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Fakultetsledelsesmøde d. 10. maj 2019 kl. 08.15–09.00  
Mødet afholdes på Sandbjerg Gods, Forpagterboligen 
Fakultetsledelsesmøde nr. 5 
 
 
Deltagere: Lars H. Andersen (LHA), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Østergaard Jensen 
(EOJ), Thomas S. Toftegaard (TST), Jacob Schach Møller, Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), 
Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Kaj Grønbæk (KG), Ulrik In-
gerslev Uggerhøj (UIU), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL) og Niels 
Damgaard Hansen (NDH). 
 
Afbud fra: Erik Steen Kristensen (ESK), Jan Piotrowski (JP), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt 
(BS), Jes Madsen (JESM) og Søren Keiding (SRK). 

 
 
 

DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden (bilag) 

 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
 
2. Vedtagelse af kvalitetspolitik for myndighedsrådgivning v. Hanne Bach (bilag) 

 
3. Kort status på deling af fakultetet  

 
4. Kort vedr. evaluering af SLA med Det Kongelige Bibliotek v. KNI 

 
5. Kursus i Myndighedsbetjening 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden (bilag) 
 
Dekanen bød velkommen til et kort fakultetsledelsesmøde.  
Dagsordenen blev godkendt med den ændring at punkt 4. Kort vedr. evaluering af SLA 
med Det Kongelige Bibliotek v. KNI, blev udskudt og i stedet ville KNI orientere om 5. Kur-
sus i myndighedsbetjening. 
 
Ad 2. Vedtagelse af kvalitetspolitik for myndighedsrådgivning v. Hanne Bach 

(bilag) 
 
KNI indledte punktet ved at opridse baggrunden for at igangsætte arbejdet med en fælles 
kvalitetspolitik for myndighedsrådgivningen. Han understregede, at uanset om der kom-
mer konkurrenceudsættelse eller ej i de kommende år, er fælles kvalitetspolitik for myn-
dighedsrådgivningen en vigtig del af det samlede kvalitetsarbejde.  
 
HBC oplyste, at oplægget til kvalitetspolitik er udarbejdet med inddragelse af de relevante 
institutter, DCE og DCA, myndighedsudvalgene på institutterne samt fakultets myndigheds-
udvalg. Oplægget beskriver målsætninger, ledelse og organisering af arbejdet med kvaliteten 
af den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Den foreslåede kvalitetspolitik tager ud-
gangspunkt i den nuværende strategi for ST samt den tidligere besluttede kvalitetssikring af 
myndighedsrådgivningen på ST. 
 
Fakultetsledelsen havde en kort drøftelse af elementerne i oplægget og vedtog herefter den 
foreslåede kvalitetspolitik for myndighedsrådgivningen. 
 
 
Ad 3. Kort status på deling af fakultetet 
LHA fortalte kort om status på deling af fakultetet. Rektor har som bekendt forelagt forslag 
om en deling af ST for AU’s bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 25. april 2019. Bestyrelsen 
havde inden indvendinger og derfor er høringen på AU nu igangsat. 
 
Der er kun lavet få ændringer i rapporten efter drøftelsen i fakultetsledelsen den 11. april, 
herunder er den opdateret med de to navne ”Faculty of Engineering and Life Sciences” og 
”Faculty of Science”.  
 
LHA opfordrede fakultetsledelsen til at sikre at alle institutter, enheder samt Akademisk 
Råd, det administrative center, dekansekretariatet, FSU, FAMU, studienævn og de stude-
rende bliver inddraget i høringen.  
 
LHA oplyste, at økonomigruppen er i færd med at analysere økonomien ved en deling af ST. 
Det blev besluttet at tage en drøftelse af analysen på fakultetsledelsesmødet d. 21. maj 2019.  
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Fakultetsledelsen vil drøfte et samlet høringssvar fra ST på mødet d. 21. maj 2019 med ud-
gangspunkt i responsen fra enhederne mv. på ST. 
 
 
Ad 4. Kort vedr. evaluering af SLA med Det Kongelige Bibliotek v. KNI 
 
Punktet blev udskudt. 
 
Ad. 5. Kursus i Myndighedsbetjening 
 
KNI sender en mail til fakultetsledelsen om det nye kursus i myndighedsbetjening. 


