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Møde: Torsdag den 3. juli kl. 14.30 – 18.30  
Århus - Væksthusene  
Institutledermøde nr. 8 
 
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), Erik 

Østergaard Jensen (EOJ),), Søren Bom Nielsen (SBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels O. Nygaard (NON), Karl 

Anker Jørgensen (KAJ), Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Conni Simonsen (CSI), Jes Madsen 

(JESM), Lars H. Andersen (LHA) og Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Hanne 

Bach Clausen (HBC), Elin Møller (EM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Lars Melin og 

Charlotte Sand.  

Afbud: Lars Birkedahl (LB), Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK), Niels Kroer (NKR), Jens Holbech 

Gæster: Kurt Jensen og Dorthe M. Andersen 

                         DAGSORDEN 
 

      REFERAT 

 
 

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

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

3. Personale 
a. Status på elever og praktikanter ved ST (bilag) 
b. Eksterne lektorer (bilag) 
c. Lønforhandling 2014 

4. Den interne problemanalyse på AU. Ekspertgruppens ho-
vedrapport og delrapporter  
 
PAUSE  
 

5. Summer University v. Kurt Jensen (10 min) 
6. Arbejdsgruppen vedr. Forskningsbaseret erhvervssamar-

bejde ved TST 
7. Ansvarlig Forskningspraksis  
8. Udtalelse fra forskere i konkrete sager ved KNI  
9. Nyt fra administrationen ved Niels Damgaard Hansen 
10. Opdatering af ST handlingsplan for psykisk APV (bilag) 
11. Meddelelser:  

a. Oversigt over il-møder 2015 (bilag) 
b. Nye A-side medlemmer af FSU (bilag) 
c. Klimapartnerskaber (bilag) 
d. Temamøde i HSU om kompetenceudvikling (bilag: Re-

ferat og mødemateriale) 
12. Eventuelt 
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Inden mødets start orienterede NCN om: 
Nye il-ledere ved ST 
Lars Birkedal er med virkning fra 1. juli tiltrådt som institutleder ved 
Computer Science. 
 
Michelle Williams, Peter Henriksen og Hans Brix fortsætter alle tre som 
institutledere.  
 
Niels O. Nygaard er efter orlov tilbage som institutleder på Matematik med 
virkning fra 1. juli 2014. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Der er afsat 2½ time til drøftelse af den interne problemanalyse på AU.  
 
Det betyder, at der er nogle af de faste punkter som fx ”Dialog med de ad-
ministrative funktionsområder” som det har været nødvendigt at udskyde 
Det samme gælder ift. afrapportering fra de første af arbejdsgrupperne.  
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Udkast til referat fra il-mødet den 22. maj 2014 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
 Stillingsstruktur 2013, ST politik for VIP karriereveje og Tenure 

Track 
NCN orienterede om, at han har besluttet, ikke at udrulle den nye praksis 
nu men i stedet afvente til efter sommerferien, da det er vigtigt, at der ikke 
skabes forventninger i miljøerne om nye stillinger som det viser sig, at ST 
ikke kan indfri. 
 
Ansættelsesstoppet på AU udløber den 1. juli 2014– men der er fortsat 
kvalificeret ansættelsesstop i administrationen indtil julen 2014. Der er 
anbefalinger om, at alle hovedområder gør det samme, dvs. forlænger an-
sættelsesstoppet, eller udviser ekstremt tilbageholdenhed. Det betyder, at 
der alene i meget begrænset omfang er åbnet for nye stillinger og ansættel-
ser på universitetet.  
 
3. Personale (Dorthe M. Andersen deltog) 
a. Status på elever og praktikanter ved ST (bilag) 
DMA redegjorde for, at ST’s forpligtelse på ansættelse af 24 elever er op-
fyldt. Bestanden på 24 elever er finansieret af den centrale pulje. Det bety-
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der, at ansættelse af yderligere elever i 2014 skal finansieres af det enkelte 
institut selv. 
 
MW efterlyste en diskussion af behovet for elever på ST, herunder hvilke 
institutter der har behov for at have elever ansat. 
 
Det blev besluttet, at ST-HR sørger for at der bliver sendt en mail ud til alle 
institutlederne med forespørgsel om, hvad det enkelte institut HAR af ele-
ver og hvad instituttet ØNSKER at have af elever. 
 
NCN pointerede, at ST har en udfordring i forhold til antallet af laborant 
praktikanter. ST plejer at have 17 laborantpraktikanter, pt. er der alene 6. 
NCN understregede, at det kan relateres til besparelserne. Det er vigtigt at 
finde ud af, hvor niveauet skal være og NCN indskærpede, at de institutter 
der har laboranter ansat og så bør se det som en forpligtelse at løfte den 
opgave det er at have laborant praktikanter ansat. 
 
b. Eksterne lektorer (bilag) 
DMA orienterede om at Styrelsen for Videregående uddannelser, efter 
anmodning fra Rigsrevisionen, gennemfører en opfølgning på universite-
ternes forvaltning af eksterne lektorers og undervisningsassistenters an-
sættelsesforhold. 
 
Der er to forhold som universiteterne er forpligtet til at administrerer ef-
ter: 
 Eksterne lektorer og undervisningsassistenter er omfattet af lov om 

tidsbegrænset ansættelse. Hovedreglen er, at tidsbegrænsede an-
sættelser højst kan fornyes to gange, således at der i alt er tre ansæt-
telsesperioder. 

 Eksterne lektorer har krav på betaling af minimum 100 arbejdsti-
mer årligt. Universitetet er således forpligtet til at udbetale løn for 
100 timer, selvom en ekstern lektor måtte have præsteret færre end 
100 timer i et undervisnings år. 100-timers reglen kan ikke fraviges 
ved aftale med medarbejderen.  
100-timers reglen gælder ikke for Ingeniørhøjskolen, Aarhus Uni-
versitet pga. stillingsstrukturen. 

  
Aarhus Universitet har i brev af 28. maj 2014 svaret Styrelsen, at det efter 
en høring på universitetets hovedområder, er AU’s’ vurdering, at der med 
få undtagelser administreres i overensstemmelse med både reglerne i Lov 
om tidsbegrænset ansættelse og 100-timers reglen som fremgår af aftalen 
om eksterne lektorer (§ 4, stk. 2).  
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DMA understregede, at det er vigtigt, at institut- og centerlederne admini-
strerer efter ovennævnte regler i forhold til eksterne lektorer. 
 
c. Lønforhandling 2014 
NCN oplyste, at lønforhandlingen for 2014 udskydes, således at lønfor-
handlingen for 2014 afvikles sammen med lønforhandlingen for 2015 i 
forårshalvåret 2015. 
 
Fællestillidsrepræsentanterne har accepteret universitetsledelsens forslag 
om udskydelsen og HSU er indforstået med den indgåede aftale. 
 
4. Den interne problemanalyse på AU. Ekspertgruppens  
hovedrapport og delrapporter  
Lukket punkt. 
 
5. Summer University 
Slides er efterfølgende udsendt.  
Kurt Jensen fortalte om Summer University på AU som udbyder 55 kurser 
og som har ca. 1500 studerende, primært danske men også udenlandske 
studerende. Kurserne er 5/10 ECTS kurser og løber over en periode på 3-6 
uger. På halvdelen af kurserne er det gæsteforskere som er undervisere. 
For de danske studerende er formålet med at tage et sommerkursus ofte 
”catching up ECTS” eller ”get ahead ECTS”, hvis den studerende planlæg-
ger studieophold i udlandet. Kurserne er ikke en dublering af de kurser der 
i forvejen eksisterer, de fleste af kurserne udbydes alene som sommerkur-
ser. 
 
Der var enighed om at undersøge mulighederne for, at ST byder ind med 
brede sommer kurser i fx Innovation, Metode eller Videnskabsteori. NCN 
opfordrede ligeledes til at det overvejes om sommerkurserne kan bruges 
på sigt i forbindelse med Fremdriftsreformen til at skabe ”luft” for den 
studerende. 
 
Det blev besluttet, at institut- og centerlederne fremsender eventuelle for-
slag/ideer til sommerkurser til dekanen. NCN vil se på økonomien og for-
søge at finde en model der er fornuftig for institutterne. 
 
6. Arbejdsgruppen vedr. Forskningsbaseret erhvervssamarbej-
de  
TST indledte med at præcisere at oplægget ikke er en egentlig afrapporte-
ring af arbejdsgruppens arbejde men en kort information om de foreløbige 
anbefalinger fra arbejdsgruppen f.s.v.a. nedsættelse af erhvervsudvalg på 
institutterne.  
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Det er arbejdsgruppens vurdering, at der på ST er et stort potentiale i for-
hold til samarbejde med erhvervslivet som ikke udnyttes i dag. Det bety-
der, at der er økonomiske muligheder som ikke høstes i tilstrækkeligt om-
fang. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der på alle institutter etableres et 
udvalg som har fokus på erhvervssamarbejde.  
 
Det tættere samarbejde med erhvervslivet skal gerne resultere i at der ind-
gås strategiske partnerskaber.  
 
NCN afrundede punktet med at opfordre til, at hvis nogen af institut- eller 
centerlederne har forslag til en god oplægsholder ift. erhvervssamarbejde 
til brug for temadagen den 10. september, vil NCN gerne kontaktes. 
 
7. Ansvarlig Forskningspraksis 
JESM pointerede, at den nationale Code of Conduct pt. er i høring og at 
der først forventes en endelig version til november 2014.  
På ST er der enighed om, at først når den nationale Code of Conduct fore-
ligger i en endelig version, er det muligt at vurdere, om der er behov for 
supplering på nogle punkter i AU’s Code of Conduct. ST svarer derfor først 
på udkast til AU Code of Conduct efter, at de nationale Code of Conduct er 
endeligt besluttet. 
 
JESM understregede, at det er vigtigt at være vågen i høringsprocessen, da 
både de nationale og AU’s code of conduct kan få vidtrækkende konse-
kvenser for den enkelte forsker. Det er afgørende, om det tolkes som et re-
gidt regelsæt eller et sæt retningslinjer. LHA supplerede med at foreslå, at 
vigtige høringer sendes ud på en sådan måde, så det i bullets-punkter er 
angivet, hvilken betydning det får for ST.  
 
8. Udtalelse fra forskere i konkrete sager ved KNI  
KNI orienterede om, at rektor, på baggrund af en konkret sag på AU, har 
præciseret overfor forskerne, at de har ret til at udtale sig i sager hvor AU 
har afgivet et officielt svar, men at AU da anbefaler, at det sker med navns 
nævnelse. 
 
9. Nyt fra administrationen ved Niels Damgaard Hansen 
NDH orienterede om, at der arbejdes på at få en ny universitetsdirektør 
ansat. Det er vigtigt, at det bliver den rigtige person og der er derfor igang-
sat en ny opslagsrunde. Rektor har sat sig i spidsen for administrationen 
indtil en ny direktør er fundet. 
 
10. Opdatering af ST handlingsplan for psykisk APV (bilag) 
Der er udsendt bilag som beskriver processen for opdateringen af ST hand-
lingsplan for den psykiske APV.  
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NCN understregede, at det er vigtigt, at institut- og centerlederne er op-
mærksomme på både: 
 de opgaver der fremgår af instituttets/centerets egen handlingsplan 

og  
 de opgaver der fremgår af handlingsplanen for ST.  

 
Den aktuelle opdatering af ST’s handlingsplan viser, at der er behov for en 
mere målrettet og fælles fokus på sidstnævnte opgaver – altså de opgaver 
der fremgår at handlingsplanen for ST.   
 
I forbindelse med den næste opdatering til november 2014 vil institut- og 
centerlederne derfor blive bedt om at afrapportere til daglig arbejdsmiljø-
leder ved ST, Jørgen B. Jespersen, om status på de opgaver der fremgår af 
deres aktørliste.  
 
Aktørlisten beskriver de opgaver institut- og centerlederne skal sikre bliver 
udført som led i opfølgningen på fakultetets handlingsplan. En del af disse 
opgaver udføres i samarbejde med andre aktører. NCN opfordrede insti-
tut- og centerlederne til at sikre sig, at de opgaver der er nævnt i aktørli-
sten for institut- og centerlederne bliver iværksat på institutter-
ne/centrene. 
 
11. Meddelelser:  
a. Oversigt over il-møder 2015 (bilag) 
Ingen bemærkninger. 
 
b. Nye A-side medlemmer af FSU (bilag) 
NCN orienterede om at ST har fået nye medlemmer i FSU - udpeget af B-
siden via valg og efterfølgende suppleret på A-siden.  Dekanatet har udpe-
get Michelle Williams som A-side medlem i stedet for Erik Østergaard Jen-
sen, der dog fortsat vil yde en stor indsats i sagens tjeneste, nemlig som 
medlem af et udvalg der skal evaluere hele SU systemet 
 
c. Klimapartnerskaber (bilag) 
Den 23. oktober kl. 14-17 er AU vært for et klimapartnerskabsseminar på 
vegne af Aarhus Kommunes Klimasekretariat. AU forventer 50-80 delta-
gere herunder en række virksomheder. Klima er vigtigt ligesom kontakten 
til og samarbejdet med erhvervsliv, kommune og region hvorfor NCN op-
fordrede institut- og centerlederne til at deltage aktivt. 
  
d. Temamøde i HSU om kompetenceudvikling 
Referat og mødemateriale er udsendt som bilag. 
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12. Eventuelt 
Hanne Bach nævnte at DCE pt arbejder på høringssvar til Miljøtilstands-
rapporten og gerne modtager bidrag fra institut- og centerlederne. Miljø-
tilstandsrapporten gør status over tilstanden og udviklingen i det danske 
miljø og i vores natur og forsøger at sammenholde dette med udviklingen i 
samfundets sektorer. Tilstandsrapporterne samler den nyeste viden om 
miljø og natur og er dermed en vigtig del af det faglige grundlag for miljø-
politikken i Danmark. 
 
MN orienterede om, at DeIC’s bestyrelse på deres møde den 12. juni 2014 
har vedtaget at udsende en invitation til interessetilkendegivelser om etab-
lering og drift af nationale forsknings – e-Infrastruktur for 10 mio. kr.  
MN opfordrede Institut- og centerlederne til at udbrede kendskabet til in-
vitationen fra DeiC om fremsendelse af interessetilkendegivelser på deres 
respektive institut/center. MN tilføjede, at det i forbindelse med ansøgere 
er vigtigt, at nye brugere inddrages fx ved at samarbejde med BSS eller 
ARTS.  
 
 


