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UNIVERSITET 
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Fakultetsledelsesmøde d. 11. april 2019 kl. 09.00 – 14.15 
Mødet afholdes på AU i Frandsensalen, Ndr. Ringgade 1 
Fakultetsledelsesmøde nr. 4 
 
 
 
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 (JSM), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr 
Jacobsen (CSJ) Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Trolle René Linderoth (TRL), Niels Hal-
berg (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), Ni-
els Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lindegaard (SKL) og Charlotte Sand (CS). 
 
Gæster: Brian Bech Nielsen (pkt. 1), Mogens Toft og Morten W. Nissen (pkt. 6) 
 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
1. Opdeling af fakultetet v. rektor (bilag) 
2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
3. Opfølgning To-do listen (bilag) 
4. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
5. APV 2019 (bilag) 
6. Indkøb på Aarhus Universitet (AU) v. Mogens Toft og Morten W. Nissen (bilag) 
7. Flere kvinder i forskning v. JESM (bilag) 
8. Funding v. SRK 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
9. Meddelelser 

a. Nye ansættelser (bilag) 
10. Eventuelt 
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1. Opdeling af fakultetet v. rektor (Lukket punkt) 
Rektor Brian Bech Nielsen deltog på mødet og præsenterede forslag til deling af ST i to fa-
kulteter. Processen har været, at delingsmodellen tidligere har været drøftet i fakultetsle-
delsen. Rektor præsenterede herefter modellen for medarbejderne på ST på en rundtur til 
samtlige institutter på fakultetet i marts 2019.  
 
Fakultetsledelsen godkendte det af BBN fremlagte forslag til deling af ST. Den videre pro-
ces er, at forslaget behandles på AU’s bestyrelsesmøde d. 25. april.  Hvis bestyrelsen kan 
tilslutte sig forslaget igangsættes der umiddelbart herefter en høringsproces på ST og AU. 
Den 26 april kommer rapporten der skal i høring til at ligge på hjemmesiden. 
 
Fakultetsledelsen besluttede i samarbejde med rektor følgende forslag til navngivning af de 
to nye fakulteter: Faculty of Science og Faculty of engineering and Life sciences 
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
LHA indledte mødet med at byde velkommen til tidligere viceinstitutleder Jan Piotrowski, 
som er konstitueret institutleder på Geoscience frem til udgangen af juni 2019. 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.  
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 21. marts 2019 blev godkendt. 
 
3. Opfølgning To-do listen (bilag) 
LHA orienterede om, at to-do listen, på baggrund af drøftelserne på sidste fakultetsledelses-
møde, er opdateret ift. to de to punkter: Tenure and promotion committee og KIC-samarbej-
der. Endvidere er der er tilføjet et nyt punkt vedr. koordinering af faglicenser.   
 
4. Nyt fra medlemmer 
LHA redegjorde for, at ØR 1-procesen er igangsat.  For mange institutter går det pænt, men 
der er institutter som er udfordret. Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at der alene bliver holdt  
møde med de institutter, hvor der er udfordringer. I forhold til de øvrige institutter vil  
processen være, at instituttets ØR 1 bliver set igennem, og instituttet får at vide hvad der  
er af opmærksomhedspunkter.  
 
LHA orienterede endvidere om, at han arbejder frem mod, at han inden sommer har et over-
blik over ST’s økonomi. Hvis der er behov for opstramning vil det blive iværksat så hurtigt 
som muligt og omvendt er økonomien god, skal pengene ud og arbejde. 
Det blev besluttet, at LHA tager en dialog med de institutter, hvor resultatkravet for 2019 bli-
ver svært at opnå.  

 
LHA orienterede om, at der tidligere har været en praksis for, at professor A-tillæg (stillings-
tillæg) ikke var pensionsgivende på det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet.  
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Ved lønkataloget i 2012 blev professortillægget gjort pensionsgivende for dem der blev an-
sat efter dette tidspunkt. Det betyder, at der på ST er en række professorer, hvis professor 
A-tillæg ikke er pensionsgivende. LHA foreslog at det udlignes ved dette års lønforhandlin-
ger, så alle professorer fremover har pension af de samme løndele - uanset ansættelsestids-
punktet. Samme tillæg udløser samme pension, uanset hvornår man er ansat.  
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget. Der var enighed om, at det vil blive holdt ude af 
lønforhandlingerne. Det vil komme til at koste lidt for hvert institut. 

 
Fakultetsledelsen havde en indledende drøftelse af centerledertillæg ift.: 

 Hvornår der skal gives et tillæg til centerledere – er det alene hvis en fond betaler 
det eller kan instituttet også vælge at betale? 

 Skal centeret have en vis størrelse og hvad er størrelsen på tillægget? 
 Skal der være en del af lønforhandlingerne eller holdes udenfor? 
 Er det et tidsbegrænset tillæg til den periode hvor vedkommende er centerleder 
 Hvad med øvrige ansatte i centeret? 
 Der er forskellig praksis i dag på institutterne. Det bør fortsat være noget der løses 

lokalt på institutterne, men der bør være nogle retningslinjer ift. beløbsstørrelser 
mv. 

 
Der var enighed om, at aflyse fakultetsledelsesmødet d. 2. maj, da flere institutledere skal 
deltage i prisoverrækkelse i Villum-fonden. I stedet holdes der et kort fakultetsledelsesmøde 
vedr. høringen om delingen af ST samt kvalitetspolitik i forlængelse af ledelsesseminar på 
Sandbjerg Gods den 10. maj 2019.  

 
Fakultetsledelsesmødet den 13. juni er aflyst. Mødet den 4. juli fastholdes.  
 
KNI orienterede om, at Det Kongelige Bibliotek har lavet en central valideringsenhed for 
PURE. Der bliver sendt besked ud til alle institutsekretariatsleder. 

 
FBO meddelte, at Udvalget for Uddannelse (UFU) på AU giver midler til at afholde et kursus 
for de der skal fungerer som tutorer til sommer. Kurset afholdes af eksterne konsulenter.  
 
FBO fortalte endvidere, at der er ca. 1.000 der har tilmeldt sig kvote 2 til optagelsesprøven i 
maj 2019. 
 
5. APV 2019 (bilag) 
LHA præsenterede udvalgte resultater af den psykiske APV og fakultetsledelsen havde en 
drøftelse med fokus på:  

• Hvilke tendenser træder tydeligst frem? 
• Hvilket billede tegner tallene af ST’s arbejdsmiljø? 
• Hvad er ST lykkedes med siden 2016? 
• Er der akutte indsatsområder der skal adresseres? 
• Hvordan understøttes det lokale opfølgningsarbejde bedst muligt? 
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• Er der vigtige budskaber der skal kommunikeres til samarbejds- og arbejdsmiljø-
organisationen samt medarbejdere på ST?  

 
LHA understregede indledningsvist, at institutterne skal sørge for, at resultaterne af 
APV’en drøftes lokalt. HAMU og HSU har besluttet, at opfølgningen i højere grad end tidli-
gere skal være en bottum up proces. Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at der ikke skal be-
sluttes fælles temaer for ST på nuværende tidspunkt. Drøftelsen om eventuelle fælles te-
maer skal afvente til institutternes/enhedernes prioriteringer kendes.   
 
I forhold til resultaterne for ST af den psykiske APV bemærkede LHA, at det overordnet er 
pæne tal omkring tilfredshed hvilket er et godt udgangspunkt. Omvendt er tallet faldet ift. 
den daglige ledelse, hvilket er bekymrende.  
 
Tallene afspejler en organisation som har gode kompetencer og hvor medarbejderne me-
ner, at de har passende indflydelse deres arbejde amt på, hvordan de vil løse en opgave, 
men de er i tvivl om, hvor er ST på vej hen. Det behøver ikke være et problem, men er man 
ombord på et hold, er det godt at vide, hvor holdet er på vej hen. Fakultetsledelsen bemær-
kede hertil, at mulige forklaringer kan være, dels at der er mange VIP som ikke går op i AU’s 
strategi og dels at APV’en gik i gang umiddelbart efter at budskabet om delingen af fakultetet 
var sendt ud. 
 
Resultaterne viser også, at mange medarbejdere oplever, at der kommer mange opgaver ind 
som medarbejderen er kompetent til at løse, men medarbejderne oplever, at de mangler 
mere tid til opgaveløsningen. 
 
Resultaterne for tilfredshed og engagement i arbejdet er gode, men der er mange der ikke er 
tilfredse med fremtidsudsigterne for deres arbejde. Det er et problem. Rigtig mange unge 
unge forskere har svaret, og de ikke ved, om de er købt eller solgt.  
Fakultetsledelsen pegede på, at det kan diskuteres, om det er sikkerheden i job, man svarer 
på, eller om det er forfremmelser. Ressourceproblematikken er formentlig også en forklaring.  
 
Spørgsmålet omkring stress er formuleret anderledes i denne undersøgelse sammenholdt 
med tidligere, og det er derfor svært at sammenligne tallene. Dog er det tydeligt, at mange 
ph.d. studerendeoplever stress. 
 
Mange mener ikke, at MUS gøre en forskel, man udvikler sig mere på kurser og via det dag-
lige arbejde. Fakultetsledelsen bemærkede hertil, at koblingen mellem MUS og udvikling er 
forkert, da MUS samtalen er ikke en erstatning for daglig sparring og udvikling. 
LHA pointerede, at det er godt at se, at medarbejderne oplever, at den daglige ledelse tager 
konstruktivt imod nye ideer og forslag og er tilgængelige i tilstrækkeligt omfang.  
Til gengæld skal lederne være opmærksomme på, at de skal blive bedre til at give medarbej-
derne tilbagemeldinger på deres arbejde. Lederne skal være bedre til at rose – det ligger i AU 
ånden, at det er lederne ikke gode til. 
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Resultaterne viser endvidere, at medarbejderne ikke oplever at der på AU er frihed til at 
fremføre kritiske synspunkter. Fakultetsledelsen bemærkede hertil at det spørgsmål i un-
dersøgelsen forveksles med BBN undersøgelse omkring forskningsfrihed.  
 
Undersøgelsen viser endvidere, at der er noget at arbejde med i forhold til krænkende ad-
færd, mobning, eller grov stødende eller nedladende udtale. Der var i fakultetsledelsen 
enighed om, at et eksempel er et eksempel for meget. Det handler om at have respekt for 
hinanden og hele tiden holde en god og ordentlig tone. Målet er at undgå de situationer, 
hvor nogle medarbejdere føler sig stødt eller krænket. Opstår der et problem er det helt af-
gørende, at ledelsen tager hånd om problemet.  
 
LHA konkluderede afslutningsvist, at Institutter og centre skal fremsende evt. forslag til 
fælles handlinger for psykisk APV til Følgegruppen ved jorgenb.jespersen@au.dk inden d. 
23. april 2019. 
 
I forhold til den fysiske APV viser resultaterne, at ST generelt har et godt fysisk arbejds-
miljø. Tallene er blevet bedre, men derfor skal lederne fortsat gøre en indsats for at sikre et 
godt arbejdsmiljø. Fakultetsledelsen bemærkede, at fortætninger har betydning og det skal 
der være opmærksomhed omkring. 
 
6. Indkøb på Aarhus Universitet (AU) v. Mogens Toft (bilag) 
Indkøb blev tilbage i september 2018 drøftet i fakultetsledelsen. Her besluttede fakultetsle-
delsen at gå videre og støtte implementeringen, og det blev aftalt, at Indkøb skulle komme og 
give en status til fakultetsledelsen på et senere tidspunkt. På denne baggrund deltog indkøbs-
chef Mogens Toft (MT) og projektleder Morten W. Nissen (MWN) ved mødet.  
 
MT orienterede om, at der med revisionens gennemgang af indkøbsområdet på AU i efteråret 
2018 blev udtaget stikprøver på konkrete anskaffelser foretaget på tværs af universitetet.  
Der blev tager 16 stikprøver og de 6 viste, at der fortsat blev foretaget indkøb, som ikke le-
vede op til gældende lovgivning og AU’s Indkøbspolitik. Det fremgik endvidere, at der særligt 
på indkøb af forskningsudstyr var udfordringer med overholdelse af politik og lovgivning. 
 
Universitetsledelsen besluttede umiddelbart herefter at der er behov for en forstærket ind-
sats på indkøbsområdet. Det betyder at følgende tiltag iværksættes.  
1. Øget kommunikation til Institutledere og medarbejdere 
2. Gennemførelse af intern stikprøve at der skal arbejdes på yderligere kommunikation til in-
stitutledere og medarbejdere. 
 
 
I forhold til øget kommunikation pointerede MT, at det er vigtigt, at medarbejdere på AU er 
bekendte med de særlige rammer i medfør af lovgivning og indkøbspolitik, der gælder, når 

mailto:jorgenb.jespersen@au.dk
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der foretages anskaffelser på AU. Der er en lovgivning der skal overholdes, og det er sta-
tens midler indkøberne formidler. 
 
Information om, hvordan man som medarbejder på AU skal forholde sig til indkøb, findes 
på Indkøbs hjemmeside. Ud over information om Indkøbsaftaler og vejledning i indkøbs-
proces er der også oplysninger om, hvem der er Indkøbskoordinator på institutterne, så 
medarbejdere kan se, hvem de kan kontakte ved konkrete spørgsmål til indkøb på deres in-
stitut. Der er desuden udarbejdet en informationsskrivelse – en såkaldt miniguide - som 
redegør for, hvordan medarbejdere på AU skal forholde sig til Indkøb.  
 
Miniguiden til indkøb på AU beskriver kort de regler og procedurer, man som indkøber på 
AU skal overholde og beskriver indkøbsprocessen.  
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at institut- og centerlederne skal sikre, at medarbejdere på 
institutterne informeres om gældende lovgivning og AU’s Indkøbspolitik via infoskrivelsen 
(miniguiden). MT pointerede, at hvis AU har en indkøbsaftale som dækker behovet, skal 
denne aftale benyttes. Hvis AU ikke har en indkøbsaftale, der dækker behovet, skal indkø-
bet altid konkurrenceudsættes. Ved indkøb under 100.000 skal indkøber indhente mindst 2 
tilbud og skal kunne dokumentere processen i form af mails eller internt notat. 
Ved indkøb over 100.000 skal der altid tages kontakt til enten den lokale indkøbskoordinator 
eller indkøb i fællesadministrationen med det formål at få en vurdering af købet og en aftale 
om indkøbsprocessen. Der skal som minimum indhentes to tilbud og indkøber skal sikre sig 
dokumentation i form af mails eller et kort notat.  
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger. 

• Er der en bagatelgrænse for, hvornår man skal indhente to tilbud? 
MT svarede hertil, at det kommer der en afklaring på. Fakultetsledelsen opfordrede 
til at den ikke bliver for lav. 

• Ved unikke anskaffelser kan det være svært at få to tilbud.  
MT opfordrede til at være ekstra forsigtig i forbindelse med unikke anskaffelser og 
serviceaftaler og opfordrede til, at kontakte indkøb i sådanne særlige situationer. 

• Kan grænsen på 100.000 gøres højere, så vil indkøb få flere med?  
MT svarede hertil, at beløbsgrænsen på 100.000 ikke en grænse indkøb har fastsat. 
MT lovede, at tage bekymringen om 100.000 kr. grænsen med retur og bringer det 
videre til indkøb styregruppen.  

• Mange af de kemikalier der bruges i dag kan findes i rammeaftalerne. Der er et om-
råde med et diverst behov og det kan rammeaftalerne rumme. 

• Hvad er Indkøbs mål ift. tiden: 
MT bemærkede hertil, at målet er 3 uger men opfordrede til, at man kontakter Ind-
køb i god tid. MT tilføjede, at komplekse anskaffelser som kræver EU udbud og hvor 
der også er en annonceringsforpligtelse tager længere tid. Indkøb kan ikke lave den 
faglige beskrivelse, det skal ske lokalt. 
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De ting, der er tværgående indkøbsaftaler på vil kunne købes ved direkte henven-
delse til leverandøren eller via e-handel. 
På nogle tværgående indkøbsaftaler skal vi efter nærmere omstændigheder lave et 
miniudbud. Disse miniudbud kan gennemføres på 4-5 uger, men procestiden af-
hænger meget af kompleksitet og hensyn til spidsbelastninger. Kriterier for hvor-
når der anvendes miniudbud er fastlagt sammen med brugerrepræsentanter.  
Der hvor der ikke er indkøbsaftaler afhænger det af indkøbets størrelse og kom-
pleksitet, hvor lang tid processen tager. 

• Fakultetsledelsen anerkendte, at der er penge at spare ved at forskellige indkøb 
kommer i udbud. 

• Hvis der på et indkøb under 100.000 er indhentet 3-4 tilbud og der er prisforskel, 
er man så forpligtet til tage den billigste? 
MT svarede hertil, at det er man ikke. Det er en samlet vurdering af pris og kvalitet 
der er afgørende.  

• Kan et screenshot være ok dokumentation?  
MT: Ja det er tilstrækkeligt. 

 
MT orienterede endvidere om, at der vil blive gennemført stikprøver i august 2019 og der vil 
være et antal stikprøver over tærskelværdien.  
Fakultetsledelsen tog orienteringen omkring intern stikprøvekontrol i efteråret 2019 til efter-
retning. 
 
7. Flere kvinder i forskning v. JESM (bilag) 
JESM orienterede om, at institutterne har indsendt deres afrapportering på, hvordan det går, 
og hvad de har igangsat af initiativer. 
 
På AU niveau har rektor besluttet at oprette et udvalg for diversitet & ligestilling. Det er i 
proces. Fakultetsledelsen drøftede om der også skal oprettes et udvalg for diversitet & lige-
stilling ST. 
 
Der var i fakultetsledelsen enighed om, at ST også ønskerat blive bedre til at fastholde en 
større andel af de lokale kvindelige talenter, der ellers søger karriere andetsteds og til at til-
trække kvindelige talenter udefra. ST have størst mulig talentmasse og nogle gode rollemo-
deller. Det er et spørgsmål om, at ville det. Her er det afgørende at ledelsen vil det og er klar 
til at flytte noget. Det er et ledelsesansvar.  
 
Et skærpet fokus vil over tid kabe en bedre kønsbalance. Det er vigtigt at fakultetet er lydhør 
over for forslag og initiativer, der kan hjælpe med at sikre, at de dygtigste talenter (m/k), der 
ønsker en karriere indenfor academia, får de bedste betingelser for at udfolde deres talent. 
 
Der er mange eksempler på at ST har de kvindelige talenter – men taber dem efter ph.d. 
Kvinderne bliver selekteret fra allerede ved, at de ikke kommer til udlandet. 
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En øget kønsbalance ift. de studerende kan måske være med til at sikre flere videnskabelige 
medarbejdere på sigt. Institutternes har dog forskellig erfaring på det punkt. 
 
Fakultetsledelsen besluttede, at der skal nedsættes et diversitets/ligestillingsudvalg på fa-
kultetet. Der er behov for en efterfølgende afklaring af udvalgets opgaver, mandat mm 
 
8. Funding v. SRK 
SRK opfordrede institut- og centerlederne til at være opmærksom på, at præsenterer deres 
institut/center bedst muligt ift. de store fonde i forbindelse med besøg mv. Fortæl fx om 
store eller de helt særlige projekter på instituttet/centeret.  
SRK indskærpede, at det forventes, at institut- og centerlederne har overblik over hvad de-
res medarbejdere gør og i den forbindelse sikre, at dekanen får besked, når det er nødven-
digt af hensyn til koordinering eller lignende.  
 
SRK orienterede om, at Danske Universiteter pt. gør en indsats ift. at få diskussionen om 
OH fra private fonde bragt i mål. Der er ingen afklaring pt. og AU kan ikke gå solo på det 
punkt. LHA tilføjede, at det er afgørende at være opmærksom på de forskningsprojekt rela-
terede omkostninger.Flere institutledere efterlyste erfaringsudveksling omkring, hvor meget 
fondene vil acceptere af OH.  
 
Tallene i ReAp viser at ST ligger ca. 200 mio. kr. lavere i år sammenlignet med 2018. SRK 
understregede, at der derfor fortsat skal arbejdes på at få det gab mindsket. 
 
I forhold til AUFF Flagskibe er institutterne blevet bedt om at indsende interessetilkendegi-
velser. Der er kommet 10 forslag som alle var af grundlæggende høj videnskabelig kvalitet. 
Dekanatet har behandlet ansøgningerne og der bliver sendt svar ud snarest.  
 
SRK opfordrede til at have fokus på Innovationsfonden som nu er flyttet til Århus. Fonden vil 
gerne have besøg af vores forskerne i forbindelse med ansøgninger. Det skal forskerne be-
nytte sig af.  
 
9. Meddelelser 

a. Nye ansættelser (bilag) 
Ingen bemærkninger. 
 
10. Eventuelt 
Center for Scientific Computing blev drøftet. Der er et akut behov for en HPC computer i År-
hus, da der er brug for mere kapacitet. En oprustning af den lokale HPC facilitet være en for-
del, men indebærer også en økonomisk byrde for ST. Der pågår drøftelser i DEIC omkring en 
national løsning. Der var enighed om, at nærhedsprincippet betyder noget.  
Det blev foreslået, at Lars Boyer inviteres til at fakultetsledelsesmøde for at redegøre for det 
akutte problem. Universitetsdirektøren skal også inviteres til at deltage, så fremtidsudsig-
terne kan afdækkes og afklares.  


