

dan håndtere vi ytringsfriheden? Forskerne havde meget forskelligt syn på dette, og 

det var godt at få debatteret. Diskussionen viste at det i praksis er vanskeligt at skelne 

mellem hvornår en forsker udtaler sig på egne vegne og hvornår det er på AU’s vegne.  

 

På dag 2 var der intensiv TV træning for 6 af deltagerne. Der var enighed om, at det 

samlet set var et meget vellykket kursus. HBC, NH og KNI afklarer om der er basis for 

at afvikle flere kurser. 

 

TST orienterede om. at ENG d. 3. nov. 2016 afholdes konferencen: Digital Transfor-

mation & Global Business Opportunities. 

 

Ad. 9. Økonomi 

a. Status på ST Budgetplan 2017 -19 

På det sidste fakultetsledelsesmøde – d. 1. september - orienterede NCN om, at im-

plementeringen af budgetplanen nu foregår på institutterne. Der er specielt 3 insti-

tutter som har økonomiske udfordringer; Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Insti-

tut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) samt Institut for Bioscience (Roskilde-

Kalø-Silkeborg/BIOS-RKS). Der pågår fortsat en proces på de tre institutter, hvor det 

bl.a. undersøges om der kan laves afværgeforanstaltninger som i form af både senior-

ordning og frivillig fratrædelse.  

 

Til de afskedigede personer vil der blive tilbudt outplacementforløb og / eller kompe-

tenceudviklingsaktiviteter i dialog med de respektive institutledere. 

 

Ad. 10. Biblioteker (Lukket punkt) 

 

Ad. 11. Nyt fra prodekanerne  

a. Status FORSK 2020 ved KNI  

Punktet blev udskudt til næste fakultetsledelsesmøde grundet tidspres. 

 

12. Meddelelser 

       a. Info om tilbud til VIP – mentorordningen Styrk talentet 

Sagsfremstilling og bilag var udsendt. 

 

13. Evt. 

 NCN gjorde opmærksom på, at der er ansøgningsfrist til AUFF d. 1.11.2016 og 

at det er den sidste ansøgningsfrist i år.  

 JESM mindede om tilbagemelding til Maja Jepsen omkring Innovationsfon-

dens pris.  

 NDH orienterede om, at BSS ikke kan BSS overholde deres kvote i forhold til 

elever. Det betyder, at ST kan forpligte sig til at tage 5 elever mere. Arbejds-

gruppen omkring elever arbejder videre. 


