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Fakultetsledelsesmøde nr.  
  
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), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM),  

Lars H. Andersen (LHA), Sørens Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F.  

Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Niels Halberg (NH) 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

2. Opfølgning: 
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Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Økonomi 

4. BI-Forum v. EOJ & Mette Bergholt (bilag) 

5. Præsentationen af bibliometriske analyser v. Jens Peter 

Andersen og Jesper Wiborg Schneider 

6. Institutionsakkreditering (bilag) 

7. Strategi  
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       a. Adm. center v. NDH (forsat)  
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NCN indledte mødet med at byde velkommen til det første fakultetsledelsesmøde i 

2016 særligt velkommen Søren Rud Keiding (SRK) som med virkning fra 1. januar 

2016 har afløst Mogens Nielsen som prodekan for forskning på ST. 

 

SRK har en stærk karriere bag sig med en solid baggrund i forskningen. SRK har des-

uden beklædt en række betydningsfulde tillidshverv og er formand for Forskningsrå-

det for Teknik og Produktion (FTP).  SRK har et stort kendskab til forskningen og  

har et stærkt netværk både nationalt og internationalt.  

 

I forhold til det kommende år pegede NCN på, at hovedønsket for 2016 er at få stra-

tegierne til at virke. Der skal være fokus på strategiimplementering. Strategierne skal 

ud og leve på institutterne. Det er helt afgørende, at strategierne kommer til at virke 

lokalt på institutterne.   

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 17. december 2015 blev godkendt. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen 

Inspirationsbesøg til Wageningen, Israel og evt. Indien:  

NCN orienterede om, at der pt. arbejdes på planlægningen af turen til bl.a. Indien og 

at fakultetssekretariatet sørger for, at der bliver lavet en samlet plan for turene. I for-

hold til Israel og Indien skal det undersøges, hvad institutterne har af samarbejdsom-

råder med de forskellige universiteter.  

 

3. Økonomi 

Der blev omdelt et økonomiark med en foreløbig prognose på regnskab 2015. NCN 

understregede at der fortsat mangler mange indtastninger, så det er en prognose. Det 

ser ud til at ST kommer fornuftigt ud af 2015 og da der er en overførselsadgang vil ST 

overføre penge med det formål at opnå robusthed. Efter nuværende prognose overfø-

rer ST omkring 14.4 M til næste år.  

 

NCN gjorde opmærksom på at der i perioden 2016 til 2019 er udsigt til både ind-

tægtsnedgang og resultatudfordringer.  

 

En væsentlig del af indtægtsnedgangen består i en reduktion i forskningsbevillinger. 

ST står derfor overfor en stor opgave i forhold til fondsindtjening. Det er en opgave 

ledelsen vil medvirke til at have focus på gennem både forskningsudvalg, myndig-

hedsudvalg og erhvervsudvalg. 
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En del af resultatudfordringen skyldes fremdriftsreformen. Det er vanskeligt at for-

udsige hvor meget den kommer til at koste AU og ST. NCN understregede derfor vig-

tigheden af, at institutlederne sørger for at sikre, at alle institutterne lever op til 

fremdriftsreformen. De institutter der svigter er også de institutter der kommer til at 

betale - de institutter der ikke lever op til fremgang kommer til at betale bøden. NCN 

opfordrede derfor alle institut- og centerlederne til at sørge for at der er opmærk-

somhed lokalt på institutterne omkring opfyldelse af kravene i fremdriftsreformen.  

 

Ad.4. BI-Forum ved Mette Bergholt (MB) 

BI-chef Mette Bergholt gav en præsentation af Business intelligence ved AU og rede-

gjorde nærmere for hvad det indeholder af muligheder. 

 

BI er en enhed på AU som nu har eksisteret i 4 år og dom varetager omdannelsen af 

data fra kildesystemer som fx Navision og STADS til rapportløsninger. Rapporterne 

findes i portalen AURAP (https:aurap.au.dk). Alle medarbejdere på AU har adgang til 

AURAP via deres AU-login. Lige nu har alle medarbejdere ikke adgang til alt. Der er 

nogle uløste problematikker.  

 

Ved næsten alle rapporter er der en vejledning som beskriver hvad rapporten dækker 

over. Lige nu er der rapporter inden for økonomi- og uddannelsesområdet. Rappor-

terne er lavet til forskellige målgrupper. De fleste rapporter giver mulighed for selv at 

vælge en afgrænsning på forskellige parametre. Fx at man i en økonomirapport vil se 

forbruget på et bestemt projekt i en afgrænset periode. I økonomirapporterne kan der 

være en begrænsning på hvilke detaljer der kan ses. Man kan fx alene se enkeltposte-

ringer på et projekt hvis man er tilknyttet projektet.  

 

BI-Forum er indtil nu ikke blevet bedt om at lave noget for ledelsen på AU.  

 

MB og EØJ efterlyste input fra fakultetsledelsen til hvad der skal prioriteres af BI og 

opfordrede alle til at se på, hvad er der pt. er af rapporter og hvad er det der mangler.  

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Det er vigtigt, at sekretariatslederne gå ind og se rapporterne.  MB pointerede 

at sekretariatslederne har adgang, hvis de er oprettet i NAVISON. 

 Muligheden for at eksporterer til excel efterspørges lokalt på institutterne. 

Der er behov for at kunne trække dato ud af rapporterne. MB svarede, at det 

ikke er muligt i dag, men der arbejdes på en løsning omkring, eksport til en 

CSV fil i stedet, og så kan data hentes derfra. 

 

Fakultetsledelsen havde følgende ønsker til prioritering af opgaver for BI: 

 Der var bred enighed om, at uddannelsesøkonomi enten helt mangler eller er 

for tyndt i dag. Det bør der gøres noget ved, så uddannelsesledere, studielede-

ren og uddannelsesansvarlige i samarbejde med institut- og centerlederne 

kan være med til at iværksætte de rigtige økonomiske initiativer.  
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 PT er der ikke rapporter på HR området. Det mangler der og det betyder, at 

Institut- og centerlederne i dag ofte efterspørger udtræk/oversigter over an-

satte ved HR partnere. 

 Projektøkonomi: Det skal være åbent i forhold til den enkelte bevillingshaver 

om vedkommende selv ønsker at gå ind og få et overblik over sine projekter 

eller om bevillingshaveren vil have hjælp til det fra fx den projektøkonom de  

er tilknyttet. Der var enighed om at det skal være muligt både at få overblik 

over både enkelte projekter og over grupper af projekter. I forhold til sidst-

nævnte skal bevillingshaverne selv kunne gruppere sine projekter.  Både pro-

jektøkonomer og den enkelte bevillingshaver vil have gavn af et sådant red-

skab. 

 

Det blev besluttet, at fakultetsledelsen overvejer om der er yderligere ønsker og i givet 

fald sender til dem til EØJ som sidder i BI-udvalget som repræsentant for ST.  

EØJ sørger for, at de 4 højst prioriterede ønsker fra ST bliver bragt videre til MB. 

 

5. Præsentationen af bibliometriske analyser v. Jens Peter Andersen og 

Jesper Wiborg Schneider (bilag) 

Jens Peter Andersen (JPA) og Jesper Wiborg Schneider (JWS) begge fra Center for 

Forskningsanalyse (CFA) gav en præsentation omkring bibliometriske analyser.  

 

CFA er i samarbejde med ST i gang med at udvikle standardrapporter med bibliome-

triske data og analyser på institutniveau. Rapporterne vil indeholde bl.a. citations-

mål, publikationsprofiler, samarbejdsindikatorer og mål for grad af tværfaglighed på 

institutniveau.  Rapporterne baserer sig på en samkøring af Leiden-databasen og 

PURE-data. Publikationer der ligger før 2007 kan CFA ikke medtage da de ikke er 

med i PURE. 

 

Den overordnede aftale er, at alle institutter næste tre år får en årlig standardrapport 

Derudover vil de enkelte institutter få mulighed for at få lavet særlige analyser i en 

tilpasset rapport. I den forbindelse bliver der lavet et pilotprojekt, hvor de institutter 

på ST der er interesserede har mulighed for at være med. Der er 6 institutter der har 

meddelt, at de gerne vil være med i pilotprojektet. 

 

Standardrapporter leveres via intern webportal: IMPALA. CFA understregede at no-

get af den information instituttet får i en standardrapport skal kobles med andet data.  

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger og spørgsmål: 

 Godt at der kommer standardisering på området. 

 Hvordan håndterer CFA de centre hvor de ansatte har dobbelt ophæng?  

CFA: Publikationer fra ansatte med dobbelt ophæng hører som udgangspunkt 

med på begge institutter men kun en gang ift. fakultetet. 

 Er der mulighed for, at et institut kan sammenligne sig med alene et andet 

universitet. CFA: Det vil være muligt ift. de individuelle rapporter.  
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 Noget af materialet viser hvordan nogle nøglepersoner på instituttet knytter 

personer og forskningsfelter sammen. Det viser dermed også på hvilke områ-

det instituttet er sårbar. 

 Rapporterne kan også bruges til at se på udviklingen i forskningsmiljøerne – 

bliver der publiceret og er forskerne gode til at indgå netværk mv 

  

6. Institutionsakkreditering (bilag) 

TVM indledte punktet med at redegøre for at ST som led i forberedelsen af instituti-

onsakkreditering foreslår at følgende elementer i fakultetets kvalitetssystem justeres 

 Øget systematik inden for pædagogisk kompetenceudvikling 

 Klarere retningslinjer for undervisningen varetaget af DVIP 

 

I forhold til pædagogisk kompetenceudvikling er der på både AU og ST igangsat en 

proces som skal føre til at tilbuddene bliver mere efterspørgsels- og behovsdrevet og 

at der er tilstrækkelig med tilbud til både junioransatte og til senior-VIP. Sideløbende 

med processen omkring justering af tilbuddene, skal det sikres, at ledelsens arbejde 

med pædagogisk kompetenceudvikling sker systematisk og adresserer de faktiske be-

hov. 

 

Universitetsledelserne har bedt fakultetsledelserne om at: 

 Kommenterer prorektors forslag til grundprincipper og beskrivelse af ledel-

sens rolle og opgaver. 

 Udarbejde procedurer for hvordan behov og ønsker til udvikling af didaktisk 

faglighed, der er identificeret ved MUS, kan omsættes til konkrete kursusakti-

viteter eller anden kompetenceudvikling. 

 

Fakultetsledelsen besluttede: 

 At tage prorektors forslag til grundprincipper for kompetenceudvikling til ef-

terretning. 

 Godkendte udkast til ST’s procedurer for sikring af pædagogisk udvikling dog 

skal det skrives ind at der er andre end institutlederen der afholder MUS. 

 

Beslutning omkring klarere retningslinjer for undervisningen varetaget af DVIP blev 

udskudt, da bilagene hertil manglede i det udsendte mødemateriale.  

 

7. Strategi  

a. Krav og vilkår for centrene  

Fakultetsledelsen havde en første og indledende drøftelse af grundvilkår for nye sta-

tegiske centre. Drøftelserne fortsættes på et senere møde. 

 

b. Fælles strategiske satsninger  

Fakultetsledelsen fortsatte tidligere drøftelser af mulige fælles strategiske satsninger. 

Det blev besluttet, at der fortsat skal arbejdes videre med flere af forslagene med 

henblik på at få indkredset et mindre antal fælles strategiske satsninger på ST.  
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c. Refleksioner fra drøftelser mellem institutleder og dekanat om insti-

tutstrategi 

NCN indledte med at kvittere for institutternes og centrenes strategier som overord-

net set er gode, visionære og giver et fantastisk grundlag til at:  

- være mere konkurrencedygtige via identifikation af styrkepositioner og fremtidige 

satsninger  

- finde styrkepositioner og morgendagens udfordringer er  

- identificere svaghederne så overraskelser undgås 

- rette kikkerten mod mulige investorer, fonde og samarbejdspartnere i ehvervslivet 

- sætte fokus på det faglige og få skabt medejerskab blandt medarbejderne 

- etablere synlige og gode værdier på institutterne 

 

Der har i løbet af januar månes været afholdt møder hvor institut- og centerlederne 

har fået feedback fra dekanatet på instituttets/centerets strategi. Det blev besluttet, at 

institutterne/centrene får tilsendt strategikort med veldefinerende, deltaljerede mål 

og målparametre med fokus på forskning, talent, uddannelse, myndighedsrådgivning 

og erhvervssamarbejde som skal udfyldes. Der skal endvidere udarbejdes en klar 

rekrutteringsplan fra alle institutter og centre samt en KPI tabel. 

 

8.   Opfølgning på problemanalysen  

       a. Adm. center v. NDH (forsat)  

Punktet er en fortsættelse fra sidste fakultetsledelsesmøde. NDH orienterede om der i 

det forløbne år i administrationscenteret har været fokus på problemanalysen – både 

den overordnede, som rektor iværksatte, og den lokale ST-adm. problemanalyse, der 

resulterede i et problemkatalog på 389 punkter. Problemkataloget har siden udviklet 

sig til et løsningskatalog. Der er lavet en status med en kort beskrivelse af løsningen 

eller med angivelse af hvorfor det (endnu) ikke er løst.  

 

NDH gennemgik status i forhold til hhv. hr, forskning og eksterne relationer, kom-

munikation, uddannelse og bygninger og satte fokus på nogle gennemgående temaer 

for hvert område. 

 

Fakultetsledelsen besluttede på baggrund af NDH gennemgang, at NDH nu lukker 

den administrative problemanalysen og overføre uafsluttede problemer over i drifts-

organisation. Der var enighed om at fastholde arbejdsgruppen. 

 

9.   Nyt fra prodekanerne  

KNI orienterede om at der nu er underskrevet kontrakter for både DCE og DCA med 

Miljø- og Fødevareministeriet. 
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10. Meddelelser  

 a. Oversigt over universitetsledelsens månedsmøder 2016 - 2018 

Der var udsendt bilag med en oversigt over universitetsledelsens måneder i perioden 

2016 – 2018. 

 

b. Invitation til seminar om Aarhus Kommunes klimaplan  

Invitation til seminar om Århus Kommunes klimaplan er relevant for mange af insti-

tutterne. Der afholdes 4 seminarer: Grøn transport, Bæredygtig energi, Fremtidens 

industri og Bæredygtig byggeri.  

 

11. Eventuelt 

NCN mindede om, at alle institutlederne har modtaget en høring vedr. ”Rapport om 

det danske uredelighedssystem – Anbefalinger til håndtering af videnskabelig urede-

lighed i Danmark” og opfordrede til, at rapporten og i særlig grad anbefalingerne (de 

første 6 sider) drøftes lokalt med minimum formændene i de respektive forsknings-

udvalg. Skriftlige kommentarer fremsendes senest 29. januar, så der kan fakultetsle-

delsesmødet 4. februar. 

 


