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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Fakultetsledelsesmøde d. 1. november 2018 kl. 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 14 
 
 
 
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 (CSJ), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Kaj Grønbæk (KG), 
Jes Madsen (JESM), Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne 
F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lindegaard (SKL), Søren Rud Keiding 
(SRK)og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Hanne Bach Clausen, Finn Borchsenius (FBO) deltager efter kl. 15.15 
Gæst: Kim Kusk Mortensen (pkt. 6)  

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

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. Budget 2019 v. NCN  
5. Nyt lønaftalekatalog fra 2019 v. NCN 
6. Optimeringstiltag i administrationen v. NDH 
7. Strategi v. NCN (bilag) 
8. Tenure track v. JESM (bilag) 
9. Datadelingsredskaber v. NDH (jf. to-do-listen) 
10. Ekspertlister v. NCN (bilag) 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
11. Meddelelser 

a. APV 2019 - Fakultetsspecifikke spørgsmål 
b. Høringssvar Campus 2.0 

12. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt 
Udkast til referatet fra fakultetsledelsesmødet den 2. oktober blev godkendt 
 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
Ift. punktet omkring international rekruttering og spouses skal der:  

 Laves en beskrivelse af de tiltag, der fungerer ift. international rekruttering og 
spouses.  

 Laves video hvor bl.a. unge talenter fortæller, hvorfor de valgte DK og Århus. 
 

Internationalt Center har oplyst, at der i forhold til førstnævnte er et nyhedsindlæg fra  
maj 2018: http://ias.au.dk/show/artikel/congratulations-on-your-new-job/ hvor en  
medfølgende ægtefælle beskriver processen frem til at få job ved Grundfos. 
Internationalt Center er opmærksom på, at der skal laves videoer og arbejder på det.  
 
Til gengæld er der lavet en video, hvor unge talenter fortæller om, hvorfor de valgte DK 
http://ias.au.dk/international-academic-staff-ias/. I videoen er der også andre film om: 
Social life, Kindergarten in Aarhus, work-life balance, Arriving mv.  
 
3. Nyt fra medlemmer 
SRK orienterede om, at planlægningen af SDG konference d. 4. februar er i fuld gang. Insti-
tut- og centerlederne blev bedt om melde tilbage med navne på studerende og forskere, som 
kan bruges til at være med til at skabe konferencen.  
 
NDH orienterede om, at der er blevet ansat en driftschef for bygningsområdet, så Bent Lo-
rentzen kan koncentrere sig om byggesagerne, og at der vil blive opslået en økonomichefstil-
ling. NDH gjorde opmærksom på, at der pt. er leveringsproblemer ift. computere. Der er le-
veringstid, så det er vigtigt at bestille i god tid.  
 
KNI fortalte, at Det Kongelige Bibliotek har ændret organisering således, at ST og HE er slået  
sammen. Der er Hanne Munch Kristiansen, der er ny leder for både HE og ST.  
 
JSM orienterede om, at Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har bevilget et ERC Synergy 
Grant på 10 mio. euro, svarende til 74,6 mio. kr., til projektet “Recursive and Exact New Qu-
antum Theory” (ReNewQuantum), med professor Jørgen Ellegaard Andersen som primær 
forskningsleder og med Center for Kvantegeometri af Modulirum (QGM), Aarhus Universi-
tet, som primær værtsinstitution. Det er første gang, Aarhus Universitet er involveret i en 
ERC Synergy bevilling, og det er første gang, at en ERC Synergy bevilling gives til et rent ma-
tematisk/teoretisk fysik-projekt. 
 

http://ias.au.dk/show/artikel/congratulations-on-your-new-job/
http://ias.au.dk/international-academic-staff-ias/
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NCN orienterede om, at Professor ved Institut for Fysik og Astronomi, Jacob Sherson, har 
modtaget Grundfosprisen 2018 for sit arbejde med at bringe naturvidenskaben tættere på 
folk. NCN pointerede, at det forhold, at forskere på ST modtager disse flotte priser, skyldes 
indstillinger fra institutlederne. 
 
NCN orienterede om, at der er afholdt fire åbne stormøder om Campus 2.0 for studerende 
og medarbejdere. Der er ikke kommet så mange til møderne, men der har været en god  
dialog. Input og ideer fra møderne er nu samlet i et høringssvar, som er sendt til Universi-
tetsledelsen/masterplansgruppen. NCN opfordrede til, at hvis der kommer gode ideer lo-
kalt skal de bringes frem. ST forsøger også at få gode ideer og inspiration udefra. 
 
4. Budget 2019 v. NCN 
NCN gennemgik Budget 2019. ST har udfordringer som bl.a. er kommet pga.  

 Ny reform for uddannelsesindtægter 
 Basisforskningsmidler 
 Kontraktmidler 

 
Det er alle udefrakommende ting, der gør, at ST har en udfordring. Der er pt. uafklarede  
spørgsmål i forhold til VIP-ansættelser på institutterne. Alle institut- og centerledere blev  
bedt om i samarbejde med deres controller undersøge, om deres tal er korrekte. 
 
NCN opfordrede til at have fokus på den eksterne funding. Fundraising er et område, hvor  
der er mulighed for at tage fat og reelt gøre en forskel. Det er vanskeligt at øge på  
uddannelsesindtægterne, men der er muligt at øge ift. forskningsindtægterne. Der er pt. et  
fald i forskningsindtægterne sammenlignet med tidligere år, og det er en udfordring.  
 
Ansøgt beløb per VIP er faldende, og det er bekymrende. Der er mindre ansøgningsaktivitet.  
Det er tydeligt at se, at jo mere forskerne søger, jo flere bevillinger får ST. Der er en tæt  
sammenhæng mellem antal ansøgninger og fondsindtjening. Erfaringen viser, at en stigende 
ansøgningsaktivitet giver resultat. Faldet er meget forskelligt fra institut til institut. NCN  
opfordrerede institut- og centerlederne til at se på antal ansøgninger per VIP. Hvert institut  
og center skal overveje, og der er områder, hvor det enkelte institut skal gøre en massiv 
indsats i forhold til at øge ansøgningsaktiviteten. 
 
Centerlederne for de nye tematiske centre har lovet, at de også vil se på fundingmuligheder. 
 
5. Nyt lønaftalekatalog fra 2019 v. NCN  
NCN orienterede om, at der har været afholdt to møder i Lønudvalget omkring revision af 
Lønaftalekataloget. Lønudvalget har været enige om: 

 At vi fortsætter med en 3-årig periode dvs. gældende fra 1. januar 2019 til 31. decem-
ber 2021. Opstår der noget akut, så tager vi det før, og 

 At den overordnede struktur fortsætter uændret dvs. med et særskilt afsnit for ASE. 
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De ændringer, der er foretaget i Lønaftalekataloget, er lavet på baggrund af Lønudvalgets 
beslutninger og nødvendige opdateringer pga. eksterne forhold som f.eks.: 
• Finansministeriets lønoversigt (ny siden vi lavede sidste lønkatalog) 
• TAP lønaftaler på AU (nye siden vi lavede sidste lønkatalog) 
• Lønforhandlingsprocessen som er ændret på AU siden vi lavede sidste lønkatalog 
• Opdatering af div. tal oversigter f.eks. antallet af Ph.d. studerende som har betydning for 
funktionstillægget til Ph.d. udvalgsformænd + medlemmer. 
 
NCN henviste til at alle væsentlige ændringer og opdateringer i Lønaftalekataloget er 
punktvis skrevet i sagsfremstillingen. De er i overskriftsform følgende: 
• Præcisering af tillægstyper i indledningen (s. 6-7) 
• Institutlederen forhandler alle tillæg for professorer (s. 15) 
• Formuleringsmæssige ændringer i afsnit vedr. ASE (s. 21-22) 
• Grundbeløbstabellen fjernes (s. 26) 
• Omformulering af forhandlingsprocedure (s. 27) 
• Kvalifikationstrappen VIP opdateret (s. 31)   
• Antal studerende og ph.d. studerende er opdateret (s. 34-36) 
• Centrale TAP aftaler opdateret (s. 38-124) 
 
Den videre proces er: 
• 21. nov. 2018: Møde i FSU med drøftelse og beslutning vedr. revidering af lønkataloget 
• Dec. 2018: Underskrivelse af nyt lønkatalog på ST af formand og næstformand for FSU 
• 1. jan. 2019: Ikrafttrædelse af nyt lønkatalog på ST 
 
Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger til revisionen af Lønkataloget.  
 
6. Optimeringstiltag i administrationen v. NDH  
Uddannelseschef Kim Kusk Mortensen deltog på mødet som opfølgning på den drøftelse, der 
var på fakultetsledelsesmødet i september om administrationens optimeringstiltag 
 
ST-Uddannelse har haft følgende successer:  

 Der er lavet en organisationsforandring, og det har fungeret. Det er sket en indflyt-
ning af medarbejdere. Fokus har været at gøre tingene mere ensartet i forhold til alle 
institutterne. 

 Kontraktgeneratoren er udbygget efter de ønsker, der har været fra bl.a. de uddan-
nelsesansvarlige. Der er nu både kassogrammer og farvekodning af ændringer. 

 Kursuskatalogprocessen sikre optimerede processer og tidsplaner. Der er digitalt 
hjælpeværktøj i Onedrive. 

 Implementering af workzone. Journalisering så alt sagsbehandling nu er digital. Alle 
gamle sager er digitaliseret. 

 Alle beviser er nu digitaliseret og sendes vis E-boks. 
 
ST-Uddannelse har arbejdet hen imod en papirløs studieadministration, og det er lykkes.  
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ST-uddannelse står overfor følgende udfordringer: 

 Der kommer 16 nye uddannelser over 4 år. Det har ST ikke prøvet tidligere.  
 Økonomi => der bliver set på besparelsesmuligheder. Det giver udfordringer da 

der er mange nye opgaver bl.a. omkring fastholdelse og der er en merproduktion. 
ST stiger med ca. 25 % i ekstra studerende 

 Nye systemer => der kommer et nyt planlægningssystem så der bliver nye fælles 
principper for planlægning og brug af undervisningslokaler. Der kommer nyt LMS, 
nyt studieadministrativt system (2023) og nyt digitalt eksamenssystem (2023). 

 
På foranledning af NDH drøftede fakultetsledelsen ressource udfordringer i  
administrationen på ST. Det blev fremført, at en mulighed var at fokusere mere på driften 
frem for udvikling. I relation til dette blev det bemærket, at vi ikke kan koble os fra 
overordnede udviklingsprocesser. 
 
7. Strategi v. NCN (bilag) 
Fakultetsledelsen har i efteråret 2018 en række tværgående drøftelser, som skal munde ud 
i en fælles ramme for strategiudviklingen på institutterne i foråret 2019. 
 
Tidsplan for strategiprocessen 
Hvor er vi nu? 

 Forberede rammen for institutstrategier (SDG og generiske initiativer) 
 Forberede forskningsevalueringer – input til institutstrategier 

 
Der kommer også en AU strategi proces og de to processer skal passe sammen. 
Fakultetsledelsen bemærkede, at analysearbejdet på institutterne kræver ressourcer. Det  
blev besluttet, at institutterne selv bestemmer, hvor meget deres organisation skal inddrages. 
 
Tidsplanen blev godkendt.  
 
Opsamling på SDG drøftelser 
Fakultetsledelsen bemærkede, at ikke alt energi skal fokuseres på SDG’erne da der er andre  
nationale dagsordener, som de enkelte institutter er nødt til at følge. 
 
Der er lavet en intern undersøgelse over, hvordan SDG’erne vægtes af fakultetsledelsen.  
Resultatet viser ikke et entydigt billede. Flest prioriterer ”redde verden” som nr. 1. men  
gennemsnitsscoren for rekruttering af studerende er højere. Resultatet er ikke uinteressant.  
 
Studietur  
NCN orienterede om at der fortsat sigtes mod studietur til Holland, og at det bliver relativt 
snart og måske bare en enkelt dag eller to.  
 
Forskningsevaluering: 
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NCN orienterede om, at sammensætningen af paneler går rigtig godt. De fem paneler er  
allerede på plads og flere af de øvrige er tæt på.  
 
Tidsplan for forskningsevalueringer blev gennemgået og det blev drøftet, hvem der gør  
hvad i processen.  
 
Der bliver et generisk program for panelerne. De skal være færdige med deres evalueringer 
mens de er på AU.  Det bliver en person udefra som faciliterer processen. Den gennemgå-
ende sekretær er helt afgørende. Institutter med flere lokaliteter skal vælge en lokalitet. 
 
D. Generiske aktiviteter 
Der er mange gode nye aktiviteter i den nuværende strategiperiode. Vi skal bygge oven på  
de eksisterende aktiviteter. Fakultetsledelsen havde en drøftelse af hvad er næste step? 
Hvad er ST største udfordringer inden for de fem kerneaktiviteter. 
 
Forskning: 
SRK pointerede, at den grundlæggende udfordring er det generationsskifte, som betyder, 
at universitetet er lige så stærkt om 10 år som det er i dag. Vi skal have nye talenter ind som  
performer. 
 
Virkemidler i forskningssporet: Vi skal sikre, at den tid, der bliver brugt på ansøgninger  
bliver brugt bedst mulig. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 ST får mange unge ind med stor talent, som bidrager til øget impact, men der er en 
kultur som betyder, at der er stærke forskere, der tager mange kampe med andre for-
skere. Vi skal give plads til styrkerne – men de stærke personer skal ikke bekæmpe 
hinanden. 

 Vi bliver tvunget til samarbejde. Funding er et godt incitament for samarbejde.  
 
Konklusion – Forskning: 

 Få flere institutter involveret i myndighedsbetjening. 
 Gøre mere for at bruge MoU’s og skabe tydelige og konkrete samarbejder der kan 

åbne dørene for øget samarbejde og fælles ansøgninger. Internationalisering er helt 
afgørende. De lange troværdige relationer skal opbygges og udnyttes. 

 Kulturen er vigtig - hvordan får vi opbygget den rigtige kultur 
 EU funding 
 De interdisciplinære centre skal udnyttes på bedste vis og have den power, der er 

brug for. Tværvidenskab og SDG 
 Der skal laves konstruktioner, som gør det nemt at samarbejde på tværs af fakulte-

terne. 
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Talentudvikling: 
JESM fremhævede, at ST skal rekruttere de rigtige, og det har fakultetet rimelige processer  
til. Vi skal sikre os, at de forskere, vi har, kan udvikle sig – det livslange karriereforløb. Vi  
bliver dårligere og dårligere til at sikre/hjælpe med, at folk er på et godt udviklingsforløb,  
jo længere oppe i karrieretrinene de er. Skal vi have professorklubber? 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Helt afgørende der skal være en vej for alle forskere. 
 Vi skal rekruttere bedre og sikre os, at de folk, vi får ansat, får søgt mv. 
 Vi skal være rugekasse – en forsker, der kan opbygge en forskergruppe, mens 

han/hun er meget aktiv, er guld værd. 
 Vi skal være bedre til at tiltrække talentfulde forskere. 
 Overveje headhunting-procedure. AU er måske fortsat for jysk på det punkt.  

 
Uddannelse: 
FBS bemærkede, at der allerede er store ting der er i gang i forhold til både rekrutterings- 
udfordringen og fastholdelsesprojektet. Der skal gøres en indsats for at bruge digitale  
løsninger - Edu it. De studerende skal gøres klar til at møde samfundsudfordringer. 
Vi har brug for at tænke på uddannelsesledelse. 
ST læringsfilosofi skal skrives sammen med generiske kompetencer. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Det, de studerende skal lære, er de generiske kompetencer, så de kan få job.  
               Hvordan generiske kompetencer udvikles gennem faglige aktiviteter.  

 Den dybe faglighed er umådelig vigtig – hvis alt skal være generiske kompetencer, 
skyder vi os selv i foden.  

 Vi skal lave uddannelser som de unge mener er relevant, og hvor virksomheder  
               mener der er et behov. 

 Kan de strategiske centre fx udbyde kurser? Det vil betyde en profilering af centrene. 
 Online kursus kan evt. tænkes sammen med centrenes kurser. 
 Tænke et projektelement ind i uddannelserne - det gør de studerende mere entrepre-

nante. 
 
Myndighedsrådgivning: 
KNI bemærkede, at ST udøver forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet. Det er et af de  
bedste midler til at vise, at vi har impact. De samme forskningsmiljøer, som yder  
myndighedsbetjening, kan også indgå i virksomhedssamarbejder. 
Er der andre opgaver vi kan løse – fx ift. andre ministerier? 
Vi skal være parat til konkurrenceudsættelsen, hvis den kommer. 
Der er en udfordring med rekruttering på dette område. Hvem skal løfte arven?  
Seniorrådgivervejen er ikke en attraktiv karrierevej. 
Vi har en klar konkurrencefordel på myndighedsrådgivningsområdet. Alt den viden der  
ligger bag er uvurderlig.  
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Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Vi skal have vendt det? Her er der store muligheder. Mange andre  
               universiteter vil bevæge sig ind på det område – her har vi en fordel, for vi er  

meget langt.  
 Det er er meget vigtig samfundsrelevant viden. 
 De kompetencer vi har, skal vi se, om vi kan få gearet med EU-midler 
 Vi skal aktivere nogle ressourcer, vi allerede har. Kan vi inddrage nye fagområder i 

at lave forskningsbaseret myndighedsrådgivning? (nye kunder) 
 Hvordan får vi dokumenteret vores impact? ST impactside skal være mere synlig. 

 
Erhvervssamarbejde: 
SRK fremhævede de to store satsninger på ST som begge åbner sig mod samfundet. 
Det er helt afgørende at huske, at vi står på søjler som bygger på grundvidenskab. 
ST kan bringe meget i spil ift. virksomhedssamarbejder. 
Innovationsøkosystem er vigtig. 
 
8. Tenure track v. JESM (bilag) 
Arbejdsgruppen har bl.a. fået til opgave at komme med forslag til løsninger for at sikre, at 
indgangsniveauet ved tenure track matcher forløbets længde og indhold, fx ved specifikke 
krav til ph.d.-alder. Personer tæt på lektor-/seniorforskerniveau bør ikke ansættes i tenure 
track-stillinger. 
 
Arbejdsgruppen fremlagde følgende forslag i forhold til indgangsniveau og forløbets  
Længde: 
a. Forløbet varer normalt 6 år, hvorunder følgende mål skal indfries: 

 Opbygning og finansiering af egen selvstændig forskningsgruppe v. ansættelsesinsti-
tut/-center. 

 Signifikant international publiceringsaktivitet med tydelig profilering af egen forsk-
ningsgruppe. 

 Væsentlig selvstændig profil inden for vejledning, samt undervisning og/eller rådgiv-
ning. 

 
Den præcise udformning af målene sker i en skriftlig aftale mellem institutlederen og den an-
satte. Der udarbejdes en fælles ST-skabelon med udkast til, hvad en sådan forventnings- 
afstemning bør indeholde, men den fagspecifikke udformning sker på institutniveau. 
 
b. Såfremt de aftalte mål for det 6-årige forløb vurderes klart opfyldt allerede i forbindelse  
med midtvejsevalueringen efter 3 år, kan slutevalueringen undtagelsesvis igangsættes tidli-
gere end udløbet af tenure track-perioden. 
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c. I særlige tilfælde og efter dekanens forudgående godkendelse kan der ved ansættelse i et 
tenure track-forløb aftales en tidligere dato for den forventede slutevaluering. Dette forud-
sætter, at kandidaten i kraft af allerede udvist aktivitet klart må forventes at indfri de nor-
male mål hurtigere. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig arbejdsgruppens forslag med den præcisering, at det skal 
fremgå, at kandidaten både kan opbygge egen forskningsgruppe men også samtidig kan 
demonstrere samarbejdsevner. Kandidaten skal vise at vedkommende kan indgå i samar-
bejde med andre forskere.  
 
9. Datadelingsredskaber v. NDH (jf. to-do-listen) 
Punktet blev ikke behandlet på mødet pga. tidspres, men NDH har sendt en mail med ori-
entering til fakultetsledelsen.  
 
10. Ekspertlister v. NCN (bilag) 
”Find en forsker” er nedlagt, så der er behov for en ny indgang for pressen til relevante for-
skere på ST. ST kommunikation har udarbejdet et forslag til det. 
ST KOM vil koordinere opbygningen af ekspertlisten, mens kommunikationsnetværket på 
institutter og centre på ST vil være opsøgende i de faglige miljøer. 
Et lignende arbejde er i gang på AU-niveau, og Health har allerede gennemført processen. 
Forslaget læner sig i høj grad op af Healths ekspertliste, som er et velafprøvet koncept, der 
fungerer godt.  
 
Eksperter og emnekategorier fra ST’s lister vil kunne indgå i de overordnede AU-ekspertli-
ster.  
 
11. Meddelelser 

a. APV 2019 - Fakultetsspecifikke spørgsmål 
b. Høringssvar Campus 2.0 

Ingen bemærkninger. 
 
12. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 


