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Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard Jen-
sen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Jacob Schach Møller, Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt 
(BS), Carsten Suhr Jacobsen, Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), 
Jes Madsen (JESM), Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU), Søren Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Finn 
Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lindegaard 
(SKL) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Peter Henriksen (PH), Conni Simonsen (CSI), Kurt Jensen (KJ) og Thomas S. Toftegaard (TST).  
 

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

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
4. Ny økonomimodel (bilag) v. NCN 
5. Fastholdelse af studerende (bilag) v. FBO   
6. Evaluering af pilotprojekt om indstillinger til Tenure and Promotion Committee  v.  

JESM  
7. Bygninger, Campus 2.0 v. Bent Lorenzen 
8. Status vedrørende konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningen v. KNI 
9. Meddelelser 

a. De samlede resultater fra OK18 
b. Procedure ved de løbende lønforhandlinger 
c. APV tidsplan 2019 

10.  Eventuelt 
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NCN indledte mødet med at byde velkommen til: 
- Ulrik Uggerhøj som med virkning fra 1. juli 2018 er tiltrådt som ny institutleder på 

Institut for Fysik og Astronomi. 
- Søren Klith Lindegaard som er per. 1. juni er ansat i fakultetssekretariatet som PA 

for NCN. Søren deltager fremadrettet ved fakultetsledelsesmøderne for at hjælpe 
NCN med opfølgningen fra møderne. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 13. juni 2018 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning: 

b. To-do listen (bilag) 
FBO orienterede om at ift. to-do-listens pkt. 2 ”Regler omkring undervisningssprog på  
bacheloruddannelsen og på de enkelte kurser på bacheloruddannelsen” er der sendt en  
beskrivelse til institutlederne og de uddannelsesansvarlige omkring reglerne for omfang af  
engelsksprogede kurser på bacheloruddannelsen.  

 
NCN orienterede om, at i forhold til pkt. 3 “Institutterne skal holde hinanden orienterede om 
nye ansættelser af VIP” har Institut for Datalogi indsendt en oversigt over instituttets nyan-
satte. Listen er beskrevet som et meddelelsespunkt (pkt. 9d). Der otte nyansatte. 
 
3. Nyt fra medlemmer 
NDH mindede institut- og centerlederne om at være opmærksom på at hjælpe institutsekre-
tariatsleder, da der indføres et nyt system for rejseafregninger. Det betyder at der skal afreg-
nes i det gamle system nu, så det gamle system kan blive lukket ned. 
 
NDH orienterede endvidere om, at antal elever og laborantpraktikanter på ST meldes ud me-
get snart. Tidligere har ST fået lov til at disponere over 5 ekstra elever efter aftale med BSS, 
som ikke bruger deres kvote fuldt nu. Det tal reduceres fra 5 til 3 elever men først med virk-
ning fra 2020. 
 
FBO meddelte, at de første tal for kvote 1 ansøgere er offentliggjort. AU gået frem ift. første-
prioritetsansøgninger, og at det ser ud til, at ST ekspanderer særligt på nogle uddannelser. 
 
FBO orienterede om ansøgninger til større fonde ift. interesseskabelse, formidling og under-
visning i naturvidenskab/teknik. Både Villumfonden og Novo Nordisk Fonden har lanceret 
nye uddelingsområder med særlig fokus på børn, unge og naturvidenskab/teknik. FBO anbe-
falede at trådene samles og indsatsen koordineres. Fakultetsledelsen tilsluttede sig FBO’s an-
befaling. FBO sender en mail ud med besked om processen.   
 

https://veluxfoundations.dk/da/kultur-og-samfund/boern-unge-og-science
http://novonordiskfonden.dk/da/uddannelse
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NCN pointerede, at institutlederne skal være opmærksomme på Digitaliseringssatsning 3 
som handler om at udbrede kendskab til digitalisering i uddannelserne.  
 
4. Ny økonomimodel (bilag) v. NCN 
Peder Damgaard deltog. Ny økonomimodel har været behandlet på flere fakultetsledelses-
møder. Transparens, robusthed og forståelige principper er nogle af nøgleordene for den 
nye økonomimodel, hvor basisforsknings-, kontrakt- og uddannelsesindtægter samt eks-
terne midler kanaliseres ud på institutterne samtidig med at omkostningerne i udstrakt 
grad følger gældende interne- og eksterne fordelingsprincipper. Samlet skal dette medvirke 
til at øge incitamenterne for udvikling af kerneaktiviteterne. 
 
PD fremlagde og gennemgik forskellige talscenarier og beregninger til illustration af prin-
cipperne bag modellen. Tallene viste, at der er transparens i NØM.  
 
Fakultetsledelsen godkendte NØM med implementering fra regnskabsår 2019. Fakultetsle-
delsen roste Peder Damgaard og Luis Nielsen for det store arbejde der har været forbundet 
med udviklingen af NØM. Det har været en både lang og udfordrende proces som har kræ-
vet mange analyser og drøftelser på tværs af institutterne. 
 
NCN understregede, at alle institutter går over i den nye model med en bundlinje, som de 
ville have haft i den gamle model. Der var i Fakultetsledelsen enighed om, at fælles ansvar og 
solidaritet stadig er bærende principper for fakultetets samlede økonomi. Institutterne har 
forskellige grundvilkår bl.a. i forhold til dimensionering. NCN understregede, at det er umu-
ligt, at lave en model som tager højde for de politiske beslutninger der kommer fremadrettet, 
men både fakultetet og institutterne har en sund økonomi som giver handlemuligheder i for-
hold til de udfordringer der kommer undervejs og samtidig er der solidaritet i fakultetsledel-
sen. NØM og den transparens der er indbygget i modellen giver mulighed for, at både insti-
tutterne og fakultetet kan tilpasse sig og justere sin økonomi løbende. 

 
Der var i fakultetsledelsen enighed om at have fokus på kommunikation i forhold til medar-
bejderne omkring NØM. 
 
Fakultetsledelsen havde en indledende drøftelse af ST’s interne implementering af den ny be-
villingsreform for uddannelsesindtægter.  Reformen betyder, at uddannelsesindtægterne til 
universiteterne og andre videregående uddannelser bliver bevilliget efter nye kriterier. Det 
får konsekvenser for ST.  
 
PD viste beregninger som viser, at ST formentligt taber indtægter på ca. 7 mio. kr. i 2019 og 
ca. 27 mio. kr. i 2020. Det er de institutter som vækster i antal studerende som bliver ramt.  
Det betyder, at ST fremadrettet kommer til at mangle ca. 18.000 kr. per øget STÅ. NCN poin-
terede, at det er en betragtelig nedgang i indtægterne, men samtidig skal leverancen forsat 
leveres fra ST og de institutter der er involveret i satsningerne. Færdiggørelsesbonus bortfal-
der og PD fremhævede, at det bliver særligt dyrt for ASE. 
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PD fremlagde forslag til en ST model for implementering af den ny bevillingsreform for ud-
dannelse.  
 
Der var i fakultetsledelsen enighed om, at det er en udfordring for fakultetet og der skal 
findes en solidarisk løsning, men fakultetsledelsen har behov for at se andre løsningsfor-
slag inden der træffes en endelig beslutning. Det blev på denne baggrund besluttet, at for-
skellige modeller skal beskrives og forelægges på næste fakultetsledelsesmøde.  
 
Fakultetsledelsens godkendelse af NØM betyder at der er mulighed for at enhederne kan 
indgå økonomiske aftaler om levering af undervisningsydelser mellem hinanden.   
PD redegjorde nærmere for at det forudsætter en formuleret aftale for hvert kursus hvor 
der ønskes en undervisningsaftale mellem to enheder. Aftalen skal beskrive: 

- Hvilket kursus 
- Købende enhed = kursusudbyder 
- Hvem er sælgende enhed 
- Hvilken afregningsform (indtægts- eller omkostningsbaseret) 
- Perspektiv: Gælder aftalen kun i 2019? eller er den løbende? 
- En godkendelse fra både købende og sælgende enhed 

 
Processen for ST’s interne undervisningsaftaler er at der laves et standard skema til brug for  
indmeldingerne. Der skal være et skema per kombination køber og sælger (ikke per kursus).  
Sælgende enhed har bolden i forhold til at få formuleret aftaler med købende enhed. Alene  
aftaler som er indmeldt til dekanatet pr.1. september 2018 når med i grundlaget til budget  
2019-22. 
 
Fakultetsledelsen godkendte planen for kortlægning af undervisningsaftaler mellem enheder 
på ST. Der bliver sendt en mail ud til både institutlederne og de uddannelses ansvarlige. 
NDH pointerede, at der skal være et ledelsesansvar ift. at få lavet aftalerne inden for fristen. 
 
PD fremlagde processen vedrørende arbejdet med budget 2019-22:  
23. august ST’s interne budgetudmelding til institutter/centre 
1. oktober institutter/centre indmelder budget til dekanat 
22.-25. oktober Budgetmøder mellem institutter/centre og dekan 
30. oktober Fakultetet indmelder budget til rektorat  
 
Fakultetsledelsen godkendte processen. 
 
5. Fastholdelse af studerende (bilag) v. FBO 
FBO orienterede om, at Styregruppen for fastholdelse efter opdrag fra fakultetsledelsen er 
påbegyndt arbejdet med at udvikle et indsatskatalog, der kan danne ramme om fakultetets 
arbejde med fastholdelse. Udkastet til et katalog indeholder en række indsatser indenfor 10 
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overordnede tematiske områder, som styregruppen har fundet dækkende for det strategi-
ske arbejde, der skal igangsættes.  
 
FBO understregede, at tiltagene kræver ressourcer og at det skal tænkes ind. Som  
udgangspunkt kan katalogets indsatser forstås som valgfrie indsatser, der kan til- og fra 
vælges. Fakultetsledelsen drøftede, om der skal udpeges særligt prioriterede indsatser  
og/eller obligatoriske indsatser. Styregruppens overvejelser og anbefalinger er, at følgende  
tiltag iværksættes på tværs af fakultetet: 
Early Warning 
Mentorordninger – her er der erfaringer på tværs 
Trivselsundersøgelse 

 
Styregruppen foreslår følgende proces for det videre arbejde med indsatskataloget: 

1) Justering af indsatskatalog: På baggrund af fakultetsledelsens drøftelse justeres 
indsatskatalog. 
2) Udsendelse af indsatskatalog: Indsatskatalog udsendes til institutterne med hen-
blik på udarbejdelse af institutplan. Samtidig udsendes indsatskataloget til ST Admini-
stration med henblik på konkret vurdering af ressourcer forbundet med administrative 
ressourcetræk. 
3) Udarbejdelse af institutplan: Institutterne udarbejder plan for en fremadrettet og 
sammenhængende indsats for at styrke fastholdelse. Institutterne sikrer i den sammen-
hæng, at alle uddannelsesudvalg får lejlighed til at mødes med henblik på at give uddan-
nelsesnære bidrag til institutplan.  
4) Frist for institutplan: Udgangen af uge 41 
Behandling af institutplaner: Styregruppen behandler institutplaner og giver feedback 
inden jul. Herunder 

 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

- Early warning – her er der erfaring på fysik omkring en læsequiz. Der er en sammen-
hæng mellem dem der klare sig dårligt i læsequizen og dem der klare sig dårligt til 
eksamen. Det vil fysik bruge som en early warning. FBO bemærkede hertil, at det er 
godt med erfaringsudveksling. 

- Godt katalog – hvert institut skal kunne plukke blandt de 10 indsatser 
- MATH køre brush up kurser – det retter sig ikke kun til dem der har været i udlan-

det, men også de studerende der kommer direkte fra gymnasiet 
- Det er afgørende at overveje og kigge på ressourcer. Hvad er fakultetssatsninger – 

hvad skal ophøjes til fakultetssatsninger, så det kan understøttes administrativt og 
hvad skal løses på institutniveau? FBO bemærkede hertil, at institutterne også skal 
se på ressourceforbruget og tænke ind, at de initiativer der vil kræve et stort admini-
strativt træk, det skal håndteres som et tiltag der løses på fakultetsniveau.  

- ST skal se på, om de enkelte tiltag kan betale sig? NCN pointerede, at ST har et fra-
fald på alle institutter, så der er et økonomiske potentiale. 

- ST skal finde en forretningsmodel, så administrationen kan løse det. 
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- Kataloget skal ud i miljøerne og drøftes. 
 
Fakultetsledelsen konkluderede, at kataloget over indsatser sendes ud til institutternes vi-
dere arbejde med lokale fastholdelsesinitiativer. Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget 
om, at de tre initiativer som styregruppen har forslået bliver tiltag som løftes fælles på fa-
kultetsniveau. 
 
6. Evaluering af pilotprojekt om indstillinger til Tenure and Promotion  
Committee v.  JESM  
Fakultetsledelsen har tidligere besluttet, at de tre institutter: Fysik, Matematik og Miljøvi-
denskab skal afvikle et pilotprojekt omkring indstillinger til Tenure and Promotion Comit-
tee (TPC).  Der er behov for mere homogenitet omkring indstillingerne og pilotprojektet 
skulle afdække, om de af dekanatet foreslåede skabeloner (hhv. word-skabelon og excel-
ark), som begge skal udfyldes af institutleder, fremadrettet skal udgøre indstillingen til 
TPC. Pilotprojektet blev afsluttet ved udgangen af maj måned 2018.  
 
JESM orienterede om, at vurderingen fra Tenure and Promotion Committee er, at de nye 
indstillinger fungerer. De institutledere, som har indgået i pilotprojektet, har bemærket, at 
der er begynder vanskeligheder. Det vil der bliver kigget nærmere på, således at de felter der 
er svære at forstå revideres. Men princippet, med at have hhv. et word dokument og et excel 
ark som udgør indstillingen, fungerer.  
 
JESM opfordrede til, at bemærkninger til dokument og skema samt forslag til forbedringer  
sendes til JESM. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at de to skabeloner fremadrettet udgør indstillingen til  
Tenure and Promotion Committee. Fakultetsledelsen bemærkede, at der bør udarbejdes et 
vejledningsdokument som, i de situationer hvor formanden for bedømmelsesudvalget er  
intern, beskriver hvilke dele der skal udfyldes af formanden, i stedet for institutlederen.   
 
7. Bygninger, Campus 2.0 v. Bent Lorenzen 
BL fortalte om processen og at der kommer en høring om Campus 2.0.  
Høringsprocessen skal være afsluttet per 1. nov. 2018. Den. 13. dec. beslutter universitetsle-
delsen den endelige plan for campus 2.0. 
 
BL bemærkede, at høringen giver mulighed for at sætte fokus på om ST har nogle behov som 
ikke bliver dækket pt. BL nævnte som eksempler:  
Det skal være et levende campus – der kan tænkes sportsfaciliteter ind.  
Læsepladser – ST har læsepladser nok i forhold til det behov der er i dag. Men der kan være 
fælles læsepladser – blended learning? 
Hvordan får vi industrien ind i Campus? Og hvem er det man gerne vil have ind? 
ST vil gerne have virksomheder tættere på, men ikke nødvendigvis integrere dem i ST’s egne 
bygninger – kan det løses?. 
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BL opfordrede til at fakultetsledelsen overvejer hvordan høringen skal køre på ST og hvad 
der skal være fokus på i høringen. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende første indledende bemærkninger til høringen: 

 Fremlæg det der ikke allerede er besluttet og så giv mulighed for at kommenterer 
på det. Giv ikke medarbejderne falske forhåbninger ift. at kunne få indflydelse på 
noget som allerede er besluttet.  

 Der kan arrangeres enten workshop eller orienteringsmøder hvor der orienteres 
om planen for Campus 2.0. NCN bemærkede hertil, at det skal være en høring ikke 
en orientering 

 Flakkebjerg, Foulum, Roskilde, Årslev skal alle tænkes ind, og de ting der skal ske 
på de lokaliteter skal kobles til Campus 2.0.Der skal være fokus på det der sker i 
Århus, men samtidig benytte lejligheden til også at se på, hvad der sker på de an-
dre lokaliteter. 

 Parkeringsforhold - hvor parkerer man? Det er et emne som det kan være fornuf-
tigt at have en holdning til. 

 Ledelsen på ST kan bruge høringen som en lejlighed til at fortælle medarbejderne 
om hvad det er der kommer – fx blended learning. Der kommer forandringer de 
kommende 10 år, og det skal medarbejderne være opmærksomme på og have mulig-
hed for at tænkeind. 

 Det skal beskrives nærmere hvad det er for et niveau man kan få indflydelse på? Det 
skal ikke hedde sig at alt er åbent, for det er det ikke. 

 Bæredygtighed og cirkulær økonomi er det det noget der er vigtigt for ST og som skal 
indarbejdes? Det har konsekvenser for det er dyrere at lave en energi neutral byg-
ning. 

 Kan vi bringe forskerne sammen med de studerende? 
 De studerende skal inddrages fx ved brug af de sociale medier, og de skal have mulig-

hed for at komme med input.  
 
Det blev konkluderet, at senest d.  7. august skal medlemmerne af fakultetsledelsen komme 
med forslag til høringen. Herefter samler fakultetssekretariatet op, så der på fakultetsledel-
sesmødet d. 9. august er et forslag til en høringsproces på ST.  
Høringsprocessen på ST skal inddrage det der foregår på de forskellige ST lokaliteter, det 
skal være klart hvad der er besluttet, og hvad der er mulighed for at komme med input til. De 
studerende skal inddrages evt. via brug af sociale medier. 
 
8. Status vedrørende konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningen v.  
KNI 
KNI orienterede om, at i forhold til det udbud der skulle have været i maj måned er udbuds-
materialet udskudt til august. Det samme gælder den liste over udbud der skulle være kom-
met. ST bruger tiden konstruktivt, bl.a. ved at se nærmere på, hvilke kommende udbud ST 
skal byde ind på. 
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9. Meddelelser 
a. De samlede resultater fra OK18 
De samlede resultater fra OK18 er blevet offentliggjort og kan ses på Moderniseringsstyrel-
sens hjemmeside under ”Overenskomst og aftaler”.  
https://modst.dk/hr/overenskomst-og-aftaler/ok18/resultatet-af-forhandlingerne/ 
 
b. Procedure ved de løbende lønforhandlinger 
Lønudvalget og FSU har i efteråret 2017 drøftet udformningen af konkrete e-mails for at 
kunne effektivisere og forenkle lønforhandlinger ved ny ansættelser og forlængelser på ST. 
De er udarbejdet med udgangspunkt i skabelon udsendt fra centralt HR. De er justeret og 
tilpasset efter tilbagemeldinger fra TR. Der kan komme yderligere tilretninger efter udmel-
dinger fra Moderniseringsstyrelsen om håndtering af sådanne sager i forhold til personda-
taforordningen.  
 
c. APV-tidsplan 2019 
Universitetsledelsen har besluttet at afprøve en ny og enklere model for den treårige APV, 
som gennemføres i foråret 2019. Medarbejdere skal som noget nyt forholde sig til den fysi-
ske og psykiske APV på samme tidspunkt.   
 
d. Nyansatte VIP’ere på Institut for Datalogi 
Ny ansættelser på CS er beskrevet i sagsfremstilling. 
 
10. Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  
 
NCN ønskede alle en god sommer. 

https://modst.dk/hr/overenskomst-og-aftaler/ok18/resultatet-af-forhandlingerne/

