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Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning: 

               To-do listen (bilag) 

 

Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 

3. ØR3 v. NCN  

4. Akkrediteringsrapport v. FBO 

5. Strategiproces fortsat v. NCN (bilag) 

6. Administration v. NDH 

7. AUFF virkemidler v. JESM 

8. Indkøb og E-handelsprojekt v. udbudskonsulent Lasse Krongaard, projektleder Mor-

ten Nissen og indkøbschef Mogens Toft, AU Økonomi og Bygninger - Indkøb (bilag) 

9. Meddelelser 

 

  

Fakultetsledelsesmøde d. 21. september 2018 kl. 9.45 – 12.30 
Mødet afholdes på Gl. Skovridergaard, Silkeborg 
Fakultetsledelsesmøde nr. 12 
 

 

 

Deltagere fakultetsledelsesmøde: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), 

Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Tofte-

gaard (TST), Jacob Schach Møller (JSM), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr 

Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen 

(HBC), Kaj Grønbæk (KG), Jes Madsen (JESM), Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU), Kurt Nielsen (KNI), Finn 

Borchsenius (FB), Søren Rud Keiding (SRK), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), 

Søren Klit Lindegaard (SKL) og Charlotte Sand (CS). 

Gæster: Karin Sutherland og Louis Nielsen (pkt. 2.) samt Lasse Krongaard, Morten Nissen og Mogens Toft 

(pkt. 8) 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev godkendt. 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 30. august 2018 blev godkendt. 

 

2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

Nye ansættelser: NCN kvitterede for institutternes indmeldinger om nye ansættelser af  

VIP.  Under meddelelsespunktet er nye medarbejdere på både Datalogi, Miljøvidenskab,  

Agroøkologi og Ingeniørvidenskab beskrevet. Sidstnævnte med 32 nye ansættelser. 

 

Tenure and Promotion Committee: NCN orienterede om, at der er kommet et nyt punkt på  

to do listen efter sidste møde i Tenure and Promotion Committee: Har TPC gjort sig  

erfaringer/iagttagelser på baggrund af de indstillinger, de har fået tilsendt? Det kommer på 

som et punkt på et senere fakultetsledelsesmøde. 

 

3. ØR3 v. NCN (bilag eftersendt) 

NCN gennemgik hovedtallene i ØR-3 2018. Det ser overordnet set fornuftigt ud og ØR 3 

tilsiger ikke, at der skal iværksættes væsentlige tiltag. Generelt er behovet for justeringer 

mindre og mindre, da alle herunder også institutlederne bliver bedre og bedre til at ramme 

rigtigt.  

 

For så vidt angår finanslovsindtægter, nævnte NCN at der i forhold til uddannelsestilskud er 

sket en nedjustering på 3 M ift. budget. Forklaringen er, at ØR 3 er baseret på optjent STÅ 

plus prognose for færdiggørelsesbonus.  

 

I relation til bygningsområdet pointerede NCN, at der i ØR3 forventes lidt færre  

omkostninger til husleje/ejendomsskat og til kvm.-afledte omkostninger (el, vand, varme…)  

De sparede midler på husleje og kvm.-afledte vil i 2018 bruges til fremskyndede byggeproj-

ter. 

 

I forhold til ledelsespuljen er der siden ØR1 blevet udmøntet ekstra 4,5M til forbrug, men 

forbruget på andre bevillinger (herunder centerbev.) er skubbet, så trækket i ØR3 er så  

godt som uændret. Der ligger fortsat 13M i reserve i ledelsespuljen. Fakultetsledelsen tilslut-

tede sig, at hvis der er penge tilbage i ledelsespuljen ved udgangen af 2018 vil de blive flyttet  

over til bygningsområdet.  

 

NCN bemærkede i forhold til resultat og opsparing, at i ØR3 forventer ST samlet et resultat  

på -1M, hvilket er cirka som i budget. ST’s forventede opsparing ultimo 2018 vil så være  

50 mio. Loftet (=2,5% af årets omsætning) er på 70 mio. Der er et stort pres fra universitetets  

side i forhold til at nedbringe opsparingen. I ØR3 forventer enhederne samlet en  

netto-resultatforværring på 2,2 mio. 
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NCN pointerede afslutningsvist at: 

 Institut- og centerlederne skal sikre sig, at institutterne/centrene ikke kommer ud 

af 2018 med for stort et overskud. 

 Uddannelsesøkonomien er meget vigtig for den påvirker institutternes økonomi 

her og nu. Den del skal institutterne derfor være meget omhyggelige med. 

 De bygningsrelaterede udgifter er også vigtige at have fokus på for institut-

terne/centrene. Fx i forhold til bygningsmassen skal det vurderes, om der nogen 

steder instituttet kan spare kvadratmeter eller afvikle kvadratmeter. Det er vigtigt 

at have opmærksomhed på. 

 

4. Akkrediteringsrapport v. FBO 

FBO orienterede om, at AU efter at have fået en betinget positiv institutionsakkreditering  

tilbage i 2017, nu har fået panelets udkast til afgørelse som fastslår, at AU har rettet op på  

de mangler, som blev udpeget i den første akkrediteringsproces. Panelets vurdering er der-

med, at AU har foretaget de nødvendige justeringer og derfor er AU nu blevet indstillet til  

en positiv akkreditering.  

 

Panelets udkast til afgørelse har været til høring på AU. FBO understregede, at AU ikke er i  

mål før Akkrediteringsrådet har nikket til panelets indstilling. Akkrediteringsrådet forventes  

at træffe den endelige afgørelse i slutningen af november.  

 

5. Strategiproces fortsat v. NCN  

Fakultetsledelsen godkendte planen for rammesættende strategidrøftelser i  

fakultetsledelsen i efteråret i 2018. Drøftelserne i efteråret skal munde ud i et kort skrift, der  

er rammesættende for strategidrøftelserne på institutterne i første halvdel af 2019. 

 

Parallelt med strategidrøftelserne i efteråret arbejder dekanatet med at forberede  

forskningsevalueringerne. Fakultetsledelsen behandlede kommissorium for eksterne  

evalueringsrapporter, herunder forslag til karakterskala. Fakultetsledelsen godkendte 

kommissorium for de eksterne paneler og besluttede at følge den hollandske model  

(karakterskala) som med succes har været brugt andre. Der var enighed om, at der samtidig  

skal være kort prosa på, der beskriver hvad kan bringe instituttet videre på et givent felt. 

 

Fakultetsledelsen tog NCN’s orientering om status for studietur til efterretning. Der arbejdes  

videre med en studietur til Holland med fokus på arbejdet omkring bæredygtighed. 

 

I forhold til institutternes/centrenes indmeldinger til medlemmerne af evalueringspanelet 

pointerede NCN, at medlemmerne skal være professorer, da det er forskning, de skal evalu-

ere på. Det er afgørende, at der ikke foreligger inhabilitet dvs. ingen publikation inden for de 

sidste 5 år. Der må endvidere ikke være tætte bånd/historiske bindinger, så der kan sås tvivl 

om inhabiliteten. De institutter/centre som i deres indstillinger ikke har levet op til oven-

nævnte bliver kontaktet. 
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6. Administration v. NDH 

Louis Nielsen og Karin Sutherland redegjorde nærmere for økonomiprojektet:  

Power BI (Business Intelligence) Report Server, som ST- Økonomi har arbejdet med  

igennem den seneste tid og som nu er klar til at blive udrullet på ST fra januar 2019. Det er  

hensigten, at det senere skal udrulles på hele AU. Der er tale om et redskab som forskerne  

kan bruge til økonomistyring af eksterne projekter.  

 

ST -økonomi har fået både mange og gode input fra både institutterne, forskerne og  

fællesadministrationen. Initiativet udspringer af behovet for optimering af  

administrationen på AU. 

 

Power BI Report Server kan koble data fra forskellige systemer og bygger på de bevillinger  

der er givet og som er lagt i Navision. Det er et fantastisk redskab for alle bevillingshavere. 

Bevillingshaverne får bl.a. mulighed for at følge med i forbruget af den enkelte bevilling.  

Det er pt. 660 forskere på ST der er bevillingshavere.  

 

Louis Nielsen gennemgik de 7 forskellige rapporter som forskerne vil blive præsenteret for  

i Pover BI Report Server: 

 Porteføjle oversigt => Viser udvalgte nøgletal for de projekter, i forskerens projekt-

portefølje. 

 Konsolideret økonomioversigt => samlet oversigt over alle forskerens projekter. 

 Bemandingsoversigt => giver forskeren en overblik over hvem der er lønnet på deres 

eksterne bevillinger. Bliver tilkoblet med HR data, så slut dato for medarbejderen vil 

fremgå. 

 Projektoversigt => Rapport der giver et detaljeret overblik for det enkelte projekt. 

 Timeopfølgning => Er primært rettet til de timeregistrerende enheder, som giver 

overblik til timeopfølgning. 

 Postringsliste => Viser de posteringer som er bogført på det valgte projekt. 

 

Fakultetsledelsen udtrykte begejstring for det nye redskab som vil give forskerne mulighed  

for at sammenkoble data og dermed få en overblik over deres bevillinger, som hidtil har  

været enten umulige eller meget problematiske at skabe. Der var i fakultetsledelsen fuldt  

opbakning til, at bevillingshaverne på ST skal bruge det nye system fremadrettet. 

 

7. AUFF virkemidler v. JESM 

BS og JESM deltager begge på AUFF strategiseminar. Der var i fakultetsledelsen enighed om,  

startpakker er helt afgørende og det er derfor vigtigt at AUFF giver støtte til startpakker 

fremadrettet og gerne i endnu større omfang end hidtil.   

 

8. Indkøb og E-handelsprojekt v. udbudskonsulent Lasse Krongaard, projekt 

leder Morten Nissen og indkøbschef Mogens Toft, AU Økonomi og Bygninger –  

Indkøb (bilag) 

MT pointerede, at indkøb er et område, der kan hjælpe universitetets forskere til at  
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bruge deres penge bedre. Der er et uudnyttet potentiale, der er værd at gå efter, men det  

kræver samarbejde og nye måder at tænke og arbejde med indkøb på. 

 

Målet er, at der fremadrettet bliver færre indkøbere på institutterne, at der er 1-2 ansatte,  

der er hovedansvarlige for indkøb på hvert institut, og at der sker en optimering af AU’s  

indkøbsaftaler. Den gode indkøbsaftale skabes af samarbejde.  

 

Hvad er det, vi henter på indkøbsaftalerne – kan det betale sig? Institutterne har haft for 

skellige priser for samme produkter. Vi skal sørge for, at alle får de bedste priser. Der er et  

økonomiske potentiale i at lave rammeaftalerne. Der skal tænkes totaløkonomi ind i pro-

cesserne – et billigt produkt fx en fryser kan være dyrt i energi på den lange bane. I kontak-

ten skal der indgå bestemmelser om garanti og service samt betalingsbetingelser – det ta-

ger Indkøb sig af, det skal den enkelte forsker ikke tænke på. 

 

MT redegjorde for, at der på møde i Universitetsledelsen d. 13. september 2017 blev beslut-

tet, at Indkøb skal yde bistand til implementering af en øget decentral indkøbsorganisering 

mhp. at fastlægge indkøbsroller og at indkøbsanalyser, implementering af e-handel og  

styrket indkøbsfaglighed er en del af denne proces. 

 

AU kan konstatere, at fokus på indkøbsvaner skaber gevinster og en fortsat fokuseret indsats 

på indkøb som disciplin vil skabe yderligere gevinster: 

 

For at udbrede viden om gevinstpotentialet ønsker Indkøb at gennemføre følgende indsatser: 

1. Ledelsesforankring - centralt 

For at sikre det bedst mulige grundlag for styrket, decentral indkøbsorganisering samt  

implementering af e-handel, ønsker Indkøb, at proces og metode afstemmes og  

forankres på ledelsesniveau på fakulteterne før institutter, centre og andre enheder involve-

res. 

2. Ledelsesforankring – decentralt 

Indkøb foretager en meget håndholdt tilgang til institutter, centre og andre enheder for at 

sikre, at løsninger tager udgangspunkt i institutternes virkelighed. Indkøb tror på, at denne 

tilgang vil danne grundlag for dialog og samarbejde og tydeliggøre, hvad indkøb på AU er for 

en disciplin. 

3. Systemunderstøttelse 

E-handelsmodulet i Indfak er et værktøj, der gør det nemmere for indkøbere at finde de varer  

og ydelser, der er på indkøbsaftalerne.  

4. Fokus på indkøbsorganisering 

Indkøb på AU kræver viden og kompetence. Indkøb ønsker at drøfte organisering af indkøbs-

opgaven med institutterne, så det sikres, at forskere har mest mulig tid til kerneopgaven.  

 

 

 

Processen ud mod det enkelte institutter er følgende: 
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1. Analysemøde – indkøbsdata skaber grundlag for forståelse og synliggør potentialer på 

institutniveau. 

2. 1 – 2 arbejdsmøder – indkøbsorganisering fastlægges. 

3. Kursus i e-handel – decentrale indkøbere oplæres i indkøbsmodulet. 

4. Opfølgning og erfaringsopsamling. 

 

MT havde følgende opmærksomhedspunkter: 

 Indkøb kan i samarbejde med ST gøre det nemmere at købe ind – men det kræver 

en medarbejderressource at nå derhen. 

 Det kræver investering i en medarbejder på institutniveau, men det er ikke sikkert 

det er instituttet selv, der henter pengene – det er bevillingshaverne. Der skal være 

en fælles forventningsafstemning 

 Indkøb arbejder på at gøre indkøb til en motorvej – det skal drøftes, hvem skal 

have kørekortet. Det kræver kompetencer at være indkøber. 

 De eksisterende gode strukturer, der er i dag, skal udnyttes. 

 

Fakultetsledelsens havde følgende bemærkninger: 

Det er positivt, at Indkøb lægger op til en åben dialog. 

 Indkøbsaftalerne skal afspejle det brede behov – de mere specifikke behov skal  

klares på anden vis. Indkøbsaftalerne må ikke være for brede. 

 Må institutterne selv organisere det? Ja, men Indkøb vil gerne i dialog med institut-

terne og bl.a. drøfte antal af indkøbere mv. 

 Der er 1-2 indkøbskoordinatorer på instituttet og så er der forskellige indkøbsansvar-

lige hvor nogle køber på e-handel (motorvejen). På MBG er der en person, der er ek-

spert i indkøb, hun er koordinatoren. Herudover er der lokale indkøbere. Kemi har 

en butik, som er åbent hver dag og formentligt en indkøbskoordinator på vej. 

 Den måde man organiserer indkøb på institutterne, kan generere arbejde ind i øko-

nomiafdelingen, det skal man være opmærksom på. 

 Centralt system som fungerer godt ift. lagerstyring mv. efterlyses 

 

Fakultetsledelsen besluttede at gå videre og støtte implementeringen. Der bliver nu en proces 

hvor Indkøb går i dialog med institutterne/centrene. Repræsentanter fra Indkøb kommer  

igen på et senere fakultetsledelsesmøde og giver en status. 

 

9. Meddelelser 

KNI meddelte, at den igangværende konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivning – her-

under terrestrisk natur samt luft og emissioner – er udsat 1 år.  

 

Ministeriets begrundelse er, at man ønsker tid til en grundig afdækning af mulige gevinster  

og risici, så de værdifulde forskningsmiljøer ikke bringes i fare ved konkurrence udsættelse. 

 


