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Fakultetsledelsesmøde d. 14. marts 2018 kl.12.30 – 17.00 
Bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 4 
 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), , 
Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Jacob Schach Møl-
ler, Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), Conni Simonsen (CSI), 
Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Trolle Linderoth (TL), Kurt Jen-
sen (KJ), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Finn 
Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Erik Steen Kristensen (ESK) 
 

DAGSORDEN*1 
1. Konflikt v. Hanne Vester Rasmussen 
2. Godkendelse af dagsorden, referat og to-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. Regnskab 2017 
5. Opsamling på handleplan for flere kvinder i forskning (bilag) 
6. Kvalitet i rekruttering 

a. Implementering af de 7 normer for ansættelse af VIP v. JESM, NCN 
b. Procedurer TPC 
c. Søgekomité – oplæg v. TST  

7. Global Council: Status og eventuelle beslutningspunkter fra SGI’er (bilag) 
8. Høring af udkast til ændring af vedtægt for Aarhus Universitet som følge af  
     Universitetslovs ændringen (bedre rammer for ledelse) (bilag)  
9.  Afrapportering kompetenceudvikling (bilag) 
10. Fundraising v. SRK (bilag) 

a. Store private fonde 
b. EU, H2020 

11. Arbejdsmiljøstatistik 2017 (bilag) 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
12.  Meddelelser 
       a. Status vedr. elever på ST (bilag) 
       b. Mentorordningen Styrk Talentet (bilag) 
13. Eventuelt 
 
 

                                                             
1 De angivne tidspunkter er vejledende 
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1. Konflikt v. Hanne Vester Rasmussen 
HVR redegjorde nærmere for hovedregler i tilfælde af en muligt konflikt, men  
understregede samtidig, at der fortsat er mange forhold og spørgsmål som AU-HR og  
ST-HR endnu ikke kan besvare. 
 
HVR opfordrede alle ledere og ansatte til at følge med på AU’s hjemmesiden OK18 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/overenskomstforhandlinger-ok18/  
Hjemmesiden er dynamisk og bliver løbende opdateret med den seneste information, og 
giver bl.a. svar på hvem der bliver omfattet og hvem der er undtaget fra konflikt, hvad det 
har af betydning for den ansatte at være strejkeramt og lockoutramt, nødberedskab mv. 
 
På studieportalen er der lagt information ud omkring, betydningen af konflikt for de stude-
rende på AU. 
 
2. Godkendelse af dagsorden, referat og to-do listen (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 22. februar 2018 blev godkendt 
 
NCN havde følgende bemærkninger til to-do listen:  

 Ny ansættelser af VIP => NCN opfordrede institut- og centerlederne til at sende en 
mail til CS med information om ny ansættelser af VIP. Info vil blive samlet til brug 
for orientering ved fakultetsledelsesmøderne og skal medvirke til at der i højere grad 
kan etableres samarbejde på tværs, men også at nye ansatte allerede fra start kan 
mødes med inspirerende samarbejdspartnere og dermed komme godt i gang på ST. 

 
3. Nyt fra medlemmer 
NCN orienterede om, at rektor har meddelt at han sammen med formændene fra Akademisk 
Råd og fællestillidsrepræsentanten vil foretage en ekstern analyse af forskningsfrihed som 
opfølgning på politikkens analyse af ekstern og internt pres. 
 
NDH meddelte, at der er sendt anmodning om interessetilkendelse ift. elever ud til  
institutterne for næste år. Pt. kender ST dog pt. ikke præcist kvoterne, men det er vigtigt at  
give en tilbagemelding. NCN roste det meget velfungerende udvalg og ST’s løsning som  
fungerer fint både i forhold til elever og laborantpraktikanter. 
 
TST fortalte, at ENG er i gang med at indgå aftale om leje af en facilitet der kan bruges til  
eksperimentel research.  
 
SRK orienterede om, at den sædvanlige proces er igangsat for Sapere Aude. SRK pointerede,  
at fristen er d. 10. april men opfordrede til, at processerne bliver tilrettelagt således, at  
ansøgningerne kan sendes allerede d. 9. april pga. den mulige konflikt. 
 
RSK roste alumneindsatsen – der er over 1.000 alumner der har meldt sig til alumnedagen  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/overenskomstforhandlinger-ok18/
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på ST d. 5. april.  
  
MW orienterede om, at AU tager første spadestik til nye bygninger til Institut for Fødeva 
rer den 20. marts 2018. De nye bygninger er placeret i Agro Food Park i Skejby.  
  
4. Regnskab 2017 
NCN gennemgik regnskab 2017 og præciserede, at regnskabet endnu ikke er endeligt god 
kendt af AU’ bestyrelse. Fakultetets resultat for 2017 blev et underskud på 0,7 mio., hvilket  
er en forbedring på 8,6 mio. ift. budgettet. Det betyder, at ST rammer det budgetterede  
resultatet fint og differencen er på plus siden. Fakultetet havde en opsparing på 51 mio. ved  
indgangen til 2017, og den er ved indgangen til 2018 således på ca. 50 mio. I B2018-21  
foreligger der planer for forbrug af opsparingen frem til udgangen af 2021. 

 
Fakultetsledelsen havde ingen bemærkningen bortset fra, at det er meget tilfredsstillende, 
at ST i 2017 har været i stand til at ramme det budgetterede resultat så tæt. Det viser, at fa-
kultetet har et godt et overblik over sin økonomi.  
 
5. Opsamling på handleplan for flere kvinder i forskning (bilag) 
JESM redegjorde nærmere for, at den årlige status på handleplan for flere kvinder i forsk-
ning viser, at fakultetet stadig er udfordret på at få flere kvinder i forskningen. I 2016 vedtog 
ST 5 særlige indsatsområder, og det må formodes at det tager nogle år inden effekten af disse 
kan aflæses. Sidste år var det ikke alle institutter som havde opstillet måltal – det er nu sket i 
denne runde. Samlet set har ST opstillet et mål for stigningen i andelen af kvinder, nemlig 1% 
point om året. De to strategiske initiativer på ingeniør- og digitaliseringsområdet, betyder at 
der kommer til at ske en øgning i VIP-staben. Det vil give nogle udfordringer, idet der inden 
for disse områder generelt ikke er så mange kvindelige kandidater til VIP stillingerne.  
 
JESM fremhævede, at tal fra institutterne viser, at: 

 Det går ikke rigtigt frem ad i forhold til at øge andelen af kvinder i faste stillinger. 
 I 2017 blev 12 ansat i tenure track stillinger alene en var kvinde. 
 Enkelte institutter har over 50 % kvinder i enkelte stillingskategorier, måske kan re-

sten af ST lære noget af dem. 
 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 
 Vi konkurrerer med hele verden, når vi skal rekrutterer naturvidenskabelige kvinder, 

så det er vanskeligt 
 Hvad kan vi gøre? Flere piger ind på studierne løser det formentligt ikke. På geosci-

ence er der ca. 50% studerende der er kvinder, og det tal holder frem til ph.d., men 
erfaringen viser, at kvinderne falder fra ved post doc. Det er derfor et vigtigt spørgs-
mål hvad vi forventer af rejseaktivitet for post doc ?  

 Der er gode eksempler på, at ST kan rekruttere kvinder – nemlig kvinder der har 
valgt DK fordi det er verdens bedste land til at have en familie i. 

 Kvinderne falder af undervejs. Etablering af børnehave på campus kan hjælpe. 
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NCN afsluttede diskussionen og pointerede, at ST har en basal udfordring, og at alle insti 
tutter og centre på ST har noget at arbejde med i forhold til at nå deres måltal. 
 
6. Kvalitet i rekruttering 

a. Implementering af de 7 normer for ansættelse af VIP v. JESM, NCN 
ST har igennem de seneste år haft fokus på forbedring af rekrutteringsprocessen i  
forbindelse med ansættelse af videnskabelige medarbejdere. Fakultetet har derfor allerede  
inden universitetsledelsens beslutning om de 7 normer for rekruttering af fastansatte  
videnskabelige medarbejdere indarbejdet hovedparten af normerer i forbindelse med  
arbejdet omkring fakultetets revision af ansættelsesprocesser for VIP primært i 2016 med  
tilføjelser i 2017.  
 
Der er enkelte af de 7 normer som betyder, at ST’ har måttet lave tilretninger i fakultetets  
rekrutteringsproces og dermed i fakultetets vejledninger for ansættelser af VIP. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende drøftelse: 

 Computer Science har gode erfaringer med brug af interne søgekomiteer, det funge-
rer. JESM pointerede i tilknytning hertil, at en søgekomite ikke behøver være eks-
tern. 

 Hvis man ved der er gode folk som er ledige, er det vigtigt, at der kan laves hurtige 
opslag. 

 Der skal være en lang opslagsperiode og det skal slås op på steder, hvor ansøgerne 
ser det.  

 Bedømmelsesudvalg: Her sker der i ikke den store ændring, idet det stadigt er muligt 
at have en lokale formand. 

 Ansættelsesudvalg ved professoransættelser: Et medlem af dekanatet skal med til i 
hvert fald til de sidste samtaler ved ansættelse af professorer. Det er som udgangs-
punkt alene samtalen, dekanatet skal med til, men dekanatet vil gerne se program-
met. Er der kun en samtalerunde skal dekanatet være med til alle samtaler. 

 A,B,C kriterierne skal ændres i forhold til udlandsophold. 
 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig redegørelsen til universitetsledelsen og dermed implemente-
ringen af de 7 normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere på ST. 
 

c. Procedurer Tenure and Promotion Comittee (TPC) 
TPC har nu fungeret i 1½ år. Indstillingerne er meget forskellige og der er derfor behov for  
mere homogenitet omkring indstillingerne. Der er derfor udarbejdet to skabeloner som deka 
natet foreslår fremover skal udgøre indstillingen.  
 
Fakultetsledelsen besluttede, at de tre institutter: Fysik, Matematik og Miljøvidenskab skal  
indgå i et pilotprojekt omkring indstillinger til TPC. Pilotprojektet skal afdække, om de to  
skabeloner, som begge skal udfyldes af institutleder, fungerer og derfor fremadrettet skal  
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udgøre indstillingen til TPC. Pilotprojektet iværksættes nu, og kører over de næste ca. 2  
måneder. Pilotprojektet evalueres i fakultetsledelsen på sidste møde inden sommerferien. 
 

c. Søgekomité – oplæg v. TST  
TST gav en orientering om erfaringerne på ENG omkring brug af søgekomite.  
 
I forhold til opslag forsøger ENG at lave opslag på mange online sites.  NCN bemærkede  
hertil, at der ikke er krav om, at stillinger skal opslås bestemte steder. Opslå der hvor det er  
rigtigt for instituttet/centeret og på steder som sikre at der kommer mange ansøgninger. 
 
ENG har gode erfaringer med meget brede opslag. Det giver flere hundrede ansøgere. Her-
efter er der en shortlisting proces. På Computer Science er erfaringen også, at brede opslag 
har en kæmpe effekt. Det giver et langt større antal kvalificerede ansøgere. 
 
Søgekomite: ENG bruger egne ansatte med et godt og bredt netværk. Desværre er erfarin-
gen, at selv om flere kandidater når langt i ansættelsesprocessen, ender det ofte med, at 
den udvalgte springer fra. Konkurrencen med andre top universiteter er for stor. ENG har 
også oplevet, at nogle af de virkelig dygtige er rejst igen. Som oftest pga. private forhold. 
 
ENG har lavet en 12 siders folder som beskriver ENG, AU, Aarhus som by - hvad kan byen 
tilbyde og hvad har ENG sat i gang i af faglige aktiviteter. Pjecen har ikke givet resultat.  
 
TST konkluderede, at ENG er meget i vildrede i forhold til, hvad det er for tiltag der virker. 
ENG får ansat gode kandidater men det har ingen sammenhæng med brug af søgekomite. 
Det er ofte tilfældigt hvad der virker. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Med ingeniørsatsningen er det er lykkedes ENG at blive synlige. 
 ENG har gjort det fantastisk – summen af indsatser har virket. 
 Vi har gang i en rejse i fællesskab for at forbedre vores ansættelser og det er en grad-

vis proces med mange ingredienser. 
 Det er vigtigt at få mange gode ansøgninger og at vi får ansøgningerne håndteret 

hurtigt og professionelt. Pt. er der en medarbejder fra Internationalt sekretariat som 
er med til møder med kandidater og som kan fortælle om alt det universitetet og 
byen kan tilbyde. Når folk kommer på besøg så skal AU og ST gøre os attraktive både 
ift. forskning men også socialt. 

 Der er diskrepans mellem løn og topkandidater. 
 
7. Global Council: Status og eventuelle beslutningspunkter fra SGI’er (bilag) 
SRK gav en kort status på de ting der foregår. Der er 9 initiativer. Nogle er kommet rigtig 
langt særligt ift. full degree studerende. Her er der konkrete forslag med konkrete målsæt-
ninger. SRK opfordrede til at brug disse målsætninger også i andre grupper. 
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På fakultetsledelsesmødet d. 13.juni bliver Global Council et stort punkt med tid til frem-
læggelse og drøftelse. 
 
8. Høring af udkast til ændring af vedtægt for Aarhus Universitet som følge af  
 Universitetslovs ændringen (bedre rammer for ledelse) (bilag) 
NCN pointerede, at hovedformålet med ændringen er at tilpasse vedtægten til den ændring  
af universitetsloven vedr. bedre ledelse, som skete i juli 2017.  
 
Bestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet et forslag til en ændret proces for udpegning  
af bestyrelsesmedlemmer. Desuden foreslås ændret bl.a. tidspunkt for bestyrelsens møde  
med de Akademiske Råds formænd samt ændring af valgperioden for VIP-repræsentanter  
for ph.d.-studerende i Akademiske Råd fra 4 til 2 år. Sidstnævnte er oprindeligt foreslået af  
AR på ST. 
 
Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger. 
 
9.  Afrapportering kompetenceudvikling (bilag) 
Den 16. april 2018 har HSU den årlige opsamling på MUS/GRUS og kompetenceudvikling  
på dagsordenen. Tidligere har denne opsamling/drøftelse været baseret på en mundtlig  
redegørelse fra dekaner og universitetsdirektør, men det er nu aftalt, at der i 2018 skal  
være en kort skriftlig redegørelse til HSU fra hvert fakultet. 
 
ST-HR haft en dialog med institutterne og centrene på ST og har på baggrund af  
tilbagemeldingerne udarbejdet en redegørelse som viser, at der ift. kompetenceudvikling har  
været fokus på: 

 Stress (bl.a. har et institut afholdt ledelsesseminar om stresshåndtering) 
 Arbejdspres og psykisk arbejdsmiljø 
 Karriere og kompetenceudvikling, herunder strategisk kompetenceudvikling for at 

sikre at der er den nødvendige sammenhæng mellem medarbejdere og kvalifikatio-
ner 

 Sidemandsoplæring, kollegial sparring, menter og buddyordninger ved ansættelse af 
nye medarbejdere. 

 VIP har haft fokus på forskningsledelse og karriereveje 
 
Vurderingen er, at tallene viser et generelt fint billede af niveauet for kompetenceudvikling 
på ST. Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger til den af ST-HR udarbejdede redegø-
relse. 
 
10. Fundraising v. SRK (bilag) 

a. Store private fonde 
b. EU, H2020 

Der var udsendt en sagsfremstilling som uddrager de interessante tendenser for både de pri-
vate fonde og EU. Tallene i materialet er fra ReAp 
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Private fonde: Den største støtte til ST forskerne er i dag fra er de private fonde. De  
private fonde udgør en langt større andel af bevillinger end fx bevillinger fra Det Frie  
Forskningsråd. De kommende år vil de private fonde øge deres midler til uddeling. Tallene  
viser, at jo flere vi søger, jo flere bevillinger får vi. Der er et stort potentiale gemt i nogle af 
de fonde som ST ikke søger pt. Der kommer også nye fondsaktører ind og dem skal der  
også være opmærksomhed omkring. 
  
EU: Hvordan klare ST sig på EU-Horizon 2020 området? Det er relevant at søge Horizon  
2020, da der er en vækst over årerne. De institutter der henter flest penge hjem er CS og  
BIOS. AU sender færre ansøgninger ift. EU end f.eks. KU. Det betyder, at KU har taget  
næsten det dobbelte, af det AU har taget hjem.  
 
H2020 vil øge deres bevillinger. Der er derfor et stort potentiale for ST. Der et enormt stort  
potentiale ift. at gøre noget mere på EU området. SRK opfordrede til at være mere  
innovativ og skrive nogle gode projekter der indeholder nytænkning. Carlos Duarte har  
sagt noget om, hvad der ligger i begrebet nytænkning. Det er interessant at se det  
potentiale der er derude ved at gøre en indsats – være proaktive og have nogle mål.  
Der skal bruges mere tid på at skrive projekter. 
 
NH supplerede og pointerede, at det er ved at blive undersøgt hvad er det for barrierer  
forskerne har ift. EU ansøgninger. Der er steder på ST hvor der er miljøer med mange  
erfaringer og de erfaringer skal deles. 
 
11. Arbejdsmiljøstatistik 2017 (bilag) 
NCN opfordrede alle institut- og centerledere til at gennemgå materialet og overveje, om  
der er sket en udvikling som giver anledning til overvejelser omkring iværksættelse af  
initiativer på instituttet/centeret. 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
12.  Meddelelser 

       a. Status vedr. elever på ST (bilag) 
       b. Mentorordningen Styrk Talentet (bilag) 

Ingen bemærkninger. 
 
14. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


