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Deltagere fakultetsledelsesmøde: Lars H. Andersen (LHA), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), 
Erik Østergaard Jensen (EOJ), Jan Piotrowski (JP), Thomas S. Toftegaard (TST), Jacob Schach Møller, Bir-
git Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Trolle René Lin-
deroth (TRL), Niels Halberg (NH), Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Mari-
anne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lindegaard (SKL) og Charlotte Sand 
(CS). 
Afbud: Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU), Erik Steen Kristensen (ESK), Finn Borchsenius (FB), Hanne Bach 
Clausen (HBC), Kaj Grønbæk (KG) og Klaus Lønne Ingvartsen (KLI). 

Gæster: Peder Damgaard (PD) (pkt. 2 og 3) 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning to-do listen (bilag) 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
3. Status på deling af fakultetet (bilag) 
4. Økonomi (bilag) 

a. Regnskab 2018 
b. ØR1 

5. Indsatser på institutterne til AU Strategi (bilag) 
6. Funding v. SRK 

a. ST i nationale og internationale klynger og innovationsnetværk v. SRK (bilag) 
b. Igangværende processer 

7. Beskyttelse af persondata (GDPR) v. SRK (bilag) 
8. ST diversitets- og ligestillingsudvalg v. JESM (bilag) 
9. Årlig opsamling på MUS og kompetenceudvikling for 2018 (bilag) 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
10. Meddelelser 

a. Program for Folkemøde (bilag) 
b. Opfølgning på fælles normer for rekruttering (bilag) 

11. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet den 11. april og udkast til referat fra fakultets-
ledelsesmødet den 10. maj blev begge godkendt. 
 
2. Opfølgning på to-do-listen  
LHA gjorde opmærksom på: 

 ST’s deltagelse i KIC-samarbejder behandles på dagens møde. 
 Der er tilføjet et nyt punkt på to-do-listen på baggrund af drøftelsen på sidste fa-

kultetsledelsesmøde omkring praksis i forhold til tildeling af centerledertillæg. Det 
skal fortsat håndteres på institutterne, men der skal laves et oplæg til fælles ret-
ningslinjer. Jacob Schach Møller, Thomas Toftegaard og Michelle Williams laver et 
oplæg som behandles på et senere fakultetsledelsesmøde. JSM sørger for at arbej-
det bliver igangsat. 

 
3. Status på deling af fakultetet (bilag) Lukket punkt 
Punktet bestod af to dele: Økonomi og høringssvar fra ST. Peder Damgaard deltog under be-
handlingen af økonomi punktet. 
 
Dekanen er af rektor blevet bedt om at etablere en gruppe, som skal analysere ST’s økonomi 
og komme med forslag til en deling af økonomien på de to nye fakulteter. PD fremlagde 
gruppens analyse. Fakultetsledelsen tilsluttede sig analysen af økonomien i forbindelse med 
delingen af ST. Fakultetsledelsen udtrykte bekymring for ubalancen som fakultetsledelsen 
ser frem til en løsning på. 
 
Fakultetsledelsen havde på baggrund af de indkomne høringssvar en grundig drøftelse af for-
slaget om deling af ST. Der var i fakultetsledelsen enighed om: 

 Det har været en fin proces hvor fakultetsledelsen har været inddraget og en god dia-
log med rektor. 

 Der er i Fakultetsledelsen opbakning til modellen som lægger op til delingen af fakul-
tetet i to ligeværdige dele. Efter en deling af fakultetet er det vigtigt fortsat at under-
støtte et tæt tværgående samarbejde på tværs af såvel de to nye fakulteter som de øv-
rige fakulteter på universitetet.  

 Der er bekymringer i forhold til økonomien. Det drejer sig dels om dækning af mer-
omkostninger i forbindelse med delingen og en ubalance ved opdelingen af økono-
mien på de to nye fakulteter. Denne ubalance giver anledning til en bekymring i fa-
kultetsledelsen.  

 De foreslåede navne på de to nye fakulteter har givet anledning til diskussion både 
internt på ST og andre steder på AU, særlig hvad angår brugen af "Life Science" i 
navnet på det ene fakultet. Fakultetsledelsen står ved de foreslåede navne, men hvis 
det besluttes, at de foreslåede navne skal ændres, tager Fakultetsledelsen gerne 
navngivningen op til fornyet drøftelse. 
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Fakultetsledelsen drøftede og tilsluttede sig forslag om afholdelse af valg i forbindelse med 
deling. Forslaget forudsætter, at det nuværende akademiske råd på ST fortsætter som et 
fælles akademisk råd for de to nye fakulteter fra 1. januar 2020 og frem til etablering af to 
nye akademiske råd pr. 1. februar 2021. De to nye dekaner deltager på lige fod i det fælles 
akademisk råd. 
 
Desuden forudsætter forslaget, at de nuværende studienævn og ph.d.-udvalg fortsætter 
som hidtil frem til en eventuel etablering af nye studienævn og ph.d.-udvalg pr. 1. februar 
2021. 
 
3. Økonomi (bilag) 

a. Regnskab 2018 
b. ØR1 

 
PD gennemgik både Regneskab 2018 og ØR1. Hvert institut får en mail med en tilbagemel-
ding på ØR1. 
 
For ST samlet set var opsparingen pr. 1.1. 2018 på 50 mio. kr. Regnskabet endte i 2018 med 
et overskud på 14,3 mio. Pr. 1.1. 2019 er opsparingen således 64,3 mio. kr. I budget 2019-22 
er der budgetteret med en nedbringelse af opsparing med 50 mio. kr. fordelt over årerne 
2019-22. 
 
Internt på ST ligger så godt som hele opsparingen pr. 1.1.2018 i regi af fakultetets ledelses-
pulje. PD orienterede om, at overskud/underskud i regnskab 2018 overføres til enhedernes 
opsparing pr. 1.1.2019. 
 
Opsparing indføres som med element i den ny økonomimodel fra 2019 (NØM) 
Enhedernes forbrug af/tilbagebetaling til opsparingen aftales i forbindelse med ØR3-19 
og/eller budget 2020-23 
 
Det betyder, at som udgangspunkt er det fortsat resultatkravene i 2019 der er gældende for 
budget 2019-22. Det er nødvendigt, da ST samlet set er forpligtiget til et resultat i årene 
2019-22 over for universitetet. ST laver en koordineret indsats. 
 
I forhold til ØR1 redegjorde PD for at der er en mindre forbedring på 1. mio. kr. i forhold til 
budgettet.   
 
I forhold til de selvfinansierede enheder – institutterne -  forholder det sig således, at nogle 
institutter forventer resultatforværring (GEO, ENG, AGRO og MBG) mens andre forventer 
en resultatforbedring (BI-RKS, BI-AAR, PHYS, MATH og INANO). Det samlede resultat er, 
at institutterne kommer ud med et underskud på knap 5 mio. kr. Dekanen er i dialog med de 
institutter som forventer en resultatforværring omkring løsningstiltag.  
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For de ikke-selvfinansierede enheder – ST Fælles – forventes en resultatforbedring relate-
ret til ph.d.-skolens driftsbudget og forøgede indtægter fra kurser som ikke er forankret 
under institutter. 
 
5. Indsatser på institutterne til AU Strategi (bilag) 
LHA orienterede om, at ST havde et spændende og givtigt ledelsesseminar på Sandbjerg 
om AU strategi. Universitetsledelsen arbejder på et oplæg som skal præsenteres for besty-
relsen på deres møde i juni måned og har derfor bedt om at få en tilbagemelding på, hvilke 
indsatser institutlederne kan se deres institut spille ind i.  
 
AU’s Strategi skal leve og det er et fælles ansvar. Alle skal ikke det hele, men institutterne 
skal spille ind, der hvor det giver mening for dem. 
 
Fakultetsledelsen havde en drøftelse af forslag til indsatser og drøftede hvor og med hvilke 
initiativer institutterne kan bidrage. Fakultetsledelsen kan overordnet set se sig selv i langt 
de fleste foreslåede indsatser. Fakultetssekretariatet samler bemærkningerne og fremsen-
der dem til Universitetsledelsen. 
 
6. Funding v. SRK 
Fakultetsledelsen fik en kort orientering om ST deltagelse i internationale netværk i form af 
de to KIC samarbejder, henholdsvis Climate-KIC og Food-KIC.  
 
I forhold til Climate-KIC redegjorde CSJ for, at det er administrativt tungt at være med i 
KIC-samarbejder, men at det bliver lettere, når man har arbejdet med det i en periode.  
Der har været overvejelser omkring, hvorvidt investeringen i medlemskab af Climate-KIC har 
stået mål med det, ST har fået ud af det. De er ingen tvivl om, at medlemskabet har genereret 
aktivitet og at det hænger fornuftigt sammen. Det er relativt små projekter der indtil videre 
konkret er kommet ud af medlemskabet, men CSJ understregede, at det har været indgangs-
døren til meget nyt samarbejde. Adgang til finansiering af Innovationsprojekter er en af de 
ting der er kommet ud af medlemskabet. 
 
Konklusionen ift. Climate-KIC er, at medlemskabet for nuværende skaber mere netværksfor-
bindelser end egentlige midler til små projekter. Det er dog vurderingen, at det samlet set er 
en fornuftig investering.  
 
I relation til Food-KIC har ST været medlem siden årsskiftet. NH orienterede om, at succes-
raten foreløbig har været høj, så indtil videre tyder meget på, at det er en fornuftig disposi-
tion. På sigt vil den største gevinst formentlig også her være adgangen til andre virksomheder 
og nye samarbejdsrelationer.  
 
Fakultetsledelsen havde følgende generelle bemærkninger til ST deltagelse i KIC samarbej-
der: 
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 Ift. KIC samarbejder er AU dårligt kørende som universitet.  
 KIC samarbejde kan bruges til at geare andre EU samarbejder – ST bør derfor 

være mere ambitiøse. 
 Internationale netværk som eksempelvis KIC samarbejder bør tænkes ind i forhold 

til de strategiske centre. 
 

SRK understregede, at deltagelse i netværk kan have stor betydning for adgang til både 
større nationale ansøgninger og EU ansøgninger. Omfanget af nationale og internationale 
netværk er massivt, og det er derfor vigtigt, at fakultetsledelsen forholder sig til den strate-
giske relevans af tilstedeværelse i de respektive netværk.  
 
Der var i fakultetsledelsen enighed om, at det har værdi, at ST er til stede i en række for-
skellige netværk. Dog skal der være fokus på muligt outcome – i nogle sammenhænge er 
det alene relativt få midler der er tale om. ST burde have en strategi for, hvordan ST kan 
styrke området. 
 
SRK afsluttede punktet med at henvise til, at ST i forhold til FTP har tredoblet sit hjemtag. 
Processen der sikre at ansøgninger gennemlæses har dermed haft en rigtig stor effekt på suc-
cesraten. På MBG er der sendt færre ansøgninger, men hjemtaget flere midler. Det har en ef-
fekt. Fakultetsledelsen besluttede, at alle ansøgninger til ERC Advanced Grants skal gennem-
læses.  
 
7. Beskyttelse af persondata (GDPR) v. SRK 
SRK orienterede om det første møde i fakultetets IDM udvalg. Der var enighed om, at udval-
get som sin første opgave vil tage udgangspunkt i en forskers arbejde med forskningsdata og 
beskrive hvad en forsker har brug for af værktøjer ift. sit arbejde med forskningsdata. Målet 
er, at der udarbejdes vejledninger til forskerne ift. hvordan de håndtere udfordringer med 
GDPR. 
 
Udvalget vil på sit næste møde som afholdes d. 21. juni 2019 få præsenteret det arbejde der 
er lavet på AU omkring modenhedsvurdering og status på opfølgningen.  
 
SRK orienterede om 2 konkrete sager vedr. brud på GDPR. NDH gjorde i forlængelse heraf 
opmærksom på, at der er fælles journaliseringspraksis på tværs af ST, for at sikre at der jour-
naliseres korrekt. NDH opfordrede alle til, at støtte op omkring det arbejde der pågår. 
 
8. ST diversitets- og ligestillingsudvalg v. JESM (bilag) 
JESM redegjorde nærmere for, at fakultetsledelsen på sit møde i april 2019 besluttede, at 
nedsætte et diversitets/ligestillingsudvalg på fakultetet med efterfølgende afklaring af opga-
ver, mandat mm.  
 
Dekanatet har efterfølgende haft en drøftelse og foreslår, at fakultetsledelsen nedsætter sig 
selv som diversitets-/ligestillingsudvalg på ST, og at der etableres en arbejdsgruppe under 
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fakultetsledelsen bestående af medlemmer af fakultetsledelsen samt relevante VIP. Ar-
bejdsgruppen skal sikre at fremdrift og løbende forberede punkter til behandling i udval-
get. 
 
Fakultetsledelsen besluttede, at nedsætte sig selv som diversitets/ligestillingsudvalg med 
det overordnede ansvar for ligestillings/diversitetsarbejdet på fakultetet. Fakultetsledelsen 
besluttede endvidere, at der nedsættes en diversitets/ligestillingsarbejdsgruppe med di-
rekte reference til fakultetsledelsen. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, og forslag til 
proces for nedsættelse af arbejdsgruppen. Sidstnævnte indebærer, at institut- og centerle-
derne bliver bedt om at indmelde forslag til medlemmer af arbejdsgruppen med frist d. 10. 
juni, således at fakultetsledelsen kan nedsætte arbejdsgruppen på fakultetsledelsesmødet 
d. 4. juli 2019. 
 
9. Årlig opsamling på MUS og kompetenceudvikling for 2018 (bilag 
Fakultetet har hver år en opsamling på MUS og kompetenceudvikling med en afrapporte-
ring til HSU, der holder møde om det den 17. juni. Der er indhentet input fra institut-
terne/centrene via HR, som er brugt i afrapporteringen. Fakultetsledelsen tilsluttede sig ind-
rapporteringen til HSU. 
 
LHA pegede på, at det generelle indtryk er, at MUS og drøftelse af kompetenceudvikling mel-
lem leder og medarbejder, er sat i system og overordnet set fungerer godt. LHA påpegede 
dog, at det er yderst vigtigt, at der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling og afholdelse af 
MUS for alle medarbejdere. Det kører, men det køre ikke helt 100 procent. Der skal holdes 
MUS med alle medarbejdere også med professorer. 
 
LHA opfordrede til, at arbejde med dette ifm. opfølgningen på APV, så resultatet kan forbed-
res. APV´en for ST/fakultetet viser, at kun 68% har gennemført MUS indenfor det sidste år 
og at kun 41 % mener, at MUS har bidraget til udvikling. Der er derfor brug for at sætte fokus 
på at afholde MUS og få en forventningsafstemning af, hvad det kan bruges til mht. udvik-
ling. MUS skal sikre trivsel for den enkelte medarbejder. 
  
Der er i 2018 brugt ca. 1,2 mio. kr.  til kompetenceudvikling på ST´s institutter og centre. Det 
er et fald på ca. 1 mio. kr. sammenlignet med 2017. Fakultetsledelsen drøftede mulige forkla-
ringer og pegede på, at tallene er meget usikre, bl.a. fordi der er stor forskel på, hvor kompe-
tenceudvikling registreres.  
 
10. Meddelelser 

a. Program for Folkemøde (bilag) 
Ingen bemærkninger. 
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b. Opfølgning på fælles normer for rekruttering (bilag) 
Fakultetsledelsen tog meddelelsen om normer for rekruttering samt videre proces på ST til 
efterretning. Der skal være fokus på bredere opslag så opslag med for få kvalificerede ansø-
gere så vidt muligt undgås. 
 
11. Eventuelt 
LHA mindede om, at fakultetsledelsen tidligere har besluttet at fastholde det planlagte  
strategiseminar d. 23. og 24. september trods delingen af ST. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at en del af programmet bliver med fokus på institutter-
nes/centrenes forskningsevalueringer, hvor alle institut- og centerledere kort redegør for, 
hvad instituttet/centeret fik ud af evalueringen, og hvordan den feed back der er givet skal 
bruges fremadrettet. Formålet med en sådan runde er også at sikre erfaringsudveksling på 
tværs af institutterne. 
 
Fakultetsledelsen besluttede endvidere, at der på seminaret også skal være fokus på samar-
bejdsrelationer – hvordan opretholdes samarbejdsflader på tværs af de to fakulteter efter 
delingen. 
 


