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Fakultetsledelsesmøde d. 4. februar 2016 kl: 12.30 – 16.15 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr.  
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), 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 S. Jacobsen,  

Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW),), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Rud 

Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (s Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Peter Henriksen (PH) og Niels Halberg (NH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Økonomi 2016 – 2019  

4. Beredskab og beredskabsøvelser (bilag) v. Jørgen B. Je-

spersen 

5. Vicedirektør Anne Behnk AU HR  (bilag) 

 

PAUSE 

 

6.    Høring over Odderhede-rapportens anbefalinger om  

        videnskabelig uredelighed v. JESM   

7.    Justering af kvalitetssystem på ST (bilag) 

        

        Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

 8.   Nyt fra prodekanerne  

 9.   Meddelelser  

        a. Oversigt over tidspunkter og temaer for universitetsle-

delsens månedsmøder i 1. halvår 2016 (bilag) 

        b. Handleplan for flere kvinder i forskning (bilag) 

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

Referat fra fakultetsledelsesmødet d. 14. januar 2016 blev godkendt. 

 

Dagsordenen godkendt 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

Inspirationsbesøg 

NCN og KNI nævnte, at Israel turen udsættes fra april 2016 til juni, da der var for 

mange der ikke kunne deltage i april, hvilket er forståeligt grundet det korte varsel.  

Arbejdet med fastlæggelse af programmet er langt og ser interessant ud, men det er 

afgørende, at der findes et tidspunkt hvor så mange som muligt kan deltage. 

 

3. Økonomi 2016 – 2019  

NCN orienterede om, at ST som følge af Finanslov 2016 står overfor økonomiske  

udfordringer i de kommende år. AU forventer en indtægtsnedgang på 300 mio. kr. 

Der er derfor behov for, at økonomien bliver tilpasset de nye rammer.  

 

ST skal løbet af 2016 udarbejdes en plan for, hvordan de budgetmæssige udfordringer 

i 2017 og frem til 2019 kan løses og som sikre at ST, på trods af det faldende 

indtægtsgrundlag, fortsat har en fornuftig økonomi de næste år. Det kan ske ved at 

finde nye indtægtsmuligheder eller ved at reducere udgifterne.  

 

NCN redegjorde nærmere for ,at de præcise udfordringer frem mod 2019  fortsat er 

usikre, men det står klart at ST vil opleve en markant indtægtsnedgang. Ledelsens 

estimeringer peger foreløbigt på en indtægtsnedgang for ST på omkring 150 mio. kr. i 

2019.  

 

Der skal derfor udarbejdes et revideret budget for perioden 2017-2019, der tager 

højde for besparelserne på Finanslov 2016.   

 

For at kvalificere Fakultetsledelsens udarbejdelse af ST’s budgetplan 2017-2019 blev 

det besluttet, at sætte en inddragende budgetproces i gang, som giver mulighed for at 

bidrage med forslag til reduktion af udgifterne og til nye indtægtsmuligheder. 

 

Der var enighed om at der på ST skal en bred inddragelse, hvor institutter/centre, 

institutfora, LSU, FSU og Akademisk råd inddrages og hvor alle medarbejdere får 

mulighed for at give deres forslag til besparelser og nye indtjeningsmuligheder.  

 

 



 

 

    

Side 3/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultetsledelsen besluttede følgende procesplan for indkaldelse af forslag til bespa-

relser og indtægter i relation til FL 2016 og behandling af ST budgetplan 2017-19. 

  

10. februar 2016 

 Nyhedsbrev med indkaldelse af forslag til besparelser og indtægter til ST 

budgetplan 2017-19  

 WEB-side åbnes for alle medarbejdere ved ST 

 Forslag til besparelser og indtægter til budgetplan 2017-19 drøftes i 

institut/centerledelser, institutfora, LSU, FSU, Akademisk råd og 

fakultetsledelsen 

  

15. marts 2016  

Frist for indsendelse af forslag til besparelser og indtægter til ST budgetplan 2017-10 

  

Medio marts   

Et samlet katalog over indkomne forslag til besparelser og indtægter til ST 

budgetplan 2017-19 offentligøres på medarbejdersider 

  

11.marts – 1. april  

Institut/centerledelser drøfter og udarbejder forslag til besparelser og indtjening til 

budgetplan 2017-19  

  

 7. april   

Fakultetsledelsen drøfter indkomne forslag og beslutter ST budgetplan 2017-19 

( både på fakultets- og institutniveau) 

 

April-medio juni 

Universitetsledelsen udarbejder AU’s samlede budgetplan og forelægger planen for 

bestyrelsen. 

  

4. Beredskab og beredskabsøvelser (bilag) v. Jørgen B. Jespersen  

Aarhus Universitet er fysisk beliggende på mange lokaliteter, bygningerne og brugen 

af disse er meget forskellig fra sted til sted, og der er forskellige standarder for sik-

kerhed og beredskab i de forskellige bygninger. Både ledelse og medarbejdere har 

gennem de senere år påpeget, at vi som arbejdsplads og uddannelsesinstitution har 

en stor forpligtelse i forhold til at have klare beredskabsplaner. Der ikke er en rød  
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tråd i de nuværende beredskabsplaner og derfor er der på  AU i perioden fra d. 1. sep-

tember 2014 frem til  31. august 2017 etableret et projekt om sikkerhed og beredskab. 

Formålet med projektet er forebyggelse og begrænsning af ulykker, tyveri, person-

skade samt skader på bygninger og materiel, som kan opstå i forbindelse med begi-

venheder som uretmæssig indtrængning, brand, eksplosioner, terrorhandlinger m.v.  

 

Ved implementering af et ensartet beredskab vil universitetet være rustet til de risici, 

vi bydes af i hverdagen samt ved større hændelser, der vil belaste den interne organi-

sation og have offentlighedens bevågenhed. De allerede iværksatte projekter som 

evakuering, alarmering m.m. indgår i det overordnede projekt.  

 

Projektet er organisatorisk placeret i vicedirektørområdet for Økonomi og Bygninger. 

Projektleder er Anders Kragh Moestrup, der refererer til Charlotte Lyngholm. Styre-

gruppens formand er teknisk chef Lars Mitens, og endvidere del-tager Charlotte 

Lyngholm (chef for Bygninger), Svend Aage Mogensen (chef for kommunikation og 

presse), Jørgen B. Jespersen (daglig arbejdsmiljøleder ST) og projektleder Anders 

Kragh Moestrup.  

 

Fakultetsledelsen besluttede, at alle institutter og centre på ST, der ikke har afholdt 

evakueringsøvelse inden for de seneste 6 mdr.,  afholder evakueringsøvelser i 2016 og 

herefter 1 gang om året og at alle institutter og centre orienterer deres medarbejderne 

om universitetets samlede beredskab mindst en gang om året. JBJ understregede at 

det er et tilbud at Anders Kragh Moestrop (AKM) kan deltage ved evakueringsøvel-

serne. BS bemærkede, at hvis der er foretaget renoveringer er det en god ide at afhold 

evakueringsøvelse da flugtveje mv. kan være ændret – kemi har gode erfaringer også i 

forhold til at inddrage AKM. 

 

5. Vicedirektør Anne Behnk AU HR (bilag)  

5. Vicedirektør Anne Behnk AU HR (bilag)  

Vicedirektør for HR Anne Behnk (AB) beskrev organiseringen af AU HR og de ydelser 

der leveres af hver af enhederne: Løn og HR-IT, Personalejura samt Udvikling og Ar-

bejdsmiljø.  

 

AB orienterede om, at der er sket en forenkling af strukturen i AU-HR, idet de tidlige-

re 4 enheder nu er samlet i 3 enheder. Der er i dag 3 funktionschefer i AU-HR. 

AB fremhævede følgende fokusområder for AU HR i 2015-2016 

 Fysisk og psykisk APV hvor AU HR har en væsentlig opgave ift. både projekt-

ledelse og opfølgning 

 Fortsat at øge HR datakvalitet (fx til akkreditering og ledelsesrapportering) 
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 Rekrutteringsproces (problemanalysen har betydet tilpassede ansættelses-

procedurer) 

 Høring og implementering af revideret personalepolitik for AU 

 Trivsel på AU 

 AU’s SU og AMO udvalg. AU HR sekretariatsbetjener nogle af  samarbejds- 

og arbejdsmiljøudvalgene 

 Rådgivning og sparring omkring kompetence udvikling 

 Ledelsesteam-udvikling og lederudvikling der hvor der er behov for det 

 Bedre HR-it så institutterne kan hjælpes bedre ift. tidshåndtering, AUHRA 

medarbejderlister, timelønssystem mv.  

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger som AB kommenterede: 

• Risiko for kompetence overlap. ST oplever, at de lokale HR partnere har gode kom-

petencer. I takt med at kompetenceniveauet ved de lokale HR-partnere løftes, er be-

hovet for støtte fra AU HR mindre. Det skal sikres, at der ikke er eller opstår et over-

lab af kompetencer/ressourcer mellem back og front. 

AB bemærkede hertil, at det er et opmærksomhedspunkt, men understregede, at det 

er forskellige opgaver der løses, hvorfor der ikke pt er overlap. 

• Det bør overvejes hvad det er nødvendigt at have af interne ressourcer, og hvornår 

det bedre kan betale sig for AU at købe eksterne ydelser. Fx i forhold til konflikthånd-

tering kan det overvejes om der ikke bør bruges eksterne konsulenter til sådanne op-

gaver. 

AB pointerede, at medarbejderne i AU-HR nogle gange selv klarer sådanne opgaver, 

mens de i andre situationer snarere fungerer som dialogpartnere i forhold til køb af 

eksterne konsulenter. 

• HR-data: Der er behov for, at ledelsen kan få korrekte HR-data. 

AB pointerede at der er sket  forbedring af AUHRA, herunder mulighed for dataud-

træk lokalt på institutter, m.m. - og at det er et fokus og indsatsområde for AU HR, at 

dataudtræk og rapporteringsmuligheder skal blive bedre. 

• Rekrutteringsprocesser: Institutlederne pegede på, at de oplever, at  HR er meget 

optaget af processen, mens institutlederen er mest optaget af at få den rigtige kandi-

dat ansat. AB pointerede, at hun håber, at alle der er involveret i en rekrutteringspro-

ces fra både institutterne og HR  har samme mål, nemlig at processen ender med, at 

det er den rigtige kandidat der ansættes.  HR partnerne på ST  understøtter rekrutte-

ringsprocesserne på ST, og  AU HR leverer paradigmer fx i forhold til short listing, 

hvor personalejura har udarbejdet standard breve mv. og skal sikre, at de lokale pro-

cesser er i overensstemmelse med reglerne for short listing. 

•  HR kan godt virke ”firkantede” i fortolkningen af, hvad der er muligt i forhold til de 

forskellige stillingsbetegnelser. Der er brug for en større grad af personalejuridisk 

fleksibilitet og  løsningsorientering.  

AB bemærkede ,at det er afgørende at der arbejdes mod  løsninger som alle er tilfred-

se med indenfor universiteternes rammebetingelser. 
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• Afskedigelsesproces i forhold til enkelt personer virker tunge og består af mange led 

der kan ende med at virke uværdige for medarbejderen. 

 AB bemærkede hertil, at der er visse krav til en afskedigelsesproces som AU er for-

pligtet til at følge men pointerede samtidig, at det er vigtigt, at afskedigelsesprocesser 

ikke trækker unødvendigt ud.  

Der var enighed om at ledelsen skal blive bedre til at køre sådanne processer og det 

afgørende, at det sker i dialog med  HR som kan hjælpe ledelsen med konkrete red-

skaber. 

 

6.  Høring over Odderhede-rapportens anbefalinger om videnskabelig 

uredelighed v. JESM (bilag) 

På sidste fakultetsledelsesmøde blev det nævnt at alle institutlederne har modtaget en 

høring vedr. ”Rapport om det danske uredelighedssystem – Anbefalinger til håndte-

ring af videnskabelig uredelighed i Danmark”. Rapporten er udarbejdet af et ekspert-

udvalg af forskere fra de danske universiteter med Jens Oddershede som formand.  

 

Akademisk Råd har behandlet rapportens anbefalinger på møde d. 28. januar 2016. 

 

De 11 anbefalinger fra ekspertudvalget: 

1) Et bud på en fornyet definition af uredelighed 

2) Og 5) Ansvar for behandling af Questionable Research Practice placeres på univer-

siteterne, som skal etablere systemer til behandling uafhængige af ledelsen med en 

årlig indrapportering til UVVU. Sager kan henvises af UVVU. 

3) Terminologien omkring videnskabelig uredelighed bør fastholdes – men på en-

gelsk bør det hedde research misconduct 

4) Behandling af sager vedr. plagiering/og eller forfatterskaber bør efter konkret vur-

dering kunne behandles af universiteter mens uredelighedssager som fabrikering og 

forfalskning behandles i UVVU 

5) (nævnt under pk.t 2) 

6) UVVU bør kunne tage sager op af egen drift ved mistanke. 

7) Der bør fremover kun være ét samlet UVVU som dække alle fagområder (5-6 per-

soner pr område) og med en landsdommer som formand: UVVU bør som hovedregel 

indhente udenlandsk ekspertise i sagsbehandlingen. 

8) Det skal fastholdes at der ikke kan klages over UVVU afgørelser 

9) Sagsbehandlingen bør være afsluttet inden for et år og anmelderen bliver ikke au-

tomatisk part i sagen 

10) UVVU bør have mulighed for at orientere udgiver om en sags afgørelse, mens 

UVVU ikke længere skal have mulighed over for indklagede forsker at kræve tilbage-

trækning af publikation 

11) Der bør ikke indføres whistleblower ordning af hensyn til at undgå chikanøse an-

meldelser. 
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JESM orienterede om at dekanatet, alle institut- og centerledere samt Akademisk 

Råd bakker op om rapporten anbefalinger, dog med den ene bemærkning, at der er 

enkelte uklarheder særligt i forhold til sager om plagiering. Det blev besluttet, at 

JESM sørger for at dette bliver indeholdt i svaret på høringen fra ST. 

 

7.  Justering af kvalitetssystem på ST (bilag) (Fortsat fra sidste møde) 

ST foreslår som led i forberedelsen af institutionsakkreditering at følgende elementer 

i fakultetets kvalitetssystem justeres 

 Øget systematik inden for pædagogisk kompetenceudvikling  

 Klarere retningslinjer for undervisningen varetaget af DVIP   

 

Fakultetsledelsen besluttede: 

 At tage prorektors forslag til grundprincipper for kompetenceudvikling til ef-

terretning. 

 Godkendte udkast til St procedure for sikring af pædagogisk udvikling 

 Godkendte udkast til ST retningslinjer for anvendelse af DVIP. 

 

8. Nyt fra prodekanerne  

Mulighed for professorat fra Laurits Andersens Fond 

SRK orienterede om, at AU fra Laurits Andersens Fond har fået mulighed for at an-

søge om et professorat indenfor fondens virkeområde. Det blev besluttet, at SRK ar-

bejder videre i forhold til at finde et egnet projekt. Fristen er internt på AU 21. febru-

ar 2016. 

 

9. Meddelelser  

a. Oversigt over tidspunkter og temaer for universitetsledelsens må-

nedsmøder i 1. halvår 2016 (bilag) 

Oversigt over tidspunkter og temaer for universitetsledelsens månedsmøder i 1. halv-

år 2016 var udsendt som bilag. 

 

b. Handleplan for flere kvinder i forskning (bilag) 

Universitetsledelsen har udarbejdet et udkast til handleplan for flere kvinder i forsk-

ning 2016-2020. Udkastet er sendt til høring på fakultetet (LSU, Akademisk Råd og 

institutfora).  

 

Høringsprocessen er fortsat i gang. I den udsendte sagsfremstilling er de foreløbige 

tilbagemeldinger fra institutterne opsummeret. 

 

Universitetsledelsen ønsker, ud over generelle kommentarer til handlingsplanen, at 

LSU’erne forholder sig til følgende: 

• Mangler der initiativer i handlingsplanen? (i bekræftende fald, beskriv gerne kon-

kret hvilke initiativer, der mangler) 
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• Kan der udpeges tre til fem særligt oplagte handlinger, der efter jeres vurdering kan 

være de vigtigste at forfølge? 

 

Efter høringsprocessen vedtages den endelige handlingsplan i universitetsledelsen. 

Herefter skal alle institutter udarbejde handlingsplaner og måltal for aktiviteter og ef-

fekter for perioden 2016 -2020. 

 

10.  Eventuelt 

Udpegning af nye A side medlemmer til FSU 

NCN orienterede om, at FSU’s funktionsperiode slutter den 29.2.2016 hvorfor der 

skal vælges nye medlemmer til FSU. B-side medlemmerne har valgt deres repræsen-

tanter. Dekanen skal herefter udpege nye A-side medlemmer, således at der opnås en 

bedst mulig balanceret repræsentation i FSU. Søren Bom Nielsen, Thomas S. Tofte-

gaard og Klaus Lønne Ingvartsen har alle indvilliget i at tage en ny periode i FSU. 

Hanne Blach Clausen afløser Michelle Williams som nyt medlem af FSU 

 

ReAp 

NCN pointerede at ReAp er et vigtigt styrings redskab til brug for registrering af 

forskningsansøgninger og det er særligt vigtige i en situation hvor fondsindtjeningen 

er for nedadgående. NCN understregede, at alle institutlederne har et ansvar for at 

sørge for, at der på alle institutter og centre er en proces som sikre at der sker ind-

tastning i ReAp både i forbindelse med at forskerne sender en ansøgning afsted og 

igen når der kommer svar på ansøgningen – gik den igennem eller var det et afslag. 

Det er helt afgørende, at alle har etableret en fast praksis lokalt som sikre at control-

lerne får besked om både nye ansøgninger og svar på ansøgninger. Det er controller-

nes opgave, at sørge for at det bliver tastet i ReAp. NHD tilføjede, at der pt. er nedsat 

en arbejdsgruppe som er ved at undersøge ”best practice”  på området og hvordan in-

stitutlederne får størst udbytte af de oplysninger der kan trækkes fra ReAp.  

 

Innovation og spin out 

TST orienterede om et han i samarbejde med Line Slemming fra TTO har taget initia-

tiv til udarbejdelse af et ST aftalesæt omkring spin out. Aftalesættet består af 4 aftale 

paradigmer: 

 Armslængdeaftale 

 Aftale mellem AU og virksomhed 

 Aftale om leje af lokaler 

 IPR proces 

 

Der var tilslutning til at udbrede arbejdet på ST. Det blev besluttet at den videre pro-

ces skal drøftes i ST Erhvervsudvalg og herefter på et møde i fakultetsledelsen. 

 


