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Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 30. juni 2016 kl: 12.30 – 15.30 
AU, bygning 1525, mødelokale 626 
 
  
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), Conni Simonsen  

(CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC, Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SK),  

Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og  

Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Jørgen Kjems (JK) og Lars H. Andersen (LHA) 

Gæster: Dorthe M. Andersen (pkt. 4 og 5) og Jørgen B. Jespersen (pkt. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Økonomi 

a. Barselsfond (bilag) 

b. Budgetplan 2017-20 

c. Kompetencemidler  

4. Opsamling på lønforhandling 2016  

5. MUS  

a. Opstart af MUS 2016 

b. Mus-systemet 

 

Pause 

 

6. Psykisk APV - drøftelse af eventuelle fælles ST temaer (bilag) 

7. Handleplan for flere kvinder i forskningen – forslag til fokusområder  ved HBC  

8.     Strategi  

         a. ST strategi (bilag) 

 9.   Censornormer v. TVM (bilag)  

        Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

 10.  Nyt fra prodekanerne 

        a. Institutionsakkreditering Audit trail ved TVM  

 12.  Meddelelser 

        a. Vejledninger til temporære VIP ansættelser og opdatering af vejledning til insti-

tutlederne (fast VIP) 

        b.  Fordeling af elever på ST  2016 og 2017 ved. Hans Brix  

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

Der et følgende ekstra punkter i forhold til den oprindeligt udsendte dagsorden:  

 Vejledninger til post docs og videnskabelige assistenter.  

 ReAp ved NDH 

 

I forhold til planlægningen af fakultetsledelsesmøderne er der nedsat en forberedel-

sesgruppe bestående af NCN, MFL og to institutledere som hver sidder for et år af 

gangen. EØJ udtræder, og CSI træder ind i stedet.  

NCN opfordrede til at sende forslag til emner ind til NCN, MFL, PH og CSI. 

 

Referat fra fakultetsledelsesmødet d. 9. juni 2016 blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

Studierejserne til Wageningen i oktober og Israel i november er fastlagt på datoerne:  

Wageningen: 5.-7. oktober 2016 (ankomst 5. okt. aften, program for 6.-7. okt.) 

Israel: 6.-9. november 2016 (ankomst 6. nov. aften). Programmerne er under forbe-

redelse. 

 

3.Økonomi 

a. Barselsfond (bilag)   

Fakultetsledelsen drøftede barselsfond på sidste møde og besluttede her, at det skulle 

behandles igen. 

 

JESM gennemgik hovedtrækkene i ST modellen: 

Pengene kommer ind ved at  enhederne betaler probertionalt med deres lønsum. Ud-

betaling fra puljen sker ved, at Økonomi-ST trækker tal for den bogførte meromkost-

ning på enhedens barselsprojekter. Der afregnes krone for krone. Enhederne kom-

penseres bagudrettet. Planen er, at indføre ordningen fra 2017. 

 

Fakultetsledelsen havde en drøftelse af om Administrationscenteret skal indgå som 

en del af barselsfonden. Der var enighed om, at da det er en barselfond for hele fakul-

tetet, indbefatter det også det Administrative center på ST.  

 

Fakultetsledelsen besluttede den model der i bilagsmaterialet er beskrevet som sce-

narie 3, dvs den dækker det administrative center og alle personalegruppe r ved ST 

undtagen de der hører under  ”Øvrig løn” – dvs. censorer, bedømmere, studenterun-

dervisere o.l.,  da disse stillingstyper ikke giver barselsrefusion. 
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b. Budgetplan 2017-20  

Fakultetsledelsen har ved flere møder i foråret 2016 arbejdet med en budgetplan for 

2016 – 2019, der imødekommer de økonomiske udfordringer fakultetet står overfor.  

 

Budgetplanen blev  godkendt af AU’s bestyrelse medio juni og implementeringen af 

ST's overordnede budgetplan for 2017-19 går i gang fra august 

 

Finanslov 2016 og fastholdelsen af fremdriftsreform og dimensionering med virkning 

fra 2016 betyder,  at ST har en udfordring på bundlinjen på ca. 150 millioner frem 

imod 2019. Udfordringen betyder, at ST fra 2016 og frem til 2019 skal reducere om-

kostningerne med ca. 35 millioner på institutter/centre/fakultet og ca. 25 millioner 

på bygningsområdet, mens ca. 90 millioner i første omgang findes ved begrænsning 

af fakultetets strategiske investeringer, medfinansiering og risikoafdækning.  

 

Den vedtagne budgetplan sikrer  fakultetets økonomi for den kommende periode.  

 

Øvrige økonomipunkter: 

NCN pointerede følgende: 

 Alle institutter og centre skal lave en afrapportering over forbrug ift. kompe-

tenceudvikling i 2016. Det blev besluttet, at NDH kommer med et forslag til, 

hvordan en opgaørelse kan laves. 

 Besparelseskravet ift. biblioteksafgifter. Der kommer en anden runde, men 

NCN opfordrede institutterne til at overveje, om der er elektroniske licenser 

som kan undværes. Fakultetsledelsen bemærkede, at der var for kort tid til 

opgaven i første runde. 

 Forbrug af eksterne midler. NCN indskærpede overfor institutlederne at have 

fokus på forbrug af eksterne midler. Institutterne skal følge deres budget så 

godt som overhovedet muligt.  

 Budgetindkaldelse. Fakultetsledelsen godkendte tidsplanen . 

 

c. Kompetencemidler  

Som bilag var udsendt et notat med en orientering om fordeling af midler fra ”de 

ubrugte kompetencefondsmidler 2016 og 2017”. 

 

DMA redegjorde for, at ST har fået tildelt en pulje af ubrugte midler på 859.861 kr. til 

kompetenceaktiviteter i 2016 og 2017.  Midlerne skal være forbrugt på ST senest de-

cember 2016 og december 2017.  

 

FSU formandsskabet på ST har modtaget ansøgninger for et samlet beløb 

på1.317.609 kr. Ansøgningerne er fordelt på hhv. individuelle ansøgninger (176.996 

kr.) og gruppeansøgninger (1.140.613 kr.). 
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FSU formandskabet har tildelt bevillinger til 3 individuelle ansøgninger (72.425 kr.) 

og 12 gruppeansøgninger (571.854 kr.). Samlet er der uddelt kr. 644. 279. Restmid-

lerne på ca. 215.000 kr. uddeles senere. 

 

Formandskabet har prioriteret ansøgningerne ud fra: 

 de generelle kriterier for Kompetencefondsmidlerne 

 som konsekvens af puljens begrænsede størrelse  er ansøgninger, der kan 

komme så mange medarbejdere til gode som muligt blevet særligt prioriteret, 

 kurser der styrker kendskab og sammenhængskraft på ST er også blevet sær-

ligt prioriteret. 

 

DMA oreinterede om at der bl.a. er udbudt et kursus for TAP ansatte omkring per-

sonlig effektivitet. Der er planlagt 4 kurser med 25 kursusdeltagere på hver. Alle ku-

ser blev overtegnet på en formiddag. Fakultetsledelsen konkluderede, at det skal vur-

dere,s om kurset fungerer, og hvis det er tilfældet,  bør det overvejes om en del af de 

restende penge - ca. 215.000 kr. - skal bruges til at udbyde flere af disse kurser.  

 

4. Opsamling på lønforhandling 2016  

Lønforhandlingen 2015/2016 er afsluttet.  

 

Resultat: 

HR har udarbejdet en samlet grafisk oversigt for resultaterne på ST fordelt på insti-

tutter. I alt har 485 personer søgt om en lønforbedring, fordelt ud på kvalifikation-, 

funktionstillæg og engangsvederlag. I alt er der blevet givet en lønforbedring til 342 

personer fordelt på hele ST.  

 

Lønforhandlingsprocessen og lønkriterierne: 

LSU og enheder uden LSU ved  ST er blevet spurgt om de har bemærkninger til både 

lønforhandlingsprocessen og lønkriterierne.  

Tilbagemeldingerne fra institutterne var:  

• Generel tilfredshed med kriterierne. 

• Generel tilfredshed med processen sammenlignet med tidligere år. Nogle af institut-

terne har forskellige forslag til forbedring af processerne som f.eks.: 

 - bedre forventningsafstemning mellem institutter og HR i forhold til tilbagemel-

dingsprocessen 

- bedre system understøttelse (nogle af ansøgerne kom til forkert TR) 

 

På FSU møde d. 23. juni drøftede FSU  tilbagemeldingerne og havde  følgende sup-

plerende bemærkninger: 

• Det skal forklares nærmere, hvordan man er kommet frem til forhandlingsbeløbene 

(FSU ønsker tydelighed omkring hvordan er forhandlingsbeløbet beregnet)  

• Lønkriterierne ønskes fastholdt for den kommende lønforhandling 2016/17 
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Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger til lønforhandlingsprocessen og løn-

kriterierne: 

 På flere institutter (GEOS og ENVS) er LSU gået i gang med at kigge nærme-

re på lønkriterier som TAP kan identificere sig med.   

 Stor succes med de to puljer – en pulje for engangsvederlag og en pulje for 

kvalifikationsvederlag. Erfaringen blandt institutlederne er at det fungerer 

godt i praksis. 

 

5.  MUS  

a. Opstart af MUS 2016 

NCN indskærpede, at det er vigtigt ,at institut- og centerlederne er opmærksomme 

på, at alle medarbejdere skal have tilbudt en individuel MUS en gang om året.  

 

Det er også vigtigt: 

 at sørge for at få planlagt afviklingen af MUS samtalerne og få dem lagt ind i 

kalenderne i god tid.  

 at følge tidsplanen for afvikling af MUS. MUS samtalerne skal planlægges nu 

og afvikles i september, oktober og november måned af hensyn til medarbej-

dernes mulighed for at søge om midler til kompetenceudvikling. 

 at der kan være særlige lokale temae.r som det lokale LSU har besluttet skal 

indgå i MUS samtalerne. 

 

HR sender materiale  ud til brug for det videre arbejde omkring planlægning af og af-

vikling af MUS. 

 

b. Mus-systemet 

Institut for Fysik bruger systemet ”MUS skema” til afholdelse af MUS og har gode er-

faringer med det. NCN bruger det også, og både ESK og KLI forventer også at gå over. 

Det blev besluttet, at de der ønsker at overgå til systemet: Musskema, giver besked til 

MFL. 

 

6. Psykisk APV - drøftelse af eventuelle fælles ST temaer (bilag) 

Fakultetsledelsen drøftede behovet for eventuelle fælles ST temaer i forbindelse med 

opfølgningen på den psykiske APV. 

 

Alle institutter og centre på ST er blevet bedt om at drøfte behovet for at supplere de 

fælles AU temaer med fælles ST temaer. Der modtaget input fra ANIS, FOOD og 

ENVS og de er vedlagt sagsfremstillingen.  

 

Følgegruppen har bl.a. på baggrund af disse input drøftet behovet for fælles ST tema-

er ud over de af AU besluttede og har konkluderet, at det er for tidligt at beslutte om 

der er behov for særlige ST temaer, men at institutternes foreløbige meldinger tyder 

på, at ST’s handlingsplan primært kan bygges op omkring de fælles AU temaer. 
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De fælles AU temaer er:   

1. Forebyggelse af stress 

2. God ledelse i dagligdagen 

3. Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 

4. God omgangstone 

 

Fakultetsledelsen konkluderede, at de temaer  der er på institutterne godt kan rum-

mes  i de fælles AU temaer ,og at der derfor ikke er behov for at supplere med fælles 

ST temaer. 

 

NCN mindede institut- og cenlederne  om, at det er vigtigt, at være opmærksomme på 

den opgave de har i forhold til at sørge for evaluring af processen for både den psyki-

ske og den fyskiske APV  og sende svar senest d. 14. september 2016. 

 

Baggrunden er, at HSU og HAMU har besluttet, at evaluere AU’s APV proces for psy-

kisk og fysisk APV 2015-2016. Evalueringen vil bestå af hovedområdernes evaluering 

samt drøftelse i HSU og HAMU d. 19. december 2016. På ST er institutter og centre 

derfor blevet bedt om at fremsende deres evaluering af processen for den psykisk og 

fysisk APV senest den 14.9. Herefter er der et fællesmøde mellem FAMU og FSU den 

28.9 hvor udkast til fakultetets evalueringssvar drøftes. 

 

Fakultetledelsen havde følgende komentarer til processen:  

 BIOS har været nød til at følge op med supplerende spørgsmål. Der erstadig 

uklarheder ift. hvem nærmeste leder er. De ph.d. studerende oplever deres 

vejleder som den nærmeste leder og ikke sektionslederen. 

 På FOOD blev det i en mail i forbindelse med udsendelsen præciseret og for-

klaret hvem er nærmeste leder. 

 

7. Handleplan for flere kvinder i forskningen – forslag til fokusområder  

ved HBA 

HBA orienterede om, at der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af med-

lemmer fra både Akademisk Råd og FSU. Arbejdsgruppen har med Aarhus Universi-

tets handleplan for flere kvinder i forskning 2016-20 peget på de 5 væsentligste ind-

satsområder på institutniveau, som de vurderer som de mest effektive ift. at få flere 

kvinder i forskning. 

  

De fem indsatsområder er: 

 Institutterne skal opstille ambitiøse mål og måltal for flere kvindelige lekto-

rer/seniorforskere og professorer 

 Institutterne skal anvende søgekomiteer og  

 søgekomiteerne skal foreslå/prikke mindst en kvinde i deres søgeproces 

 Ift. nedsættelse af bedømmelses- og ansættelsesudvalg skal institutlederen 

sørge for at finde kvindelige kandidater til posterne. Hvis dette ikke er muligt  
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ift. bedømmelsesudvalget skal der afgives en skriftlig redegørelse for dette til 

Akademisk Råd, der godkender bedømmelsesudvalg. 

 Institutterne skal på et meget tidligt tidspunkt hjælpe talenter med karriere-

planlægning, i særlig grad bør der være assistance, coachilng, vejledning og 

hjælp til at planlægge længerevarende udlandsophold (minimum 2 år). Ar-

bejdsgruppen ser et sammenhængende længerevarende udlandsophold som 

helt nødvendigt for at få en akademisk karriere. 

  

Fakultetsledelsen havde følgende overordnede bemærkninger: 

 Stor ros til arbejdsgruppen og deres forslag til indsatsområder.  

 Generelt tabes for mange kvinder op i gennem systemet. 

 Det skal være længere sammenhængende udenlandsophold, så man kommer 

ud i andre miljøer.  

 Der er behov for, at kvinderne skal ”hjælpes ud”, da de hurtigt stifter familie 

og derfor ikke er så mobile. God ide at det tale med andre og udveksle erfa-

ringer om det praktiske ift. børn mv. 

 ST anbefaler det lange miljøskifte i udlandet. 

 Vi må ikke lægge bånd på os selv ved at måltal opfattes som en kvote. Det er 

vigtigt at holde fast i, at det er de bedst kvalificerede der skal ansættes.  

 Erfaringen på institutterne er, at i de forskningsgrupper hvor der er en ligelig 

fordeling af køn fungerer samarbejdet bedst 

 Kvindelige medlemmer i bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalg? Det kan 

betyde at der drives rovdrift på nogle få  kvinder indenfor visse fagområdet. 

HBA præciserede, at der skal gøres en indsats for at få kvinder i bedømmel-

sesudvalg – det kan være de eksterne medlemmer. Men hvis det ikke er mu-

ligt er der åbnet for, at Akademisk Råd kan godkende bedømmelsesudvalget, 

hvis det er dokumenteret, at institutlederen har været gjort en indsats for at 

finde en kvinde. 

 Der blev spurtg til, om arbejdsgruppen har overvejet 2 års reglen for uden-

landsophold? Betyder det, at vi skal vi nægte at ansætte dem der ikke har væ-

ret ude?. Vi skal være opmærksomme på ikke at fastsætte regler som konflik-

ter med Kriterier for varige ansættelser.  

HBA præciserede, at arbejdsgruppen anbefaler længerevarende ophold (2 år,) 

men de 2 år er ikke et krav men alene en anbefaling. ”Længere ophold” det 

skal ikke nødvendigvis være 2 år.  

 

Fakultetsledelsen tillsuttede sig arbejdsgruppens 5 anbefalinger til indsatsområder 

med følgende præcisering:Sammenhængende udenlandsophold:  

De 2 år er en anbefaling ikke et krav 
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8. Strategi  

         a. ST strategi (bilag) 

NCN orienterede om, at der har været en høringsrunde og af de 16 høringssvar er 

mange bemærkninger blivet indarbejdet særligt vedrørrende TAO/employees og 

Education. Fakultetsledelsen  tilsluttede  sig strategiens i den foreliggende form. 

Den videre proces er, at Advisory Board på mødet i august får lejlighed til at kom-

mentere strategien. Herefter færdiggøres den, så fakultetsledelsen kan endeligt god-

kende den i september.  

 

Det blev besluttet, at generelt når ting sendes i høring skal gives feedback til de parter 

der er blevet hørt, hvor der kort redegøres de væsentligste ændringer (hvad blev ef-

terkommet/inkorporeret som følge af høringen). 

 

9. Censornormer v. TVM (bilag)  

TVM orienterede om, at uddannelseschef på ST Kim Kusk Mortensen har udarbejdet 

forslag til tidsnormer for censur på ST for eksterne censorer (censorer fra andere ud-

dannelsesinstituttioner). De uddannelsesansvarlige har godkend forsla-

get.Fakultetsledelsen tilsluttede sig også forslaget.  

 

Den videre plan er, at KKM vil forsøge at harmonisere censornormer på tværs af de 

andre universitetet på det naturvidenskabelige område,  så alle institutioner ligger på 

samme niveau.   

 

 10.  Nyt fra prodekanerne     

 a. Institutionsakkreditering Audit trail ved TVM  

TVM gennemgik de 6 Audit trails panelet har annonceret. Audit trail er en metode til 

nærmere at undersøge AU’s kvalitetsarbejde i praksis inden for et bestemt område. 

Det er ikke alle uddannelser på ST der skal undersøges med alene nogle udvalgte. Der 

kommer trænningsrunder for de involverede. De der bliver involveret vil blive kon-

taktet direkte. 

 

12.  Meddelelser  

        a. Vejledninger til temporære VIP ansættelser og opdatering af vej-

ledning til institutlederne (fast VIP) samt vejledninger til ansættelse af 

postdoc og videnskabelig assistent ved ST med stillingsopslag. 

Det blev besluttet, at eventuelle kommentarer til vejledningerne sendes til JESM per 

mail. 
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b.  Fordeling af elever på ST 2016 og 2017 ved. Hans Brix  

HB orienterede om, at Universitetsledelsen har besluttet en ændring på elevområdet 

fra og med 2016, så fakulteterne selv håndterer finansieringen af elever og opfyldelse 

af EUD kvoten fra Ministeriet. Desuden er der indført en AU-målsætning om en op-

normering laborantpraktikanter.På ST er der  nedsat en arbejdsgruppe som skal sik-

re, at ST opfylder sine forpligtelser i forhold til den udmeldte kvote fra universitetsle-

delsen på 23 til ST (heraf 9 i administrationscenteret) og 5 laborantpraktikanter.  

Gruppen består af: Hans Brix, Niels Damgaard Hansen og Erik Østergaard Jensen. 

 

Alle udgifter til elever afholdes af institutter og centre. Elever der indgår i ST´s EUD-

kvote (p.t. 23) får et tilskud på 10.000 kr. pr. måned fra fakultetet i elevperioden. La-

borantpraktikanter (5 på ST) får ligeledes et tilskud på 10.000 kr. pr. måned fra fa-

kultetet. 

 

Fordeling af EUD elever og laborantpraktikanter 2016 og 2017 

 Der er modtaget 37 interessetilkendegiveler på EUD elever og 10 på laborant-

praktikanter 

 8 får afslag på tilskud fra fakultetet til EUD elever 

 1 får afslag på tilskud fra fakultet til laborantpraktikanter 

 Resten får et tilskud på 10.000 kr. pr. måned 

 

Skema som viser udmøntningen af fakultets-elev-puljen i 2016 og 2017 blev uddelt. 

DN understregede, at fremover blive r institutterne bedt om tilkendegivelser om ele-

ver medio året før – næste gang medio 2017 (dækkende 2018). De institutter har fået 

deres ønsker opfyldt i denne omgang. Fakultetsledelsen udtrykte stor anerkendelse til 

gruppens arbejde. 

 

 13.  Eventuelt 

Det blev besluttet, at det planlagte to dages seminar d. 8/9 sep. for fakultetsledelsen, 

alene bliver en dag (d. 8. sep.), da der er årsfest d. 9. sep. Fokus på seminaret bliver 

implemetering af strategi. 

 

NDH fremlagde konklusionerne fra arbejdsgruppe nfor ReAp.Det er afgørende for ST 

at have en opdateret ReAp. Det forudsætter samarbejde og at alle efterlever følgende 

ansvarfordeling. 

 

Forskeren  

 skal løbende aflevere ansøgninger og bevillingsskrivelser eller afslag til insti-

tut og økonomi. 

 

Økonomi  

 skal løbende indtaste  og opdatere ReAp med modtagne ansøgninger, bevil-

lingsskrivelser og afslag, sam evt. ændringer af budgetter mm. 
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 skal ifm.økonomirapporteringerne  validere ReAP-data sammen med forske-

ren. 

 skal sikre korrekt håndtering og implementering af inddækning. 

 

Instituttet  

 skal sikre at forskeren afleverer ansøgning og bevillingsskrivelser eller afslag. 

 skal sikre at økonomi får ReAp-informationen. 

 støtte økonomi hvis forskere ikke reagerer på gentagne henvendelser (ledel-

sesstrrengen). 

 

 


