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Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 3. november 2016 kl: 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 14 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK),  

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI),  

Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW),  

Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Lars H. Andersen (LHA),  

Kurt Nielsen (KNI Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SK), Tom V. Madsen (TVM),  

Marianne F. Løyche (MFL), og Charlotte Sand (CS). 

Afbud: Jacob Schack Møller, Thomas S. Toftegaard og Niels Damgaard Hansen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1.   Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2.   Opfølgning: 

      a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3.   Økonomi  

      a. Økonomirapport 3 (bilag)  

      b. Status på budget 2017-20  

      c. Strategipulje (bilag) 

      d. Tematiske Centre 

      e. Fundraising 

      f. Status på ny økonomimodel  

4. Ansættelser  

5. Ledelsesrundture  

6. Erhvervssamarbejde (bilag)  

7. Alumne ved Mogens Nielsen (bilag)  

 

Driftspunkter: Meddelelsespunkter 

8.  Nyt fra prodekanerne       

       a. Status FORSK 2020 ved KNI og SK 

9.   Meddelelser  

        a. Integrationsuddannelsen, IGU (bilag) 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 29. september 2016 blev godkendt.  

 

2. Opfølgning: 

 a. To-do listen (bilag) 

NCN orienterede om at der på et af de kommende fakultetsledelsesmøder bliver en 

opsamling på turen til hhv. Wageningen og Israel. De mange erfaringer skal deles og 

et bruges konstruktivt i det videre arbejde. 

 

3.  Økonomi  

a. Økonomirapport 3 (bilag)  

NCN indledte med at orientere om, at målsætningen for ST i 2016 har været at opnå 

et regnskab i balance. ØR3 tyder på, at der bliver et overskud. NCN opsummerede 

hovedårsagerne til stigningen i ØR3 2016 i forhold til Budget 2016. 

 

 Øgede uddannelsesindtægter => NCN pointerede, at det ikke har været mu-

ligt at forudsige, at uddannelsesindtægterne er steget, som det er tilfældet. 

Forklaringen på stigningen i uddannelsesindtægterne er, at der på ST har væ-

ret fokus på kandidatuddannelserne i forhold til færdiggørelse og på at igang-

sætte initiativer der imødekommer fremdriftsreformen. En fremrykning af af-

leveringsfristen for specialer betyder, at en del af årets indtægt vil være af eks-

traordinær karakter og at der i stor udstrækning er tale om en periodisering – 

dvs. indtægter vi ellers ville have fået næste år.  

NCN understregede samtidig, at den endelige størrelse af fremdriftsbøden 

endnu ikke kendes. 

 

 Reduktion i bygningsrelaterede omkostninger => Reduktionen skyldes min-

dre justeringer af husleje, en større ændring i ’returnerede energiafgifter’ og 

en reduktionen i vedligeholdelsespuljen, idet BYGST muligvis vil yde et øko-

nomisk tilskud for de afsluttede PCB-renoveringer. NCN understregede, at 

det betyder, at vedligeholdelsespuljen fortsat kan vise store udsving frem mod 

årsafslutningen. 

 

b. Status på budget 2017-20  

NCN henviste til, at han på de seneste fakultetsledelsesmøder har orienteret om im-

plementeringen af budgetplanen. De berørte institutter er: Bioscience-RKS, Institut 

for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Husdyrvidenskab som alle har haft  

økonomiske udfordringer igennem længere tid. 
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Status er, at der på både på Molekylærbiologi og Genetik samt på Institut for Biosci-

ence-RKS pt. forhandles afværgeforanstaltninger, hvilket vil betyde en reduktion i 

anstallet af afskedigelser. Det endelige resultat kendes endnu ikke, da forhandlinger-

ne ikke er endeligt afsluttet, men NCN understregede, at han er glad for at meget ty-

der på, at der formentligt bliver tale om færre afskedigelser på ST end først antaget, 

om end der naturligvis stadig er tale om en meget alvorlig situation. 

 

c. Strategipulje (bilag) 

NCN indledte punktet med henvisning til, at der på fakultetsledelsesmødet d. 1. sep-

tember var en indledende drøftelse omkring strategimidler for perioden 2017-20. Her 

blev det konkluderet, at endelig beslutning skulle træffes af fakultetsledelsen på et 

senere møde.  

 

I forhold til synergipakker redegjorde HB for, at erfaringen fra tidligere modtagere er, 

at det har givet positivt afkast og bl.a. har resulteret i flere eksterne bevillinger.  

 

Fakultetsledelsen besluttede følgende ift. strategiske investeringer for udmøntning i 

perioden 2017-2020, dog således at 2017 og 2018 er endeligt fastlagt og herefter skal 

det vurderes, om beslutningen fortsat skal følges for 2019 og 2020 eller om der er be-

hov for justeringer. Det noteres at antallet af udmøntninger kan påvirkes af det ende-

lige regnskab for 2016 samt bestyrelsens godkendes af Budget2017-2020. 

 

Startpakker: 

Udmøntning: 

 Lektor/seniorforsker: 

4 startpakker a 5 mio. kr. hvert år i 2017, 2018, 2019 og 2020 (1 pakke=1,25 

pr år i 4 år) 

  Adjunkt/seniorforsker:  

6 startpakker á 2,7 mio. kr. hvert år i 2017, 2018, 2019 og 2020 (1 pakke=0,9 

pr. år i 3 år) 

 

Kriterier for tildeling: 

 Kan kun søges INDEN ansættelse. 

 Søges af institutleder. 

 Til internationalt stærke kandidater. 

 Kan kun søges, hvis startpakken vurderes at have afgørende indflydelse på 

rekruttering/ (fastholdelse) af kandidaten. 

 Konkurrencedygtig ift. at skaffe supplerende midler fra danske el. udenland-

ske fonde (og lign.). 

 Vurderes at have potentiale til at hjemtage top-stipendier el. større bevillinger 

på sigt. 
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Synergipakker: 

Formålet er at øge det faglige samarbejde på tværs af ST. 

 

Udmøntning: 

Synergipakker udmøntes i pakker af 0,5 mio. (0,25 mio. per år i 2 år) 

 

Der uddeles 9 synergipakker hvert år i perioden 2017, 2018, 2019 og 2020. De forde-

les på følgende typer af synergipakker: 

 Generelle synergi skabende aktiviteter  

5 stk./år 

 Industro-kontaktskabende aktiviteter 

2 stk./år 

 Myndighedsrådgivnings- kontaktskabende aktiviteter 

              2 stk./år 

 

Forudsætninger for tildeling: 

 Projekter med stort potentiale for hurtig etablering af ekstern funding. 

 Projekterne skal danne bro ml. aktiviteter på mindst to ST institutter/centre, 

hvor de involverede grupper ikke tidligere har samarbejdet. 

 Potentiale for at opnå faglig synergi og faglig positionering vurderes at være 

tilstede. 

 

Større instrumenter: 

Formålet er at kunne byde ind på de store strategiske satsninger.  

 

Udmøntning: 

Store instrumenter udmøntes med 30. mio. kr. per år i 2017, 2018, 2019 og 2020. (af-

skrivning 10 år med 3 mio. kr. per år). 

 

Forudsætninger 

 Kun større avanceret apparatur til min. 5 mio. støttes.  

 Prioritet til udstyr med en stor brugerskare og udstyr, der bliver stillet til rå-

dighed for interne/eksterne brugere ex medfinanciering af store infrastruktu-

rer. 

 Udstyret skal understøtte allerede (potentielt) stærke forskningsgrupper. 

 At muligheder for anden intern og ekstern finansiering er afprøvet/opbrugt. 

 Afklaring om driftsudgifter skal være tilstede. 

 

d. Tematiske Centre 

NCN pointerede, at der er behov for at der fortsat arbejdes videre i arbejdsgrupperne 

omkring de tematiske centre. Det er afgørende, at grupperne samles og sikre frem-

drift i arbejdet.  



 

 

    

Side 5/9 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Fundraising 

NCN opfordrede institutlederne til at gennemgå instituttets interne budgetter og se 

nøje på tallene i ReAp. I forhold til ekstern funding er ST pt. ikke på det niveau for  

2o16, hvor fakultetet burde være. ReAp er institutternes prognose på, om instituttet 

når de tal, det skal. Konkurrencen er hård, så det er vigtigt at følge udviklingen. 

 

Der blev uddelt to bilag på mødet. Dels et ”Årshjul” som viser ansøgningsfristen for 

udvalgte store fonde og dels en oversigt som viser de primære kilder ift. ST fordelt på 

offentlige kilder, private fonde, europæiske fonde og private virksomheder. 

 

f. Status på ny økonomimodel  

NCN orienterede om, at der arbejdes på både centermodel og transparens i forhold til 

ny økonomimodel. Der arbejdes efter at ny økonomimodel kan behandles på det sid-

ste fakultetsledelsesmøde i indeværende år og/eller et af de første møder næste år. 

  

4. Ansættelser 

NCN gennemgik problemanalysens konklusioner og de beslutninger der efterfølgen-

de er truffet af henholdsvis universitets- og fakultetsledelsen på ST.  

 

Fakultetsledelsen har i 2015 besluttet en proces for ansættelse af faste VIP stillinger 

som også rummer en klar ansvarsfordeling mellem institut/centerleder og 

deken/prodekan. Det er Institut/centerleder som forestår processen helt frem til den 

egentlige beslutning om ansættelse. Det er dekan/prodekan der træffer beslutning 

om ansættelse efter rådførelse med fakultetets Tenure and Promotion Committee. 

 

Der foretages alene ansættelse hvis det er: 

 indenfor det aftalte budget 

 en del af instituttets strategi 

 lever op til fakultetets og instituttets/centrets kvalitetsmål 

 

AU og ST har en stor udfordring i forhold til at sikre et stærkt vækstlag. NCN under-

stregede, at det er helt afgørende at handle efter universitetets, fakultetets og institut-

ternes strategi ved at sikre en høj faglig kvalitet af alle VIP der rekrutteres til faste 

stillinger. 

 

Høj kvalitet i ansættelser skal ske via stærk rekruttering. Der skal være opmærksom-

hed på altid at ansætte de bedste set i et internationalt perspektiv og i forhold til de 

opgaver ST står overfor. Fokus på høj kvalitet er vigtig, da erfaringen viser, at det og-

så rummer et økonomisk aspekt, da det er de stærkeste talenter der får bevillinger. 

Flere og flere af dem der får de anerkendte nationale og internationale karrierebevil-

linger, er talenter der er rekrutteret internationalt.   
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NCN redegjorde nærmere for at højere kvalitet i ansættelser forudsætter: 

 Større omhyggelighed/god planlægning ifht. rekruttering  

- Klare krav, ingen sidste øjebliks ansættelser, ekstensiv brug af søge-

komite og alle ansættelser skal ske via brede og internationalt åbne 

opslag, et rimelig antal kvalificerede ansøgere skal tiltrækkes, og disse 

skal vurderes stærke i et internationalt perspektiv 

 Frihed til institutledelser til at igangsætte og kvalificere ansættelser. 

 Rådgivning fra tenure and promotions komite 

 Beslutning til sidst på dekan/prodekan niveau. 

 

NCN gjorde institut- og centerlederne opmærksom på, at det er fakultetets Tenure 

and Promotion Committiee’s vurdering, at indstillinger om ansættelser i dag generelt 

er af for dårlig kvalitet. Der er derfor behov for, at indstillingerne fremadrettet bliver 

stærkere i forhold til: 

 Argumentationen/motivationen for ansættelsen og hvorfor den vil bringe in-

stituttet fremad 

 Dokumentation for at der har været en omhyggelig proces og at der er stærke 

internationale ansøgere (brede opslag, tilstrækkelig international synlighed 

og dokumenteret effekt af Søgekomite) 

 Argumentation for hvorfor det netop er den kandidat der er vurderet som 

værende bedst kvalificeret og stærkt positioneret (”top-10”) i et internationalt 

perspektiv. 

 

Fakultetsledelsen efterlyste konkrete redskaber i forhold til at bruge søgekomite. Det 

behandles på et senere møde. 

 

5. Ledelsesrundture  

NCN orienterede om, at han vil sørge for, at komme på en tur rundt på ST med det 

formål at møde medarbejderne i deres fagmiljøer. Det primære formål er, at medar-

bejderne skal have lejlighed til at kunne stille spørgsmål til ledelsen. 

 

6. Erhvervssamarbejde (bilag)  

Fakultetsledelsen besluttede, at processen i forhold til erhvervssamarbejde er, at der 

skal være en diskussion i de lokale erhvervsudvalg på institutterne/centrene med ud-

gangspunkt i de udsendte notater om erhvervssamarbejde på de 4 fakulteter. Der skal 

være fokus på, om der er ideer/ inspiration som kan bruges i det videre erhvervssam-

arbejde på instituttet/centeret. De lokale erhvervsudvalg skal tage en drøftelse af, 

hvad der er brug for på instituttet og herefter bringe dette budskab videre til fakulte-

tets erhvervsudvalg, så det bliver klart hvad der gøres/igangsættes af initiativer på in-

stitutniveau og hvad der gøres på fakultetsniveau.  
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Den enkelte institutleder er ansvarlig for at sende materialet ud til sit lokale er-

hvervsudvalg. 

 

7. Alumne ved Mogens Nielsen (MN) (bilag)  

SRK indledte punktet og pointerede, at fakultetsledelsen skal fokusere på at drøfte 

formål, ressourceforbrug og organisering i forhold til en strategisk satsning af alumne 

aktiviteter på ST. 

 

Som bilagsmateriale var udsendt bilag med beskrivelse af andre universiteters indsats 

med alumne aktiviteter samt en status på alumne aktiviteterne på ST og AU.  

SRK pointerede, at bilaget har karakter af et diskussionsoplæg og ikke et oplæg til be-

slutning. Sidstnævnte udarbejdes først senere. 

 

MN pegede på, at status på AU er, at der inden fusionen var en meget succesfuld 

alumneforening på den tidligere Handelshøjskole. Der blev i forbindelse med fusio-

nen afsat midler til at overføre alumneforeningen til AU. Det er ikke lykkes. Der er i 

dag en alumneforening på AU, men den er ikke succesfuld.  

 

I forhold til alumne aktiviteter på ST fremhævede MN: 

 Mål: Det er vigtigt at overveje: Hvad er ST’s mål?, hvor mange alumner vil vi 

have og hvordan kommer vi derhen?  

 Målgruppe: Den eksisterende alumneforening på AU gælder alle studeren-

de, ph.d. studerende og ansatte. Der skal være enighed om målgruppen på ST. 

 Ledelsesopbakning: Hvis ST vil satse på alumne aktiviteter, er det vigtigt, 

at ledelsen på ST tydeligt bakker op om etableringen af en alumneforening. 

Der skal være en forpligtende tilslutning og engagement fra alle institutterne.  

Hvert institut skal være med og skal afsætte ressourcer ift. at lave nyhedsbre-

ve, events mv. Institutterne skal forpligte sig og tage ansvar, og der skal være 

en ”edderkop” som kan sikre koordinering på tværs af institutterne. ”Edder-

koppen” er vigtig og har en helt afgørende funktion i forhold til at få det til at 

lykkes. 

 Tilhørsforhold: Alumnerne har et tilhørsforhold til det institut de kom fra. 

De har ikke et tilhørsforhold til fakultetet. ST skal have fat i den identitet, som 

folk mener, de har. Når der tages kontakt til kandidaterne med henblik på at 

få dem med i alumneforeningen kræver det, at vi har nogle skarpe tilbud. Vi 

får ikke mange forsøg. Det skal være velforberedt, når vi ruller det ud første 

gang, hvis det skal lykkes. Vi har ikke flere skud i bøssen. Vi får til gengæld 

fantastiske ambassadører. 

 Organisering: Forslag: Der etableres en Styregruppe der fastlægger en fæl-

les rekrutteringskampagne. Styregruppen skal bestå af lokale ST repræsen-

tanter, repræsentanter fra fakultetsledelsen og Jacob Jensen (AU-Alumni).  

Det skal være et fælles ST initiativ. Der skal Ikke være 12 -14 lokale alumne-

foreninger på ST.  
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 Initiativer: Skal alumneforeningen bruges i forhold til at skaffe erhvervs-

partnere? Her er der er uudnyttede ressourcer i dag.  

MN anbefalede, at man henvender sig tidligt i forløbet til prominente navne 

blandt ST’s kandidater og tydeliggør, at de støtter op om alumne netværket og 

aktiviteterne. 

Hvordan skal nyhedsbreve organiseres? (det bør være et nyhedsbrev fra insti-

tuttet som er koordineret på fakultetsniveau). Hvad koster det at lave forskel-

lige events?  

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Hvad er der af ST nyheder og hvad er der af nyheder lokalt fra instituttet. Her 

er ”edderkoppen” vigtigt. 

 Som alumne er det interessant at blive inviteret til arrangementer som går 

uden for ens eget nære fagområde. Som alumne fra fx DTU bliver man invite-

ret til alle DTU alumne aktiviteter <=> Første gang man henvender sig til 

alumner i forbindelse med, at man skal engagere folk, er det nødvendigt, at 

man meget målrettet – herefter enig i, at alumne aktiviteter ikke behøver væ-

re meget målrettede. Det afgørende er, at aktiviteterne er der med jævne mel-

lemrum og der skal være noget for alle. 

 Vi bør bl.a. gå målrettet efter de kandidater der i dag er ansat ude i erhvervs-

livet i virksomheder, som ST gerne vil i kontakt med.  

 Det kræver ressourcer at få fat i folk. Vi skal have fat i kandidaterne, lige når 

de er færdige på ST. Der er redskaber allerede i forhold til at få fat på adres-

ser. Vi skal ikke være for ambitiøse i starten, men i stedet gøre det simpelt til 

at starte med og så udbygge det. Vi kan komme lang med støtte med AU-

centralt alumne og BSS. 

 Det er ikke kvantiteten af alumner der er afgørende, det er kvaliteten 

 Et råd i forhold til udarbejdelsen af Nyhedsbreve: Fortæl ikke bare om hvad vi 

gør på ST, men også hvad de (alumnerne) gør, så det bliver tydeligt, at der er 

en stolthed forbundet med at komme fra AU.  

 Overvej ”Junior-alumner” hvor specialestuderende er medlem. God ide. 

 

Fakultetsledelsen tillsluttede sig, at der på ST laves en strategisk satsning i forhold til 

alumne aktiviteter.  Alle institutter tilkendegav, at de er klar til at byde ind og stille de 

fornødne ressourcer til rådighed. SRK konkluderede, at fakultetssekretariatet udar-

bejder et beslutningsoplæg som behandles på et senere fakultetsledelsesmøde. 

 

8.  Nyt fra prodekanerne       

       a. Status FORSK 2020 ved KNI og SK 

SRK orienterede om, at der er kommet en version 2.0. SRK understregede, at den 

samfundssatsning der er på ESS og MARX 4 også skal afspejle sig i FORSK 2020. 

SRK og KNI opfordrede institut- og centerlederne til at gennemgå dokumentets over-

ordnede struktur og indhold og fremsende eventuelle kommentarer. Det er nu der er 

mulighed for at gøre indflydelse. 
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9.   Meddelelser  

        a. Integrationsuddannelsen, IGU (bilag) 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om arbejdsmar-

kedsintegration af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Integrationsud-

dannelsen (IGU) indføres som en forsøgsordning i 3 år og Aarhus Universitet forven-

tes at skulle oprette ca. 10 IGU-stillinger. Det forventes at ordningen implementeres 

fra 1. januar 2017 

      

       b. Justering af indikatorer for uddannelseskvalitet 

Som en del af kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet anvendes der fælles AU-

indikatorer for uddannelseskvalitet. Disse indikatorer anvendes i forbindelse med 

den årlige uddannelsesrapport. 

 

Udvalget for Uddannelse har iværksat en proces for evaluering og justering af uddan-

nelseskvalitetsprocesserne, og som et led heri foreslås justeringer i disse fælles indi-

katorer. Forslaget til justeringer var beskrevet i bilag.  

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig begge orienteringer. 

 

10.  Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


