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Fakultetsledelsesmøde 
Fakultetsledelsesmøde nr. 9 
 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 

 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. Økonomi 

a. ST Budget 2018-21 (bilag) 
b. Overblik over den strategiske pulje på ST (bilag) 
c. Status på forbrug på eksterne midler (bilag) 
d. Status på projekt med omlægning til UNI-AD v. NDH 

5. Status på optag v. FBO (bilag) 
6. Erhvervssamarbejde (65 min) 

a. Overblik på universitetsniveau ved NCN (10 min) 
Overblik på fakultetsniveau ved SRK/KNI (10 min) 

b. Registrering af erhvervssamarbejde ved Annette Miltoft, TTO (bilag) (20 min) 
c. Oplæg ved EØJ om erhvervssamarbejde på MBG (10 min) 
d. Oplæg ved CSI om praktik (10 min) 
e. Status på ST’s nye kommercialiserings aktiviteter v. NCN 

7. Status konkurrenceudsættelse 
8.    Status og de videre tanker på ingeniørsatsningen v. TST og CSI  
9.    Bibliotekslicenser v. Gitte Gjøde (bilag) 
10.   Arbejdsgruppen: Partnerskaber i forbindelse med  
         myndighedsrådgivning v. HBC 
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Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
11.   Meddelelser  

a. Status og fordeling af elever og laborantpraktikanter (bilag) 
b. Lønforhandling 2017 (statistik af lønforhandling 2017) (bilag) 
c. Udenlandske forskere fra et ikke-EU/EØS land, der skal være bedømmere 

og/eller censorer (bilag) 
d. Program for møde med Advisory Board (bilag) 
e. Aftaler om arbejdstøj (bilag) 
f. FORSK 2025 (link/bilag) 
g. Høring – forslag til databeskyttelseslov (bilag) 
h. Identifikation af samarbejdsområder til strategisk rammeaftale mellem AU og 

VESTAS (bilag) 
12.   Eventuelt 
 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 29. juni 2017 blev godkendt. 
 

2. Opfølgning to-do listen 
Det blev besluttet at: 

 Der skal sættes datoer på så det fremgår, hvornår de enkelte punkter forventes 
behandlet.  

 Drøftelse af F2025 skal på to-do listen. 
 

3. Nyt fra medlemmer 
SBN orienterede om, at Geoscience har indgået kontrakt med Mærsk som bl.a. inde-
holder aftale om ekstern finansiering af et professorat. Ansættelsen af den pågældende 
professor er nu på plads. 
 
KL gjorde opmærksom på, at flere institutter på ST er blevet kontaktet af JS Danmark 
vedrørende onlinepræsentation. Det blev besluttet, at fakultetsledelsen på et senere 
møde skal drøfte fælles ST holdning til videre samarbejde med JS Danmark. 
 
NCN foreslog, at der på et kommende fakultetsledelsesmøde er en drøftelse af møde-
kulturen på ST. Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget.  
 
NCN orienterede om Advisory Board møde d. 16 – 18. august 2017. Emnet var interna-
tionalisering og eksterne relationer. Status på ST’s aktiviteter og opfølgning på strate-
gien blev også drøftet.  
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NCN fremhævede, at Advisory Board generelt roste ST’s aktiviteter og ikke mindst fa-
kultetets stærke ambitioner ift. at sikre øget styrke og kvalitet. Advisory Board har stor 
fokus på kvalitet og opfordrede ST til at sikre optimal styrke i alt. 
 
NCN pointerede, at Advisory Board havde forskellige opmærksomhedspunkter som 
skal drøftes i fakultetsledelsen bl.a. på det kommende strategiseminar. 
 
Fakultetsledelsen spurgte til om der ikke fremadrettet i forhold til møde med Advisory 
Board bør være en repræsentant med fra institut- og centerleder kredsen, da det i 
praksis er den kreds der efterfølgende skal sørge for opfølgning. NCN lovede, at det vil 
blive taget med som et indspark ved planlægningen af næste års møde. 
 
NCN takkede for de mange gode og konstruktive besøg på institutterne/centrene i for-
bindelse med dekanrundturen. Der var gennemgående et fornuftigt fremmøde og rig-
tig gode diskussioner. NCN understregede betydningen af disse møder med medarbej-
derne. Møderne og dialogen skal sikre, at medarbejderne er tydeligt informerede om 
ledelsens planer og visioner, og dermed også forstår ledelsens handlinger. Det er en 
helt afgørende forudsætning for at sikre at der er styrke igennem organisationen. 
 
NCN henviste til, at det inden sommerferien blev aftalt, at temaet for Ledelsessemina-
ret d. 21. -22. september 2017 er: From local to global. Medlemmerne af fakultetsledel-
sen har indsendt spændende artikler og indspil til brug for seminaret. Det var i det op-
rindelige program meningen at der skulle indgå eksterne foredragsholdere, men deka-
natet har besluttet at ændre den del, da oplægsholdere alene skal deltage i et meget be-
grænset tidsrum. Det blev besluttet, at seminaret i stedet indledes med, at de enkelte 
medlemmer af fakultetsledelsen præsenterer sin artikel og dens hovedbudskab.  
 
NCN afsluttede med at henvise til ST sommerfest. Medarbejderne har taget godt imod 
det nye koncept, der er godt 1200 tilmeldte og der er god tilslutning fra alle lokaliteter. 
Rammerne er dermed sat for festlig eftermiddag og aften med både forskellige aktivi-
teter og samvær på tværs af ST. 
 
      4. Økonomi 
a. ST Budget 2018-21 v. Peder Damgaard (PD) (bilag) 
ST’s budgetudmelding sætter de faste rammer (skelettet) omkring det budget som skal 
udarbejdes for hver enkelt økonomisk enhed for årerne 2018-2021. 
 
Budgetudmeldingen specificerer den interne fordeling af finanslovsmidler og bidrag til 
administration, bygninger, puljer, samt resultatkrav. PD gjorde opmærksom på, at der 
fortsat udestår der enkelte fordelinger. 
 
Ud over den faste tildeling af basismidler fordeles forskellige øremærkede særbevillin-
ger fra universitetets strategiske midler (USM), fakultetets strategiske midler, GSST-
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bevillinger. Disse bevillinger er ”så godt som faste” i den forstand, at indtægterne skal 
afstemmes de aktuelle udmøntninger. For GSST bevillinger kan man dog også ind-
melde en forventning i forhold til fremtidige ph.d. optag.  
 
Endelig skal budgettet indeholde forventninger til: 

 Uddannelsesindtægter (for ASE og ENG) 
 Eksterne tilskud, salgsindtægter, overheadindtægter  
 Omkostninger til lønninger, øvrige driftsomkostninger, afskrivninger 

 
PD beskrev format og frister for ST’s budgetudmelding: 
Formatet for indmelding er i budgetskabelonen.  
Institutternes/centrenes frist for indmelding af budgetskabelonen er d. 10. oktober 
2017. Herefter er der møderunde i perioden 26. oktober – 1. november 2017. ST’s sam-
lede indmelding til Universitetsledelsen/bestyrelsen er d. 7. november 2017. 
 
PD gennemgik elementerne i budgetudmeldingen og pointerede i den forbindelse at 
der på omkostningssiden ikke sker der det helt store bortset fra på biblioteksområdet 
hvor der kommer en fordyrelse pga. meromkostninger til grant deals.  
 
NCN understregede, at det er den gamle økonomimodel der ligger bag ST’s budgetud-
melding. 
 
 

b. Overblik over den strategiske pulje på ST (bilag) 
Der var som bilag udsendt en oversigt med en aktuel opgørelse over trækket på fakul-
tetets ledelsespulje i 2017. 
 
NCN redegjorde for, at bl.a. fordi de strategiske centre er ikke kommet i gang så hur-
tigt som forventet har der været et mindre forbrug end budgetteret på 13, 4 M ift. stra-
tegiske satsninger. Hertil kommer et mindre forbrug på ledelsespuljen på 20 M.  
 
Der er derfor igangsat andre tiltag og forbrugt 47,1 M på følgende områder: 
Institutter, Research/Business, Uddannelse, Bygningsområdet (ingeniørsatsningen) 
og administration. 

 
Konklusionen er, at ST alt i alt har et overskud på ca. 22 M ekstra i forhold til forventet 
dels fordi forbruget har været mindre og dels fordi ST har haft ekstra indtægter (STÅ 
indtægter, ST strategiske midler/særbevillinger og GSST særbevillinger). NCN forslog, 
at de 20 M overføres til institutterne efter omsætning. Fakultetsledelsen tilsluttede sig 
forslaget. 
 
NCN understregede samtidig, at Institut- og centerlederne løbende har en forpligtelse 
til at sikre at instituttet/centeret bruges de penge der skal på de eksterne midler.  
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c. Status på forbrug på eksterne midler (bilag) 

Som bilag var udsendt en oversigt som viser en mekanisk prognose for hvordan årets 
eksterne tilskud (side 1) og overhead (side 2) ender, og sammenholder det med sidste 
års regnskabstal, det oprindelige budget 2017 hhv. ØR1-2017. Forudsætningen for den 
mekaniske vurdering er, at forbrugstaksten i år er den samme som i sidste års regn-
skab. Prognosen bygger på forbruget i årets syv første måneder. 
 
NCN understregede, at Institutterne/centrene har en udfordring i forhold til forbrug 
på eksterne midler. De eksterne midler skal bruges. Et mindre forbrug kan påvirke In-
stitutternes/centrenes egen økonomi negativt. Forklaringen er, at mindre forbrug af 
eksterne midler giver mindre overhead som påvirker bundlinjen og som udgangspunkt 
bør overføres fremadrettet.  
 

d. Status på projekt med omlægning til UNI-AD v. NDH 
NDH redegjorde for status i forhold til omlægning til fælles AD. Begrundelsen for om-
lægning er sikkerhedshensyn. Deadline er d. 31. dec. 2017. NDH pointerede, at projek-
tet går fremad. Der er lavet en liste over de computere der skal opgraderes. Listen er 
lavet ud fra de computere der har været tændt. Der er ikke længere mangel på compu-
tere og det er derfor afgørende, at institutterne/centrene er behjælpelige med at få de-
res medarbejdere til at komme og få opgraderet deres computere. Den største udfor-
dring er at nå det indenfor fristen. 
 
Fakultetsledelsen besluttede: 

 Fremgangsmåde ift. at sikre at medarbejderne får opgraderet aftales med se-
kretariatslederne 

 Fakultetets tilskud på 3.000 kr. per computer overføres allerede nu ift. opgra-
deringslisterne Enighed. 

 Der er midler der ikke bliver brugt skal gå til tilskud til udstyr der ikke er på 
opgraderingslisten men som opfylder kriterierne og derfor burde have været 
på listen.  

 
NDH afsluttede med at gøre opmærksom på, at der er forståelse for den store arbejds-
opgave projektet med omlægning til fælles AD giver it-afdelingen på ST.  
 

5. Status på optag v. FBO (bilag) 
FBO understregede at status på optag på uddannelser på ST ser fornuftigt ud. Der er 
endnu ikke en endelig opgørelser over optaget, idet der fortsat arbejdes på 2. runde 
optag samt optag fra standby-lister. Der kommer nye tal med 2. runde optag, og FBO 
er allerede nu orienteret om, at disse tal er væsentligt forskellige fra den først tilsendte 
liste.  
 
FBO pegede på følgende hovedkonklusioner (med fokus på ST): 
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 6.653 kommende bachelorstuderende har sagt ja-tak til den studieplads de fik 
tilbudt den 28. juli, heraf udgør ansøgere, som har AU som første prioritet 84 
pct., det er en smule højere end i 2016. 

 9 pct. har valgt at takke nej til den tilbudte studieplads, svarende til 651 ansø-
gere, hvilket er 55 flere end sidste år.  

 ST har i år haft den største procentuelle (og absolutte) fremgang i antal ja-tak 
på 7 pct. svarende til 128 flere kommende studerende. Til gengæld har 40 flere 
ansøgere takket nej til den tilbudte studieplads sammenlignet med året før. 

 Det er ingeniøruddannelserne, der er den primære årsag til stigningen i antal 
ja-tak. Således er der 85 flere ansøgere, der har accepteret den tilbudte studie-
plads sammenlignet med 2016, svarende til 11 pct.  

 Flere ansøgere har i år accepteret pladstilbuddet på én af de seks IT-uddannel-
ser AU udbyder. Den største stigning er Datalogi, hvor 23 flere ansøgere har 
takket ja i forhold til 2016, svarende til 19 pct. 

 
Fakultetsledelsen bemærkede, at det er vigtigt at sikre, at alle ST’s bacheloruddannel-
ser er fyldt op med studerende. Ledige studiepladser er dyrt. 
 

6. Erhvervssamarbejde  
Fakultetsledelsen havde med udgangspunkt i orienteringen om status for erhvervs-
samarbejde på henholdsvis AU og ST niveau samt erfaringer fra to institutter en drøf-
telse af status på samarbejde med store virksomheder samt eventuelt behov for nye 
initiativer.  
 
a. Overblik på universitetsniveau ved NCN  
NCN orienterede om hvad der foregår der på AU niveau. AU’s erhvervsudvalg består af 
rektor, prorektor, direktør og de 4 dekaner.  
 
NCN fremhævede følgende aktiviteter i 2017: 

 Samarbejde med store virksomheder (rammeaftaler). Rektor har afholdt 
”CEO-møder” med flere store virksomheder. Der er rammeaftaler på vej.  

 Tværgående AU case competition. Der er ansat en projektleder til planlæg-
ning, koordinering og gennemførelse af AU Case Competition. Udvikling og 
godkendelse af koncept for AU Case Competition samt aftaler med virksomhe-
der er i proces. Planen er, at den første AU Case Competition gennemføres i 
foråret 2018 

 Specialer (samarbejde og lange specialer). Der er udviklet beskrivelse af mo-
deller for lange specialer i samarbejde med virksomheder/organisationer  
Der er besluttet minimumskrav for, at et speciale kan kategoriseres som væ-
rende udarbejdet i samarbejde med en virksomhed. 

 Besøgsrunder til gymnasier i regionen – det arbejde proaktivit for at sikre sig 
en fornuftig rekrutteringsbase. Rektor og prorektor inviterer sig selv på besøg, 
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primært på STX-gymnasier i Region Midtjylland, sekundært uden for regio-
nen samt HHX- og HTX-skoler  
Der er afholdt møde med AU’s repræsentanter i gymnasiebestyrelserne og der 
arbejdes på at gennemføre netværksdag for gymnasierektorer – i 2017 med 
deltagerkredsen udvidet til rektorernes stedfortrædere  

 Karriereklar bl.a. ved gentænkning af rekrutteringskampagne 
 Øget samarbejde med kommuner. Bl.a. arbejdes der mod indgåelse af aftaler 

med Aarhus og Silkeborg kommuner. Forventet aftalestart senest 2018 
 
Fakultetsledelsen bemærkede, at der er midler i både i Region og Kommune som AU 
kan gå mere målrettet efter. Både Region og Kommune har givet udtryk for, at de me-
ner, at AU er alt for usynlige. 
 
b. Overblik på fakultetsniveau v. KNI  
KNI fremhævede følgende initiativer på ST niveau.  

 Open science. Et nyt koncept og en ny måde at samarbejde med virksomheder 
på som har fået meget opmærksomhed og er en succes. 

 Produktion af videoer og ny hjemmeside med en brugerorienteret profil hvor 
bl.a. de strategiske centre er præsenteret. Har fokus på hvad er det for oplys-
ninger virksomhederne har brug for.  

 Samarbejde med JBE – status er beskrevet under pkt. 6.f.  
 Brainnovation day – matchmaking event med industrien.  
 Alumner – interaktionen med alumner skal styrkes. Der er ansat en medarbej-

der til at sætte det i gang 
 
KNI konkluderede, at der er en række aktiviteter på erhvervsområdet. Der er en liste 
over store virksomheder som AU gerne vil lave strategiske samarbejdsaftaler (ramme-
aftaler) med. Rektor har første møde på CEO niveau og derefter skal der følges op i 
fagmiljøerne. Mange af de virksomhederne har institutterne på ST allerede samar-
bejde med. De strategiske samarbejdsaftaler på AU niveau skal styrke og supplere in-
stitutternes aftaler. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede, at der også er meget samarbejde på SMW niveau – det 
er vigtige samarbejde og det er et stort område.  
 
c. Registrering af erhvervssamarbejde ved Annette P. Miltoft, TTO (bilag)  
AU’s Erhvervsudvalg besluttede d. 24. maj at: 

 registrering af aftaler med virksomheder, som underskrives af institutleder el-
ler rektor (Innovationsfonden), sker i databasen Inteum.  

 
APM har arbejdet med implementeringen af Erhvervsudvalgets beslutning og gav en 
orientering om arbejdet med at: 
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1) registrere aftaler om forskningssamarbejde med virksomheder i databasen Inteum, 
2) sikre sammenhæng mellem Inteum og Navision således, at det er muligt at vise 
sammenhæng mellem hjemtag af eksterne forskningsmidler og samarbejdsaftaler med 
erhvervslivet og  
3) udfærdige kvartalsrapporter til fakulteter og institutter. 
 
APM har udarbejdet en definitionen på, hvad det er for aftaler der skal registreres (bi-
lag udsendt). Kriterier for registrering i systemet var beskrevet i bilag. Fakultetsledel-
sen drøftede og tilsluttede sig de fastlagte kriterier. 
 
Den nye proces træder i kraft fra d. 1. nov. 2017. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 På sigt skal det også spille sammen med Reap. Der skal være opmærksomhed 
på, at det ikke ender i et virvar af forskellige systemer. 

 Den økonomiske registrering er helt afgørende, så status kan måles. 
 Der er pt. en mangel ift. indirekte finansiering (Inteum kan sende besked om, 

at en aftale nu går fra at være i forhandling til at være complete). 
 Den projektansvarlige forsker og virksomhed skal være synlige. 

 
d. Oplæg ved EØJ om erhvervssamarbejde på MBG (10 min) 
EØJ orienterede om erfaringerne omkring erhvervssamarbejde på MBG. 
MBG har 89 individuelle samarbejder fordelt på 54 forskellige erhvervspartnere for-
delt på en række forskellige brancher som fx Bioteknologi, Fødevare, Landbrug, Medi-
cinalindustri og Kosmetik. 
 
I 2017 har MBG kørt en ny proces omkring initiering af nye erhvervssamarbejder. Der 
er udarbejdet en bruttoliste over virksomheder som kunne være interessante og som 
MBG ikke har kontakt til pt. Listen er sendt ud til seniorVIP som er blevet bedt om at 
melde tilbage på:  
Hvilke firmaer har du/har du haft samarbejde med?  
Hvilke firmaer kunne du tænke dig et samarbejde med?  
I hvilke firmaer kender du navngivne personer (tidligere studerende/samarbejdspart-
nere ect. ? 
 
Informationerne er herefter samlet. Erhvervsudvalget på MBG vil facilitere kontakt 
med henblik på: 

• Møde/workshop for firmaer på MBG 
• Individuelle møder mellem forskere og firmaer. Hvis der er et firma mange 

forskere har vist interesse for inviteres virksomheden ind til et møde på MBG. 
• Mulighed for erhvervs Phd og –postdoc 
• Kandidatspecialeforløb 

 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Referat 
 
Charlotte Sand 
 
Dato: 24. august 2017 

 

Side 9/13 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 
 Udfordring ift. SMVér som ofte ikke har mange økonomiske ressourcer og der-

for kan være vanskelige at indlede samarbejde med. 
 Hvordan sikre vi ”knowledge sharing” – flere projekter kan tage et højere fly 

hvis der er flere institutter der arbejder sammen. 
 Det er uprofessionelt hvis flere institutledere tager kontakt til sammen virk-

somhed på forskellige tidspunkter. => MBG inviterer virksomheder ind åbner 
vi for relevante ST folk fra andre institutter. 

 
e. Oplæg ved CSI om praktik (10 min) 
CSI pointerede, at praktik er et vigtigt element i ingeniøruddannelsen. Alle praktik af-
taler registreres. De studerende søger praktikplads og er til samtale. Der holdes speed 
dating arrangement for virksomhederne. Den studerende skal have bestået 3. semester 
før de sendes ud i praktik. I efteråret 2016 var der 355 studerende i 6 måneders ingeni-
ørpraktik i 197 forskellige virksomheder.  Heraf 13 i international praktik. Desuden 6 i 
start af egen virksomhed og19 i praktik i et forskningsmiljø. 
 
Hvad bruges praktikken til? Det er en vigtig indgangsdør. De studerende starter med 
praktik og den giver den studerende mulighed for at komme med på større projekter. 
Praktikanterne er en værdifuld og efterspurgt ressource i virksomhederne. Der laves 
ofte NDA ifm. praktikforløb da praktikanterne er inde i kerne forretningen i virksom-
heden. 
 
CSI inviterede institut- og centerlederne til samarbejde: ASE har kontakter og erfaring 
med håndtering af praktikanter. 
 
f. Status på ST’s nye kommercialiserings aktiviteter v. NCN 
NCN har tidligere orienteret fakultetsledelsen om, at ST har indgået et samarbejde 
med JB Equity med henblik på at kommercialisere forskning og services inden for det 
grønne område. Projektet er løbende betegnet som Green Tech. Ideen er ikke at kon-
kurrere med eksisterende aktiviteter men i stedet at danne grundlaget for en virksom-
hed uden for AU, hvor investorer kan investere i kommercialiser bare produkter og 
services.  
 
Projektet gik i gang i begyndelsen af året med fase 1 der havde til formål at identificere 
egnede projekter. Dette har i samråd med de relevante institutledere og senere for-
skere været foretaget af Jan Mousing og Christian Bennetsen fra JB Equity – bistået af 
Glenn Illing og TTO i nogen tilfælde. Screeningen har været succesfuldt – det har ført 
til identification af 66 projekter, hvoraf 15 vurderes specielt modne til kommercialise-
ring.  
 
Det er nu besluttet at gå til fase 2  - hvor de 15 projekter indtil medio februar uddybes 
yderligere, der etableres forretningsplaner, identificeres investorerer etc.  
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Medio februar tages der beslutning om konkrete projekter og forelægges et scenarie 
som vi kan bruge ex ifht. mulig AUFF investering 
 

7. Status konkurrenceudsættelse 
NCN redegjorde for, at det før sommerferien blev bekendtgjort fra miljø og fødevare-
ministeriet, at hele ministeriets portefølge af rådgivningsopgaver – i alt 730 M, hvoraf 
AU har kontrakt for 400 M – skal konkurrenceudsættes. Der varsles konkurrence ud-
sættelse af yderligere 75 M i år, 180 M næste år, 180 M i 2020 og 180 M i 2022. Efter 
hvilken model vides ikke.  
 
For at håndtere denne situation er der nedsat 3 arbejdsgrupper på forskellige ni-
veauer. En AU styregruppe på universitetsniveau, en ST arbejdsgruppe på ST niveau, 
samt en kommunikationsgruppe.  
 
NCN pointerede, at målet er at vinde udbuddene. ST tager konkurrenceudsættelsen  
med stor alvor og gør alt hvad vi kan for at vinde. Der bliver en del arbejdsopgaver for 
de involverede center og institutledere. De vil blive belastet og der skal der være forstå-
else for i fakultetsledelsen. 
 
8.    Status og de videre tanker på ingeniørsatsningen v. TST og CSI  
CSI og TST gav begge en opdatering på hvad der sker ift. ingeniørsatsningen. 
 
TST orienterede om, at ENG har massivt fokus på: Rekruttering af forskere, uddan-
nelse og bygninger. 
Rekruttering: Lederne på ENG er meget fokuserede på rekruttering af forskere. Der er 
ansat 17 dygtige forskere på ENG siden 1. jan. 2017. Planen er at der skal ansættes 20 
VIP i år og det mål tror TST på, at ENG når.  
 
Nogle af de nye forskere der nu ansættes på ST har et godt netværk og kommer ud fra 
rigtig gode faglige miljøer. ENG undersøger hvordan det kan udnyttes i rekrutterings-
sammenhæng.  
 
Det blev besluttet, at der på et senere møde skal drøftes, hvordan der skal informeres 
om hvem der er blevet ansat på de enkelte institutter. 
 
Uddannelse: ENG er godt gang i uddannelsesdelen mener ramt af stop pga. den betin-
gede akkreditering, Det ser ud til at der er fuldt optag på begge de nye bacheloruddan-
nelser. Det er begge våde uddannelser så der kæmpes pt. på at finde ledige kvadratme-
ter.  
 
Bygninger: En sektion på ENG er i dag på 5 forskellige fysiske lokaliteter. 
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NCN opfordrede til, at hvis der er enheder på ST hvor lokalerne ikke bliver brugt fuldt 
ud, er det vigtigt, at Bent Lorentzen får besked, for der er generelt meget pres på loka-
ler. 
 
CSI orienterede om, at på ASE går udsatsen på uddannelsesområdet. Der er fokus på: 

 Ny uddannelse. Kemi og fødevareteknologi. Forventes nu sommer 2018 og er-
positiv prækvalificeret. Uddannelsesakkreditering indsendt 15. august. 

 Nye/parallel udbud i Herning. Maskiningeniør samt Elektrisk Energitekno-
logi. Forventes nu sommer 2019. Begge er positiv prækvalificeret. 

 Vækst på eksisterende uddannelser: Målsætning samlet optag på elektrisk 
energiteknologi på 100 i Århus og Herning.  

 
CSI pointerede, at en af de store udfordringer i forhold til at få succes med ingeniør-
satsningen klart er plads og ledige lokaler.  
 
ASE er opmærksom på kompetenceopbygning og opruster med nye ansættelser. ASE 
skal have genopbygget forsknings- og udviklingskompetencer og har derfor fokus på 
rekruttering af ingeniørdocenter. 
 
I forhold til antal indskrevne studerende har udviklingen været positiv de seneste år. 
ASE afsætter ressourcer i forhold til at få øget optag og mindsket frafald på diplomin-
geniøruddannelserne. 
 
9. Bibliotekslicenser v. Gitte Gjøde (GG) (bilag) 
GG redegjorde nærmere for, at prisudviklingen gør, at der i 2018 vil være en stigning i 
udgifterne til trykte og elektroniske licenser på ca. 290.000 kr. Der er allerede kendte 
besparelser på ca. 20.000 kr. på licenserne, der udover er der kommet ønsker til teg-
ning af nye licenser på ca. 171.000 kr.  
 
Dette resulterer i, at der skal omprioriteres for ca. 206.000 kr., hvis ønsker om nye li-
censer tilgodeses og der afsættes et rådighedsbeløb til imødekommelse af ønsker til 
tegning af mindre licenser 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at forslaget om omprioriteringer samt tegning af nye 
licenser skal drøftes med fagmiljøerne og derfor sendes ud i høring.  
Fakultetsledelsen besluttede, at de faglige miljøer skal høres med frist d 15. september 
2017 og at eventuelle ønsker om reduktion af de foreslåede besparelser skal samtidig 
indeholde forslag til tilsvarende besparelser inden for fagområdet.  
 
Processen er herefter, at Fakultetsledelsen træffer endelig beslutning om besparelser 
på mødet d. 22. september 2017. 
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10. Arbejdsgruppen: Partnerskaber i forbindelse med myndighedsrådgiv-
ning v. HBC 
Medlemmer af arbejdsgruppen er: HBC (formand), NH, KLI, PH og KNI.Formå et 
med gruppens arbejde er at styrke kvalitet og konkurrenceevne for myndihedsbetje-
ning- forskning såvel som rådgivning.  
 
HBC fremhævede at der er behov for: 

 Sikre forskningshøjde indenfor alle involverede faglige områder 
 Eksterne kvalitetssikring af udvalgte rådgivningsopgaver 
 Bidrag til at synliggøre uvildighed i forhold til dansk politisk kontekst 
 Aktuelt behov ved konkurrenceudsættelse 

 
Udvælgelseskriterier ved udbud: 

 Det skal være relevant 
 Det skal være et universitet – (forskningsinstitutioner?) – forskningsbaseret 

rådgivning 
 Kvalitet => Når man taler om kvalitet får ranking (best global universities) 

utrolig stor betydning som objektivt kvalitetskriterium. CV’er bliver forment-
ligt lige så betydningsfulde eller vigtigere end prisen. Det bliver afgørende at 
have de mennesker ansat der er behov for. 

 
Internationale partnere skal tænkes ind i rådgivningsarbejdet. ST skal gå efter at få de 
bedste samarbejdspartnere, da det bliver et konkurrenceparametre fremadrettet.  
Fakultetsledelsen bemærkede, at alt hvad der kan understøtte et partnerskab skal tæn-
kes ind. Partnerskabet skal gøres så stærkt som muligt. 
 
Arbejdsgruppen har set på hvad det er for samarbejdspartnere ST har i dag på de for-
skellige ydelsesområder. Nogle af samarbejdspartnerne er universiteter nogle er forsk-
ningsinstitutioner (ikke alle forskningsinstitutioner er universiteter).  
 
11. Meddelelser  
a. Status og fordeling af elever og laborantpraktikanter (bilag) 
b. Lønforhandling 2017 (statistik af lønforhandling 2017) (bilag) 
 
c. Udenlandske forskere fra et ikke-EU/EØS land, der skal være  
     bedømmere og/eller censorer (bilag) 
d. Program for møde med Advisory Board (bilag) 
e. Aftaler om arbejdstøj (bilag) 
f. FORSK 2025 (link/bilag) 
g. Høring – forslag til databeskyttelseslov (bilag) 
h. Identifikation af samarbejdsområder til strategisk rammeaftale mellem  
     AU og VE-STAS (bilag) 
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Fakultetsledelsen besluttede, at praksis fremadrettet bliver, at alt det som ikke er af 
”akut” karakter samles og indgår som et meddelelsespunkt på det førstkommende fa-
kultetsledelsesmøde. Formålet er at forsøge at mindske antallet af e-mails til institut- 
og centerlederne. Hvis der er punkter som kræver opfølgning fra institut- og centerle-
derne skal det klart fremgå.   
 
Der var enighed om, at anvendelsen af First Agenda, gør det overskueligt selv om der 
er mange bilag og at det fungerer godt, at alt materiale er samlet under det enkelte 
møde. 
 
12. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
        


