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Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 22. februar 2017 kl.: 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 3 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Christian Kjær (CK), Erik Steen Kristensen (ESK),  
Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN),), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Carsten Suhr Ja-
cobsen (CSJ), Conni Simonsen (CSI), Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK), Lars H. Andersen (LHA), Kurt 
Nielsen (KNI Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SK), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen 
(NDH) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Finn Borchsenius (FB), Thomas S. Toftegaard (TST), Hanne Bach Clausen (HBC), Michelle Williams 
(MW), Lars Birkedal (LB), Birgit Schiøtt (BS) og Niels O. Nygaard (NON 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAGSORDEN 
 

  

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2.   Opfølgning: 
      a. To-do listen (bilag) 
3.  Nyt fra institutlederne 
 
Strategiske punkter: 
Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 
4.  Strategi og procesoptimering – Det administrative Center v. NDH  
      og DMA  
5. Økonomimodel v. NCN (opsamling på drøftelser fra d. 2. feb.) 
6. Orientering om uddannelse af flere dimittender med digitaliseringskompe-
tencer v. NCN (bilag) 
7. Tematiske centre 
a. Status v. NCN 
b. Fremlæggelser v. Niels Halberg, Hans Brix og  
    Carsten S. Jacobsen  
8. ST handleplan for psykisk APV (bilag)  
9. Forslag til og prioritering af temaer i 2017 (Bilag)   
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
10.  Nyt fra prodekanerne    
11.  Meddelelser 
a. Principper for brug af professorater ved ST – link til hjemmesiden(Bilag) 
12.  Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 2. februar blev godkendt.  
 
2.   Opfølgning: 
      a. To-do listen (bilag) 
JESM orienterede om:  

 Spin-out: Udestående vedr. leje af lokaler er sat på temalisten til drøf-
telse på fakultetsledelsesmødet d. 15. marts. 

 Fortsatte drøftelser af ansættelser:  
Rekruttering er sat på temalisten til drøftelse d. 9. juni.  
Mentoring indgår i arbejdsgruppen vedr. Young Faculty, som fremlæg-
ger på mødet d. 29. juni 

 Ansøgninger og bevillinger fra GUDP => SRK orienterer under nyt fra 
prodekanerne. 

 
3. Nyt fra institutlederne 
CSJ fortalte, at ENVS afholdte en aftagerworkshop d. 9. februar i samarbejde 
med KU omkring nye uddannelser. Der var generelt stor opbakning og 
mange positive tilbagemeldinger fra aftagerne. 

 
EØJ orienterede om, at professor Poul Nissen har modtaget Novo Nordisk  
Prisen 2017.  Nov Nordisk Prisen gives som belønning for enestående  
forskning og  fakultetsledelsen udtrykte stor anerkendelse. Der afholdes i den  
anledning reception d.10. marts 2017.  
 
NDH nævnte, at der er relativt mange gamle computere på AU og det udgør 
en sikkerhedsrisiko. De ca. 400 gamle computere skal derfor udfases eller 
opgraderes. Der pågår pt. et stykke arbejde i forhold til at få identificeret, 
hvor disse computere er. NDH opfordrede alle til at hjælpe og bidrage kon-
struktivt til arbejdet. 
 
4. Strategi og procesoptimering – Det administrative Center v. 

NDH og DMA  
NDH gennemgik baggrund og historik for Det administrative center på ST: 
Administrationscenter ST etableres i okt. 2014 og har fokus på problem-ana-
lyse/-katalog indtil januar 2016. Herefter iværksættes et internt lederudvik-
lingsforløb for lederteamet der har den fælles opgave, at udarbejde en stra-
tegi for administrationscenter ST 
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I forhold til strategiarbejdet er det afgørende at få et produkt der kan bruges. 
Det er en stor faglig bredde i administrationscenteret, og der er tale om en 
driftsorganisation.Ift. strategien skal der være ejerskab blandt medarbej-
derne, strategien skal være kortfattet og der skal være en effekt på den korte 
bane. 
 
Hvordan er opgaven grebet an?  
Hele administrationscenteret blev inddraget i arbejdet omkring udarbejdelse 
af en strategi for at sikre ejerskab. Alle har bidraget og er kommet med gode 
indspil. Der har også været inddragelse af nøglepersoner. 
 
Strategi 2016 – 2020 for Administrationscenter ST har følgende 4 overord-
nede målsætninger: 
 Effektive processer og professionel opgaveløsning 
 Sammenhængende og brugerorienteret administration 
 Proaktiv og synlig ledelse 
 Den gode arbejdsplads 

 
Hvordan sikres det at strategien får et liv? Næsten alt hvad Det administra-
tive Center rører ved påvirker andre enheder fx institutterne. NDH pointe-
rede, at institutsekretariatsledere er helt afgørende nøglemedspillere og de 
har derfor også været med på kursus i projektoptimering. 
 
Der har været kørt et pilotprojekt i HR ST omkring effektive processer i ad-
ministrationen. Der måles på hvor lang tid en ansættelsesproces tager. Der 
kommer tilsvarende målinger på mange andre områder fx it. I den forbin-
delse er det blevet undersøgt om der er mulighed for driftsoptimering og pro-
cesoptimering (er der elementer der kan tages ud af processen?) 
 
NDH pointerede, at i forhold til de forskellige optimeringer er der behov for, 
at institutlederne bakker op. De ydelser der leveres fremadrettet bliver mere 
standardiseret end tidligere. Det administrative Center er underlagt et 2 % 
sparekrav per år og det betyder, at for at der kan leveres det samme, er det 
nødvendigt, at der bliver standardiseret. Det kommer til at ske i dialog med 
sekretariatslederne som vil inddrage institutlederne, når de vurderer, at det 
er nødvendigt.  
Fakultetsledelsen bemærkede, at i det omfang der bliver flyttet opgaver ud på 
institutterne skal der ressourcer med. 
 
DMA orienterede nærmere om pilotprojektet i HR ST omkring effektive pro-
cesser i administrationen. Der er eksterne konsulenter koblet på og pilotpro-
jektet løber over 6 måneder og har fokus på processen omkring post doc an-
sættelser. Hele processen er blevet kortlagt og der er lavet interviews. Det er 
blevet analyseret, hvor man kan procesoptimere i samarbejde med medarbej-
derne fra HR-ST, og institutsekretariatslederne bliver også involveret. 
 
Der er i forbindelse med pilotprojektet gjort følgende observationer:  
Det enkelte team er sin egen ø og den enkelte medarbejdet er også sin egen ø. 
Det betyder, at teamene løser opgaverne forskelligt. Manglende standardise-
ring betyder tilbageløb og det er spild af tid. 
Ressourcer allokeres efter hvad der haster. Det betyder, at opgavestyring og 
dialog foregår individuelt og der er ikke nogen synlig daglig driftsstyring.  
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Nulfejlskultur – den enkelte medarbejder opfinder egne systemer og arbejds-
gange for at dække sig af.  
 
DMA opsummerede: 
 Ændrede snitflader skal afstemmer med institutlederne det vil i prak-

sis sige med institutsekretariatslederne. 
 Der arbejdes mere efter en standard og type af ydelse. Institutterne 

vil højst sandsynligt opleve, at HR ST ikke er så fleksible som i dag. 
 Konkrete beslutningsoplæg i forbindelse med fælles standard afstem-

mes med institutsekretariatslederne. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 
 Det er modigt og meget prisværdigt at kigge på processer der køre 

igen og igen. Mange kan formentligt lære af det. 
 Stor ros. Sekretariatslederne har måske ikke fingeren på pulsen hele 

vejen rundt så inddrag også andre.  
 Det er vigtigt, at resultaterne kommunikeres ud 

 
NDH rundede punktet at med at pointere, at målet er at give samme ser-
vice/ydelser men med færre hænder. Det skal være standardisering der hvor 
det giver mening og det skal ske i dialog med de relevante (fakultetsledelsen 
eller andre). Vi kommer ikke uden om standardisering. 
 
5. Økonomimodel v. Peder Damgaard 
Fakultetsledelsen havde en 3. behandling af ST Ny økonomimodel. 
 
PD indledte med en opsamling på enkelte udestående fra den seneste be-
handling i fakultetsledelsen og gav herefter en præsentation af de punkter 
der kommer til nærmere behandling og beslutning i fakultetsledelsen på mø-
det d. 15. marts 2017.  
 
Slides med foreløbige overvejelser er efterfølgende udsendt til medlemmerne 
af fakultetsledelsen. 
 
På næste fakultetsledelsesmøde skal fakultetsledelsen også drøfte kigge på 
processen for implementering af ny økonomimodel på ST. 
 
6. Orientering om uddannelse af flere dimittender med digitalise-
ringskompetencer v. NCN (bilag) (Lukket punkt) 
 
7. Tematiske centre (Lukket punkt) 
I forhold til kommende strategiske satsninger arbejdes der fortsat videre 
med henblik på at få indkredset et mindre antal fælles strategiske satsninger 
på ST. Processen er, at der i den indledende fase er en præsentation af det te-
matiske center for fakultetsledelsen. De der går videre skal udarbejde en 
mere detaljeret beskrivelse. Hvis der kan opnås enighed præsenteres det te-
matiske center for fakultetsledelsen til endelig godkendelse. 
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8. ST handleplan for psykisk APV (bilag)  
Følgegruppen for Psykisk APV har udarbejdet en plan for igangsætning og 
gennemførelse af Fakultetets handleplanen for Psykisk APV. Planen indebæ-
rer at nogle tiltag i handleplanen igangsættes enkeltvis af institutlederne med 
hjælp fra administrationen (fx HR) medens det for andre tiltag gælder, at de 
sættes i gang omkring et fælles tema. Der vil således være et fælles tema om-
kring forebyggelse af stress og et fælles tema omkring god ledelse og aner-
kendelse.  
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig planen. Der var en erfaringsudveksling om-
kring, hvordan de enkelte institutter har igangsat initiativer. Nogle institutter 
har inddraget HR, flere steder foregår arbejdet i LAMU og der er institutter 
der har valgt at afholde et internat møde for medarbejderne hvor der kom-
mer HR repræsentanter og holder oplæg. NDH nævnte at Det administrative 
Center har valgt at beholde følgegruppen for at sikre fremdrift og at der sker 
noget. 
 
9. Forslag til og prioritering af temaer i 2017 (Bilag) 
På baggrund af drøftelserne på mødet i januar er der udarbejdet en liste med 
forslag til temaer til behandling i fakultetsledelsen i 2017 og med et bud på 
hvornår de enkelte emner behandles. 
 
Fakultetsledelsen besluttede, at den oprindeligt planlagte temadag d. 5. april 
erstattes af et ordinært fakultetsledelsesmøde evt. med mulighed for at kom-
binere det med møder i arbejdsgrupperne. 
 
Det blev besluttet, at: 

 der kommer et fast punkt på dagsordenen: Nyt fra medlem-
merne. 

 Nogle specifikke emner skal først behandles i nogle af udval-
gene, men de skal også behandles i fakultetsledelsen, da den 
udgør ledelsen. 

 
10.  Nyt fra prodekanerne   
a. Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra GUDP v. SRK    
SRK opfordrede til, at bruge netværket af videnskabelige koordinatorer til at  
få udbredt den erfaring der er i en del af organisationen til den anden del. 

 
NCN bemærkede, at erfaringsudveksling på tværs af institutlederne også er 
vigtig. Mange sidder i forskningsråd eller har andre poster. Det er afgørende, 
både at bruge hinanden i institutlederkredsen men også andre interne som  
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har kendskab til, hvad fondene tænker. Der er stor forskel på hvad der skal 
med i ansøgninger og hvilke elementer der vægtes af de enkelte fonde. 

 
Fakultetsledelsen pointerede, at der skal være harmoni mellem det universi-
teterne ønsker og det Innovationsfonden prioriterer. 
 
11.  Meddelelser 
a. Principper for brug af professorater ved ST 
Fakultetsledelsen havde på fakultetsledelsesmødet d. 15. december en drøf-
telse af principper for brug af professorater ved Science and Technology med 
henblik på at tydeliggøre karrierevejene ved ST. Principperne blev vedtaget. 
 
De vedtagne principper er offentliggjort på medarbejdersiderne og kan fin-
des på under overskriften ST ansættelsesprincipper, hvor også kriterierne for 
varige ansættelser samt principper og processer vedr. tenure trac kan findes. 
Link:http://scitech.medarbejdere.au.dk/ledige-stillinger-og-karriere/regler-
og-vejledninger/Kommunikation 

 
12.  Eventuelt (5 min) 
Ingen bemærkninger. 
 
 

 
 

 

 

 


