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Deltagere fakultetsledelsesmøde: Lars H. Andersen (LHA), 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, Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacob-
sen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Kaj 
Grønbæk (KG), Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU), Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SRK), Kurt Nielsen 
(KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lin-
degaard (SKL) og Charlotte Sand (CS). 
Gæst: Rektor Brian Bech Nielsen 

Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
2. Ny konstitueret dekan på ST og bordrunde 
3. Strategi  
4. Målafrapportering 2018 ST bidrag (bilag) 
5. Fundraising 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
6. Meddelelser 

a. Ny senior VIP på Institut for Agroøkologi (bilag) 
b. Opfølgning på kvinder i forskning (bilag) 
c. Sponsoraftaler (bilag) 

7. Drøftelse af fremtidig organisering af ST v. rektor BBN  
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt, 

 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 31. januar 2019 bliver eftersendt.  
 
2. Ny konstitueret dekan på ST og bordrunde 
LHA orienterede om, at han er konstitueret dekan på ST frem til udgangen af 2019. 
Der bliver nu igangsat en proces med henblik på at finde en model for deling af fakultetet. 
Ved siden af denne opgave skal den almindelige drift på ST fortsætte som hidtil.  
 
Rollen som dekan er ny for LHA og han har de første dage haft møde med hhv. dekanatet, 
fakultetssekretariatet samt med Administrationschefen og funktionscheferne i Administra-
tionscenter ST. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Fuld opbakning fra fakultetsledelsen til LHA og at han har påtaget sig opgaven 
som konstitueret dekan for ST. 

 Forståelse for de kalenderudfordringer der nødvendigvis må være for LHA. 
 Institutterne har noteret sig, at BBN har sagt at der ikke kommer nogen ændringer af 

enhederne (med enkelte undtagelser). 
 På institutterne tager medarbejderne udmeldingen om delingen af fakultetet relativt 

roligt. 
 Fakultetsledelsen skal sørge for at arbejde videre med de ting der er sat i gang og 

som er besluttet.  
 I forhold til de tematiske centre er synergien og samarbejdet på tværs helt afgørende. 

Det skal fortsætte også efter delingen af fakultetet. 
 NØM skal fortsætte. 

 
LHA orienterede om at mødet med Advisory Board som normalt afvikles i august måned 
aflyses i år pga. rektors beslutning om deling af fakultetet. 
Fakultetsledelsen drøftede i forlængelse heraf øvrige fremtidige arrangementer og møder. 

 ST sommerfest. På fakultetsledelsesmødet i december 2018 besluttede Fakultets-
ledelsen, at ST afholder sommerfest d. 23. august 2019 med samme ramme som de 
to foregående år. Der var enighed om at fastholde denne beslutning. 

 Strategiseminar 23. – 24. september 2019. Der er planlagt strategiseminar  
d. 23. – 24. september 2019. Fakultetsledelsen besluttede at fastholde datoerne, men 
der var samtidig enighed om, at det ikke skal vedrøre strategi. Program og indhold 
skal ændres. Af andre emner blev foreslået 
- Udfordringer i forhold til hvordan skal vi samarbejde fremadrettet på de to nye 

fakulteter? 
- Fremtiden for Administrationscenter ST efter delingen af fakultetet. 

 Strategiopfølgningsmøder i juni fastholdes som planlagt. 
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 Institutbesøg. Dekanens planlagt rundtur til institutterne aflyses. I stedet delta-
ger LHA, i det omfang det er muligt, sammen med rektor på besøg på  institut-
terne/centrene.  

 
3. Strategi  
SRK redegjorde nærmere for dekanatets beslutning ift. strategiprocessen på ST. Beslutnin-
gen er, at holde fast i den faglige evalueringsproces der er igangsat på institutterne. Det er 
ikke en strategiproces men en evalueringsproces. Det er lykkes at lave en inddragende pro-
ces på institutterne og det er en meget givende proces, da den giver videndeling inden for 
det samme institut. 
 
Evalueringsprocessen forløber ved, at Institutterne/centrene udarbejder en selvevalue-
ringsrapport og herefter får besøg af et eksternt panel. Hvert panel udarbejder på bag-
grund af instituttets/centerets selvevalueringsrapport og besøget på instituttet/centeret en 
evalueringsrapport for enheden. Dekanatet følger op på evalueringerne. Der afholdes  
møder mellem institutterne og dekanatet i juni.  
 
SRK oplyste, at BIOS har aflyst evalueringsprocessen. 
 
SDG målene er fortsat en inspirationskilde for institutterne/centrene. SRK pointerede, at  
målet fortsat er, at vi holder os så tæt op ad tidsplanen for strategi arbejdet som muligt. 
 
Universitetsledelsen arbejder på en ny strategi for hele AU som bestyrelsen skal godkende på  
dens møde i december måned 2019. 
 
SRK orienterede endvidere om, at initiativerne omkring: From local til global køre videre dog 
bliver Global Council nedlagt. Flere af initiativerne er allerede kørt i mål. 
 
4. Målafrapportering 2018 ST bidrag   
LHA orienterede om at lle fakulteter er blevet bedt om at give bidrag til universitetets målop-
følgning for 2018. 
 
Universitetsledelsen har besluttet, at betragte 2018 som et overgangsår. Forklaringen er, at 
der er blevet besluttet et nyt indikatorsæt i 2018, og der er dermed ikke indgået aftaler om 
2018-måltal eller 2018-handleplaner. 

 
Fakulteterne bliver bedt om  

- At kommentere på 2018-resultater, der hvor det er vurderes relevant 
- At angive hvilke aktiviteter der planlægges iværksat i 2019 med henblik på at indfri     
       måltal for 2019 

 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Dagsorden 
 
Charlotte Sand 
 
Dato: 1. marts 2019 
 

 

Side 4/5 

Frist for aflevering var d. 20. februar. ST fik udsat afleveringen til d. 21. februar så det 
kunne drøftes på det fakultetsledelsesmøde der var planlagt. Det Fakultetsledelsesmøde 
blev aflyst og flyttet til dette møde.  
 
Dekanatet har derfor fremsendt målopfølgningen for 2018 på vegne af fakultetsledelsen. I 
De kommentarer fakultetsledelsen måtte have i forhold til aktiviteterne for 2019 kan ind-
drages i det videre arbejde. Fakultetsledelsen tog målafrapporteringen til efterretning og  
tilsluttede sig, at den vil blive efterlevet. 
 
5. Fundraising 
SRK nævnte, at der er fokus på de kommende calls som pt bl.a. er Innovationsfonden og 
Marie Curie, og at ansøgerne får den støtte, de har brug for.  
 
Der har tidligere i fakultetsledelsen været en drøftelse af hvordan ST har klarer sig i for-
hold til hjemtag af funding. I 2018 var ST bagud med 278 mio. kr. På den baggrund blev 
nye fundingstrategier efterlyst. SRK redegjorde for, at målopfølgning på funding i 2018 vi-
ser, at det måske ikke ser helt så dårlig ud for ST som først antaget. Det skyldes den måde 
ReAp tæller på (det afgørende er hvornår der er projektstart). Meget tyder på, at den funding 
som ST mangler i 2018, det lander ST i 2019. SRK understregede dog, at fakultetet altid vil 
være udfordret på funding, og at ST altid kan altid gøre det bedre. Konklusionen er at det i 
forhold til funding på ST ikke går fremad, men det går mindre tilbage end først antaget.  
 
Der er nu igangsat en proces med det mål at undersøge, hvordan ST kan blive bedre til  
fundraising. SRK og Mie Lundgaard, rådgiver i fakultetssekretariatet, vil besøge hvert enkelt 
institut  og center (institut/centerleder og formanden for forskningsudvalg) for at høre om  
instituttets/centerets behov og samtidig drøfte instituttets initiativer for styrket fundraising.  
 
I forhold til Novo Nordisk pointerede SRK at de store calls skal vendes med LHA med  
henblik på at sikre koordinering. 
 
6. Meddelelser 
a. Ny senior VIP på Institut for Agroøkologi (bilag) 
b. Opfølgning på kvinder i forskning (bilag) 
c. Sponsoraftaler (bilag) 
FBO bemærkede i forhold til sponsoraftaler, at TTO har udarbejdet to standardaftaler, der 
fremadrettet skal bruges ved indgåelse af alle sponsoraftaler på AU. Standardaftalerne har 
karakter af en ramme, som skal udfyldes lokalt. Som supplement til standardaftalerne er der 
udarbejdet en vejledning som beskriver, hvad AU ikke kan påtage sig af ydelser/forpligtelser.   
 
Sponsoraftaler dækker både over: 

1. Sponsoraftaler som tutorforeningerne indgår i forbindelse med studiestarten og  
2. Øvrige sponsoraftaler der indgås af fx festforeninger, studenterforeninger og i for-

bindelse med virksomhedssamarbejder 
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Ad. 1. FBO bemærkede at i forhold til den første type af sponsoraftaler skal tutorforenin-
gerne i 2019 selv indgå sponsoraftaler i henhold til standardsaftalen, men der er ST Ud-
dannelse som underskriver aftalerne og sikrer, at reglerne overholdes, da ST Uddannelse 
koordinere tutorarbejdet.  
Ad. 2. I forhold til den anden type er det derimod institutterne der får en opgave. Institut-
terne er ansvarlige for at sikre, at alle andre typer af sponsorater, der har til formål at skabe 
synlighed hos studerende, overholder standardaftalen. Det gælder fx festforeninger, stu-
denterforeninger og virksomhedssamarbejder. Institutterne skal derfor udpege en kontakt-
person på instituttet, som kan udfylde standardaftalens gule og underskrive denne type 
sponsoraftaler. 
 
7.  Drøftelse af fremtidig organisering af ST v. rektor BBN 
BBN redegjorde nærmere for, at han op til fakultetsledelsesmødet har haft individuelle 
møder med alle institutlederne på ST, centerlederen for iNANO, direktøren for ASE, direk-
tørerne for hhv. DCA og DCE, administrationschefen på ST samt de 4 prodekaner. Samlet 
har BBN afholdt 22 individuelle møder. BBN kvitterede for gode møder. 
 
BBN fremlagde forslag til 4 forskellige modeller for deling af ST i to fakulteter. Fakultetsle-
delsen drøftede hver af de 4 modeller. Der var i fakultetsledelsen en overvejende tilslutning 
til model nr. 1 hvor Engineering, ASE, Enviromental Science, Bioscience (RSK), DCA, DCE, 
FOOD, AGRO og Animal Science udgør det ene fakultet, mens Bioscience (AAR), MBG, 
INANO, Chemistry, Physics, Math, Computer Science og Geoscience udgør det andet fakul-
tet.  
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at BBN drøfter denne model med medarbejderne på insti-
tutterne, centrene og det administrative center på ST. 
 
Denne model synliggør ingeniørsatsningen, hvilket er afgørende. Til gengæld rummer den en 
udfordring ift. deling af Bioscience og måske også MBG. 
 
BBN orienterede om, at delingen foretages så institutterne/enhederne fastholder de nuvæ-
rende budgetter for 2019 og 2020. 
Det blev besluttet, at dekanen på ST nedsætter et udvalg, som skal analyserer de økonomiske 
forhold ved delingen. Udvalget skal komme med et forslag inden sommerferien.  
Dekan og rektor vurderer forslaget og træffer beslutning sammen med fakultetsledelsen.  
De beslutter desuden, om der er behov for yderligere ressourcer fra fakultetet eller  
universitetet mhp at sikre en fair deling.   
 
Navnene på de to nye fakulteter er ikke lagt fast og BBN pointerede at forslag meget gerne 
modtages.  


