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Fakultetsledelsesmøde onsdag d. 15. marts 2017 kl.: 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 4 
 
 
Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen 
stensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels O. Nygaar  
(NON), Lars Birkedal (LB), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), Conni Simo  
(CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen  
(JK), Thomas S. Toftegaard (TST), Lars H. Andersen (LHA), Kurt Nielsen (KNI Jes Mads  
(JESM), Søren Keiding (SK), Finn Borchsenius (FBO), Marianne F. Løyche (MFL), Niels D
gaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
 
Afbud: Klaus Lønne Ingvartsen (KLI) 

Referat 

 
DAGSORDEN 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2.  Opfølgning: 
      a. To-do listen (bilag) 
3.  Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: 
Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 
4. Økonomi v. NCN 

        a. Regnskab 2016  
b. Strategiske satsninger 2017 
5. Økonomimodel v. Peder Damgaard 
6. Øget fundraising  
7. Høring vedr. institutionsakkreditering v. FBO 
8. Planer for nye uddannelser v. FBO 
9. Fremdrift v. FBO 
10. Ekstern brug af ST’s faciliteter v. Bent Lorenzen  
11. Tematiske centre  
a. Standardkontrakt (bilag) 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 

        12. Meddelelser 
a.  AU’s mentorordning Styrk Talentet (bilag) 
b. Oversigt: Arbejdsmiljøstatistik 2016 (bilag) 

        13. Eventuelt 
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1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 22. februar 2017 blev godkendt. 
 
2.  Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 
JESM orienterede om, at punktet ”Professionel håndtering af opstart af ST’s forskeres 
Spin-out virksomheder” behandles under dagsordenens pkt. 10.  
 
3.  Nyt fra medlemmer 
Institutlederne drøftede 1. maj. Medarbejderne kan efter aftale med nærmeste leder 
holde fri 1. maj, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det. 
 
NCN takkede institutlederne for den ekstra indsats omkring registrering af publikati-
oner i PURE. Biblioteket har også arbejdet på sagen hvilket har givet resultater. Der 
er kommet yderligere 120 publikationer ind i PURE. Antal publikationer et af de pa-
rametre AU bliver målt på. NCN pointerede, at sagen viser, at der er behov for at få 
set nærmere på processerne ift. PURE og få dem beskrevet, med det formål at sikre at 
alt fremadrettet bliver registreret i PURE. 
 
KNI orienterede om status vedr. biblioteker. Forslag vedr. overdragelse af AU´s bibli-
oteksfunktioner har været sendt til kommentering på institutterne. Svarfristen var d. 
10. marts 2017.  ST har efterfølgende tilsluttet sig at der arbejdes videre med overdra-
gelsen af AU’s biblioteksfunktion til Det Kongelige Bibliotek dog med en understreg-
ning af, at det nuværende service niveau skal holdes.  
 
CSJ spurgte til hvordan ”Høring over udkast til forslag til ændring af Universitetslo-
ven” (Bedre rammer for ledelse) er behandlet. NCN orienterede om, at der er er en 
proces i gang, og at Rektorkollegiet giver svar på vegne af alle universiteter.  Ændrin-
gerne er primært ift. udpegningsorganet.  
 
NCN fremhævede følgende priser til ST forskere: 
 Professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, modtager Novo Nordisk Prisen 

2017 for sine banebrydende forskningsstudier af ionpumpers struktur og me-
kanisme. 

 Centerleder Bo Barker Jørgensen modtager A.C. Redfield prisen for sin skel-
sættende indflydelse på videnskaben.  

 
JESM orienterede om at optaget fra seneste ph.d.-runde er lidt højere end normalt. 
Kvalitet og optag på ph.d. behandles på fakultetsledelsesmødet d. 27. april 2017.   
 
TST pegede på betydningen af at være opmærksom på at fejre teams på institutterne 
ikke bare enkeltpersoner. Erfaringsudveksling omkring fejring af successeer behand-
les på et senere fakultetsledelsesmøde. 
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FBO orienterede om, at Studiemiljøundersøgelsen bliver offentliggjort d. 1. april  
2017. Uddannelseszoom er offentliggjort og kan findes på nettet. FBO opfordrede 
institut- og centerlederne til at kigge nærmere på resultaterne af Uddannelseszoom.  
ST står rigtig godt på flere parametre. Studiemiljøundersøgelsen behandles på  
fakultetsledelsesmødet d. 5. april 2017.  
 
4. Økonomi 
a. Regnskab 2016  
NCN gav fakultetsledelsen en fortrolig mundtlig orientering om AU’s og ST’s forventede 
resultat for 2016. ST kommer ud med et overskud i 2016. Forklaringen er, at der er sket 
positive bevægelser siden ØR 3. NCN gav udtryk for, at han er tilfreds med resultatet for 
ST. 
 
Orienteringen er fortrolig indtil bestyrelsens drøftelse og godkendelse den 5. april 2017.  
 
b. Strategiske satsninger 2017 
NCN orienterede om, at ST’s overskud skal anvendes til strategiske investeringer i årene 
der kommer, herunder tematiske centre, startpakker, infrastruktur, synergipakker mv. 
 
NCN redegjorde den tidligere vedtagne plan for brug af ledelsespuljen i 2017. Der skal 
bruges 20 mio. kr. til startpakker, 2 mio. kr. til synergipakker, 6 mio. kr. til tematiske cen-
tre og 1,6 mio. kr. til strategiske ansættelser. Herudover er der indkalkuleret et risikopulje 
på 20 mio. kr. NCN pointerede, at det aktuelle forventede træk i 2017 viser, at ST ikke får 
brugt alle midlerne til disse ting i år grundet tilbagehold i rekrutteringer i 2017 pga. Fi-
nanslov 2016 ”stop op” og senere igangsættelse af de tematiske centre end forventet. Der 
er alene disponeret 6,3 mio. kr. ud af de 40 mio. kr. der skal bruges i 2017. 
 
NCN fremlagde derfor et forslag til en revideret anvendelse af ledelsespuljen i 2017. Fa-
kultetsledelsen tilsluttede sig overordnet forslaget, og at der kan disponeres i henhold til 
forslaget. Det blev besluttet, at forslaget sendes til fakultetsledelsen, så alle har mulighed 
for at kommentere og evt. komme med yderligere forslag. Fakultetsledelsen drøfter nye 
dispositioner igen på et senere møde. 
 
Forslaget til den reviderede anvendelse af ledelsespuljen betyder, at der udover strategi-
ske satsninger skal bruges midler i år til forbedring af ST’s økonomi fremad, herunder 
bygningsinvesteringer der ellers ville indvirke lejeudgift ved FEAS, forlængelse af fundrai-
sere med ½ år, center i grøn teknologi, IT og administrativ optimering, etablering af tek-
nologi til supplerende optagelsesprøver ved 7+7 ordningen. Derudover ruster ST sig til 
nedgang i færdiggørelsestakster.  
 
Bortset fra det sidstnævnte er målet med alle investeringerne at gøre fakultetets økonomi 
sundere på den lange bane. 
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5. Økonomimodel 
Fakultetsledelsen havde en drøftelse af følgende punkter: 

 Model for fremdriftsbøden 
 Model for overførelsesadgang 
 Inddækning på tidligere NAT-institutter 
 Fremad  

 
Model for fremdriftsbøden. 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at fremdriftsbøden bliver lagt ud på institutniveau men 
med et års forsinkelse. Det betyder: 
Bøden på institutniveau i budget 2018 = institutfordeling af ST’s bøde i regnskab 2017. 
Bøden på fakultetsniveau i budget 2018 = ST’s totale forventede bøde i regnskab 2018. 
Differencen for bøden 2017 og 2018 dækkes af fakultetets risikopulje. 
 
Model for overførelsesadgang:  
Fakultetsledelsen tilsluttede sig at principper for ST’s overførelsesadgangsordning følger 
samme princip som AU’s men med en grænse på 2 % i stedet for 2,5%. 
 
Hvis fakultetet får underskud et år skal fakultetet næste år vende det til et overskud. I for-
hold til institutterne skal de afvikle et underskud indenfor 2 år medmindre der foreligger 
ganske særlige/ekstraordinære forhold, efter aftale med fakultetsledelsen.  
 
Inddækning på tidligere NAT-institutter.  
Fakultetsledelsen havde en første drøftelse af inddækning. Drøftelserne tog udgangspunkt 
i overvejelser omkring hvorvidt der i forbindelse med indførelsen af ny økonomimodel 
fortsat skal være et fastsat inddækningsmål eller om inddækningsmålet skal ophøre som 
et fastsat tal? 
 
Det blev aftalt, at der er behov for yderligere drøftelse og at der derfor først træffes beslut-
ning på det næste fakultetsledelsesmøde.  
 
NCN konkluderede, at principperne for den nye økonomimodel på ST nu er beslutte,t 
men at der forsat er enkelte udeståender omkring: 
 Indfasningsmodel for centrene iNANO og BiRC.  
 Revideret model/liste for støttefag => afventer nye studieordninger 
 Principper for ledelsesmæssig omfordeling mellem selvfinansierede enheder. 
 Data for bygningsområdet 

 
Fakultetsledelsen besluttede, at ”intern handel” mellem institutterne fx ift. uddannelse 
skal udspecificeres i budgettet. 
 
NCN orienterede afslutningsvis om, at der skal lavet et samlet skriv om økonomimodellen 
som kan præsenteres for: 

 Fakultetsledelsen 
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 Akademisk Råd og FSU 
 Universitetsledelsen og Økonomisekretariatet 

 
6.  Øget fundraising  
SRK orienterede om, at AU’s generelle andel af eksterne forskningsmidler i DK er ble-
vet mindre de sidste år. 
 
Derfor er det nødvendigt at se på, om vi har vi de nødvendige processer og det rigtige 
forskningsgrundlag. 
 
Både i forhold til Sapere Aude og Villum Fonden Young Investigator, som begge snart 
er aktuelle, bruger ST mange ressourcer på at søge. Tallene viser dog, at det er en for-
nuftig investering. I relation til Sapere Aude er antallet af penge der er sat af større i 
år sammenlignet med tidligere og ST’s succesrate har normalt været pæn. SRK poin-
terede, at for unge forskere på ST der går i gang med en selvstændig forskningskarri-
ere er både Sapere Aude og Villum Fonden Young Investigator meget vigtige. 
 
SRK understregede endvidere, at forskningskoordinatorernes netværk virker rigtig 
godt. Der er gode temaer på møderne for forskningskoordinatorerne og de arbejder 
godt sammen. 
 
NCN opfordrede alle institut- og centerlederne til at følge udviklingen for deres insti-
tut/center i forhold til ansøgninger og succesrater og til at hjælpe med at sørg for at 
de unge forskere får søgt. SRK tilføjede, at der er mulighed for at få lavet yderligere 
træk fra ReAp hvis der er institut- eller centerlederne har brug for det. 
 
7. Høring vedr. institutionsakkreditering (25 min) 
AU fik samlet set en betinget positiv akkreditering. Der hvor AU har haft et problem  
omkring forskningsforankring og kvaliteten af uddannelserne. 
 
Panelets bemærkninger var følgende: 
Videngrundlag 
 Mangelfuld ledelsesinformation om uddannelsernes tilknytning til forsk-

ningsmiljøer 
 Manglende monitering af de studerendes kontakt til forskere 

Uddannelsernes niveau og indhold 
 Manglende kriterier til at sikre at udefra kommende eksperter i forbindelse 

med uddannelsesevalueringer dækker alle fem områder af kvalitetspolitiken 
 
Ift. ST har panelet endvidere hæftet sig ved at der ikke er fuldt antal studenterrepræ-
sentanter i uddannelsesudvalg. 
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Fristen for afgivelse af AU’s høringssvar er den 23. marts 2017. NCN og FBO under-
stregede, at AU tror på at det lykkes at blive akkrediteret men at der er behov for eks-
tra procedure/mindre ændringer i procedurerne.  AU får svar d. 8/9 juni 2017. 
 
8.   Planer for nye uddannelser (15 min) 
FBO orienterede om, at hvis AU bliver akkrediteret skal nye uddannelser godkendes 
efter en revideret proces. Det betyder, at nye uddannelser og udbud bliver drøftet én 
gang årligt i hhv. AU’s Udvalg for Uddannelse (januar) og dernæst i Universitetsledel-
sen. De nye uddannelser og udbud vil herefter skulle gennemgå ansøgning om præ-
kvalifikation. Den reviderede proces vil blive fuldt implementeret i 2018, mens 2017 
vil være et overgangsår. 

 
Processen er følgende: 

• Jan. 2018: Fakultetet indsender strategipapir. Strategipapiret skal også inde-
holde en beskrivelse af afvikling af uddannelser. 

• Feb. 2018: Strategisk drøftelse i universitetsledelsen 
• Juni – nov. 2018: Drøftelse i UFU 
• Dec. 2018 Godkendelse i Universitetsledelsen 
• Feb. 2019 Upload RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering afudbud af vi-

deregående uddannelser) 
• April 2019 svar fra RUVU 
• Sep. 2019 START 
 

Det er væsentligt at nye uddannelser og udbud fremadrettet skal tænkes ind i en hel-
hed, både på AU og på de enkelte fakulteter 
   
FBO redegjorde for, at ST’s plan for udvikling af uddannelsesporteføljen er baseret på 
fire strategiske tiltag: 

• AU’s satsning på styrkelse af ingeniørområdet 
• AU’s satsning påstyrkelse af produktionen af dimittender med digitale kom-

petencer som fremlægges for bestyrelsen i juni 2017 
• En strategisk satsning på udbud af uddannelser i Københavnerområdet, med 

udgangspunkt i AU’s stærke forskningsmiljøer inden miljøvidenskab placeret 
i Roskilde og i samarbejde med KU. 

• Et fortsat stærkt engagement i det nationale Sino-Danisk Center, der i samar-
bejde med University og th Chinese Academy of Science, udbyder 2-årige in-
ternationale kandidatuddannelser i Beijing, Kina. 

 
9.  Fremdrift  
Under fremdriftsreformen er færdiggørelsesbonus betinget af studietidsreduktion.  
Studietidsoverskridelse ved fuld indfasning må max være 9,5 måneder (2020) og det 
er samlet for både bachelor- og kandidatuddannelsen. Institutionen mister hele fær-
diggørelsesbonussen for de studerende der overskrider 9,5, måneder.  
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AU har valgt: BA: + 3 måneder og KA: + 6,5 måneder  
 
Status ift. uddannelserne på ST er en positiv udvikling – tallene viser, at det er muligt 
at nedbringe studietiden. Ser men på bacheloruddannelserne på ST er der dog stor 
variation og der er fortsat nogle bacheloruddannelser som gerne skal bevæge sig ned 
ift. nedbringelse af studietiden. Ofte er det en lille andel af de studerende der skaber 
overskridelsen.  
 
FBO fastslog at det samlet set er imponerende udviklingstal og en flot udvikling. 
 
10. Ekstern brug af ST’s faciliteter v. Bent Lorenzen (Lukket punkt) 
Flere institutter har efterspurgt retningslinjer for brug af ST’s faciliteter. For at sikre 
ensartethed i praksis, og at ST’s faciliteter først og fremmest anvendes til interne akti-
viteter, havde fakultetsledelsen en indledende drøftelse af generelle principper for 
brug af ST’s faciliteter. Bent Lorenzen gennemgik de særlige regler der er gældende 
for eksterne brugere. 
 
11. Tematiske centre  
a. Standardkontrakt (bilag) 
Fakultetsledelsen har på flere møder haft drøftelser omkring kommende strategiske sats-
ninger på ST. Der arbejdes fortsat på at få indkredset et mindre antal fælles strategiske 
satsninger. Arbejdet er nu så langt, at det første tematiske centre -  iMATH - kan igang-
sættes fra 1. april. 
 
Der er derfor i samarbejde med TTO lavet et udkast til en standardaftale for de tematiske 
centre. Aftalen tager udgangspunkt i de drøftelser og beslutninger der tidligere er taget i 
fakultetsledelsen omkring vilkår og rammer for de tematiske centre. 
 
Som bilag til standard aftalen indgår: 
Bilag 1: Faglig plan for det tematiske center => Hvad er det det center skal måles på?  
Hvad er der af forventninger til centeret? Det skal være klare aftaler, så det tydeligt  
fremgår hvilke rammer der er for det enkelte center. 
Bilag 2: Økonomiske vilkår for bevillingen  
Bilag 3: Budget for det tematiske center  
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Generelt tilslutning til aftalen. Den afspejler de drøftelser der har været i fakul-
tetsledelsen tidligere 

 Tilføjelser:  
- Institut betyder institut og institutlignende center 
- Pkt. 2.4: ændres til: ” At øge hjemtagning af eksterne bevillinger til Centeret 

med X % årligt i forhold til det i bilag 1 aftalte startniveau for eksterne bevil-
linger”. 
Enighed om, at det skal være et kvantificerbart mål.  
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               SRK bemærkede, at pkt. 2.4 bygger på en konkret forhandling for hvert center. 
 En nøgleperson fra et andet universitet kan godt sidde i Advisory Board. Kriteriet 

er, at det skal være dygtige og kompetente folk som tør udfordre lederen/forske-
ren. 

 Aftalen skal oversættes til engelsk, så det foreligger i både en dansk og en engelsk 
variant. Den faglige plan skal være på engelsk. 

 
12. Meddelelser 
a.  AU’s mentorordning Styrk Talentet (bilag) 
NCN opfordrende institut- og centerlederne opfordring til at gøre mere reklame for 
AU’s mentorordning Styrk Talentet. Det er en rigtig god måde at bidrage til, at de 
dygtige unge talenter udvikler sig og får lyst til at fortsætte ad forskervejen. Fakultetet 
har de seneste år ikke fået nær så mange talentpriser, fx Elite forsk, som ST kunne få, 
hvilket er bekymrende. ST skal have øget fokus på vækstlaget og der er nedsat en ar-
bejdsgruppe som skal komme med forslag til initiativer. Mentorordningen Styrk Ta-
lentet er et eksisterende initiativ på AU,  hvor de der har deltaget har været tilfredse. 
Deltagelse på ST har dog været forsvindende lille. I 2016 var der deltagelse af to men-
torer og to mentees. Det er ikke godt nok. NCN pointerede, at alle har en forpligtelse 
til at hjælpe de unge forskere godt på vej i deres karriere. Det er også en mulighed for 
at bidrage til at flere dygtige kvinder kunne hjælpes til at vælge forskerkarrieren.  
 
b. Oversigt: Arbejdsmiljøstatistik 2016 (bilag) 
JESM orienterede om, at arbejdsmiljøstatistikken vil blive drøftet i FAMU og FSU. 
Forventningen er også at institut- og centerlederne ser på tallene i de lokale LAMU’er 
og LSU’er. JESM opfordrede til opmærksom og til at følge udviklingen i tallene. 
 
13. Eventuelt 
NDH orienterede om, at ST-HR har valgt at lave et specialist område omkring refusion af 
barsel. De nuværende 4 teams i HR bliver fremadrettet til 2 teams. 
 


