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    Referat 

 
Møde: Torsdag den 4. september kl. 10.00 – 13.30 
Frandsensalen bygning 1431 
Institutledermøde nr. 10 
 
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kri-

stensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvart-

sen (KLI), Niels O. Nygaard (NON), Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Conni Simonsen (CSI), 

Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Elin Møller (EM), Mari-

anne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Lars Melin (LME) og Charlotte Sand (CS). 

Afbud: Karl Anker Jørgensen (KAJ), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jens 

Holbech (JH) og Mogens Nielsen (MN).                    
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

3. Økonomi 

a. Inddækningsprincipper 

4. Status på Problemanalysen  

5. Personale 

a. Plan for lønforhandling 2014 og 2015 (bilag) 

b. MUS-samtaler (bilag) 

6. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Effektiv Fundrai-

sing v. EØJ 

7. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Værksteder v. 

LHA 

 

PAUSE med frokost 

  

8. Nyt fra institutlederne v. Conni Simonsen  

9. Nyt fra prodekanerne 

a. Studiemiljøundersøgelsen v. TVM 

b. Summer University v. TVM 

10. Meddelelser (bilag) 

a. Program for ST fakultetsledelsesdag d. 10. sep. 2014  

11. Eventuelt 
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NCN indledte med at orientere om:  

Møde med Advisory Board d. 21.- 22. august 2014 

Det er anden gang, at fakultetet har møde med sit Advisory Board. Mødet var centre-

ret omkring tre emner: 

1. Talent – recruiting the best 

2. Industry – University collaboration 

3. Education 

 

Derudover var der i programmet indlagt et besøg på Foulum hvor temaet var: 

”Enhancing research in food and farming – and the interaction with society and in-

dustry” samt besøg på DKC (Danish Cattle Research Center) og Foulumgard, hvor 

emnet var: “Produktion af biomasse til biorafinering”. Medlemmerne af Advisory 

Board var meget glade for at besøge både Foulum og DKC. 

 

NCN understregede, at der var rigtig mange gode input fra mødet, som vil blive brugt 

og indgå i de fremadrettede planer for ST, herunder målrettet rekruttering, karriere-

veje ift. erhvervssamarbejde, øget markedsføring, fokus på uddannelsers kvalitet og 

sammensætning samt en anbefaling om at skele til andre lande ift. politiske rammer 

for universitetsvirksomhed.  

 

NCN orienterede endvidere om: 

EAAP-kongres (EAAP=The European Federation of Animal Science)  

EAAP er en årlig tilbagevendende kongres vedr. husproduktion som afholdes på skift 

i medlemslandene. I år blev den 65. kongres afholdt i DK/København d. 25-28. au-

gust med AU som vært og med deltagelse af knapt 1.000 forskere og rådgivere fra 60 

forskellige lande.  

 

Et vellykket arrangement hvor AU og ST blev sat tydeligere på verdenskortet. Der var 

mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne og NCN bad institutlederne rose de 

medarbejdere der deltog fra AU for en meget engageret indsats. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Referatet fra Il-mødet den 14. august 2014 er under udarbejdelse og vil blive frem-

sendt snarest til godkendelse.  

 

1. Opfølgning 

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

I relation til institutlederdagen d. 10. september 2014 pointerede NCN, at program-

met har fokus på to helt centrale temaer for ST: Erhvervssamarbejde og Synergi.  

MN, KNI og TST har været tovholdere ifht. at få sammensat et godt program bestå-

ende af både interne og eksterne oplægsholdere. NCN forvarslede, at det er muligt, at 
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han er nød til at melde afbud til dagen grundet et vigtigt møde, hvilket han beklagede. 

Det blev besluttet, at fastholde datoen for institutlederdagen. 

 

Der var enighed om, at det i forhold til Inno+ skal drøftes, hvordan vi kan forberede 

os på kommende kald.  

 

2. Økonomi 

Der var inden mødet udsendt bilag og slides. 

 

NCN indledte med at orientere om at der har været rejst et ønske fra institutleder-

kredsen om en drøftelse af både økonomimodel og inddækning. NCN understregede, 

at det er to emner som begge skal drøftes og at sådan drøftelse er helt i tråd med uni-

versitetsledelsens forslag om, at økonomimodellen skal sikre fuld transparens af alle 

fakultetets og institutternes indtægter og udgifter.  

 

NCN orienterede om FC2-2014.  

 

ST er forpligtet til at nå et resultat på -23 mio.kr. i 2014.  

 

NCN er opmærksom på, at alle institutterne på ST bruger arbejder hårdt for at nå 

budgetterne. Flere af institutlederne pegede på, at de er udfordret i forhold til at nå 

målene. Denne bekymring og forslag til løsning vil blive drøftet med den enkelte in-

stitut- og centerleder ved FC 3 møderne.  

 

3. Status på Problemanalysen  

Universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen er i 

høring frem til den 19.september 2014. Herefter vil høringssvarene blive behandlet 

inden universitetsledelsen træffer de endelige beslutninger og en plan for den videre 

proces.  

 

4. Personale 

a. Plan for lønforhandling 2014 og 2015 (bilag) 

Bilag udsendt. HR-chef Dorthe M. Andersen deltog. 

 

DMA henviste til, at der før sommerferien blev indgået en aftale mellem universitets-

ledelsen og fællestillidsrepræsentanterne om udskydelse af lønforhandling 2014 til 

afholdelse sammen med lønforhandling 2015. 

 

Den overordnede tidsramme for Lønforhandling 2014 og 2015 er følgende: 

Sept. 2014 – jan. 2015: Lokal tilrettelæggelse af lønforhandlingsprocessen (forbere-

delse i SU-systemet), herunder bl.a.,  

-Drøftelse af lønforhandlingsbudget  

-Fastlæggelse af forberedelsesperioden 

-Fastlæggelse af forhandlingsperioden  
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-Evt. drøftelse og fastsættelse af kriterier i lønforhandlingen 

-Fastlæggelse af proces for tilbagemelding af forhandlingsresultat til medarbejderne 

 

Dec. 2014: Universitetsledelsen beslutter lønforhandlingsbudget for lønforhandling 

2015. HSU orienteres herom, hvorefter lønforhandlingsbudgettet offentliggøres. 

  

16. feb. – 6. mar. 2015: Ansøgningsperiode 

 

9. mar. – 24. apr. 2015: Forberedelses- og forhandlingsperiode - Det aftales lokalt, 

hvor meget tid der sættes af til hhv. forberedelse og forhandling. Når de forhandlende 

ledere og tillidsrepræsentanter er klar, går lønforhandlingerne i gang. Alle forhand-

linger er afsluttet 24. april 2015. 

 

Maj/juni 2015: Udbetaling af aftalte lønforbedringer 

 

NCN understregede, at det er vigtigt, at den overordnede tidsramme for lønforhand-

ling 2014 og 2015 følges herunder at institutlederne tager initiativ til gennemførelse 

af relevante drøftelser i LSU. HSU har besluttet, at kriterierne er de 10 punkter som 

udgør AU’s personalepolitik og HSU fastsætter ikke yderligere kriterier. LSU’erne har 

dog mulighed for at fastsætte lokale supplerende kriterier. NCN opfordrede derfor in-

stitutlederne til at drøfte kriterier med deres LSU.  

 

For de enheder der ikke har et LSU, er det FSU der kan fastsætte supplerende kriteri-

er. På ST er det næste møde i FSU den 7. oktober 2014 og her vil kriterier for lønfor-

handlingen blive sat på dagsordenen. 

 

NCN oplyste at for 2014 er lønforhandlingsbudgettet o,1 % af AU’s samlede budgette-

rede lønudgift i budget 2014. Universitetsledelsen beslutter til dec. 2014 lønforhand-

lingsbudget for lønforhandling 2015. 

 

b. MUS-samtaler (bilag) 

Bilag udsendt. 

 

Årshjul for MUS 

DMA orienterede om, at det følger af årshjulet for MUS, at lederne på det enkelte in-

stitut/center skal indkalde medarbejderne til MUS i løbet af efteråret. Det er vigtigt, 

at alle medarbejdere indkaldes til MUS og at alle ansatte ved, hvem de skal afholde 

MUS med. Da der er frist for ansøgning om medfinansiering fra Kompetencefonden 

den 15. december bør MUS samtalerne være afviklet ultimo november.  

 

I forhold til gennemførelsen af MUS samtalerne er der udviklet et AU MUS koncept 

som stilles til rådighed for alle ledere og som lederne kan vælge at bruge. MUS kon-

ceptet findes i både en elektronisk- og en papirudgave.  
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Pilotprojekter 2014 

I efteråret 2014 er udkast til følgende to samtaleguides i pilotprojekt: 

a.  Guide til ph.d.-samtaler - et inspirationsmateriale til samtaler mellem nærmeste 

leder og ph.d.-studerende 

b. Guide til gruppeudviklingssamtaler (GRUS) - inspiration til afholdelse af samtaler 

mellem ledere og teams/arbejdsgrupper. 

  

Ledere der er interesseret i at prøve/teste (en af) de nye guides, kan rette henvendelse 

til den lokale HR- Partner på ST for at få GRUS-materialet udleveret - eller til den lo-

kale ph.d.-partner for at rekvirere guide til ph.d.-samtaler.  

 

5. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Effektiv Fundraising på 

ST Version 2 v. EØJ 

Slides er efterfølgende udsendt. 

 

Arbejdsgruppen har undersøgt AU’s tiltrækning af midler fra: 

 Offentlige Fonde 

 Private Fonde 

 EU 

 

I forhold til tiltrækning af midler fra offentlige fonde klare AU sig nogenlunde godt. 

Udgangspunktet er godt, men problemet er, at alle universiteter opruster på dette 

felt. 

 

I forhold til private fonde har KU været bedre til at tiltrække private midler og der er 

klart et vækstpotentiale for AU.  

 

I relation til tiltrækning af EU midler er arbejdsgruppens konklusion, at der ligeledes 

klart er et vækstpotentiale for AU. AU klare sig lige så dårligt som KU men markant 

dårligere end både DTU og AAU. 

 

EØJ redegjorde for arbejdsgruppens anbefalinger til både institutterne og til ST/AU i 

forhold til at sikre større succesrate fremadrettet i forbindelse tiltrækning af midler 

fra både offentlige og private fonde samt fra EU. 

 

Det blev besluttet, at arbejdsgruppen i en indstilling som behandles på il-mødet den 

25. september redegør nærmere for, hvilke af arbejdsgruppens anbefalinger der skal 

arbejdes videre med, og hvordan det konkret skal ske. 

 

NCN takkede arbejdsgruppen for det flotte arbejde. 

 

6. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Værksteder v. LHA 

Slides er efterfølgende udsendt. 
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LHA redegjorde for arbejdsgruppens arbejde. Den nuværende situation for værkste-

derne er, at de har været hårdt ramt af besparelser og sammenlægninger, værksteds-

funktionen er meget forskellig og spænder vidt og der er bred enighed om, at bruger-

nærheden er vigtig. 

 

Der er samlet 23 værksteder på ST fordelt på Fysik, ASE/ENG, Bioscience, Geosci-

ence, Kemi, FOOD og MBG. Kundegruppen er primært internt ST. 

 

LHA redegjorde for arbejdsgruppens anbefaling. Der skal ikke nedlægges eller sam-

menlægges værksteder men ved at skabe et godt netværk på tværs af værkstederne 

skal der opnås en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer.  Der er stor opbak-

ning til et styrket netværk og øget samarbejde mellem værkstederne. Der er lagt op 

til, at der skal afholdes en fælles faglig dag i september og at der skal etableres en fæl-

les hjemmeside med det formål at synliggøre væsentlige faciliteter, kompetencer og 

kontaktpersoner. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere en ubureaukratisk finansie-

ringsmodel. 

 

NCN takkede for arbejdsgruppens grundige arbejde. Det blev besluttet, at det skal 

undersøges hvad der eksisterer af serviceaftaler/kontrakter på ST. Serviceaftaler er 

traditionelt ret dyre og derfor skal det undersøges, om det er et område, hvor ST kan 

spare penge.  

 

7. Nyt fra institutlederne v. Conni Simonsen  

Punktet blev udskudt pga. tidspres. 

 

8. Nyt fra prodekanerne 

a. Studiemiljøundersøgelsen v. TVM 

TVM orienterede om Studiemiljøundersøgelsen 2014. AU gennemfører hvert tredje år 

en stor undersøgelse af sine studerendes trivsel. ST klarer sig rimeligt godt i den net-

op offentliggjorte studiemiljøundersøgelse og sammenlignet med de tidligere under-

søgelser klare ST sig bedre på de fleste parametre. 

 

Der starter nu en proces som involverer både Uddannelsesudvalgene og Studienæv-

nene på ST. Der er studerende repræsenteret i både Uddannelsesudvalgene og i Stu-

dienævnene. I Uddannelsesudvalgene skal det drøftes hvad der er af særlige kritik-

punkter i forhold til de enkelte uddannelser, og udvalgene skal komme med forslag til 

konkrete handlinger. Herefter skal Studienævnene drøfte om der skal iværksættes 

tværgående tiltag. 

 

Konklusionerne fra arbejdet i både Uddannelsesudvalgene og Studienævnene vil blive 

forelagt både fakultetsledelsen på et Institutledermøde og Akademisk Råd. Processen 

løber frem til januar 2015. 
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b. Summer University v. TVM 

TVM gjorde opmærksom på at der er frist for indmeldelse af kurser til Summer Uni-

versity den 1. november 2014. Der pågår pt. en drøftelse med de studerende omkring 

formålet med Summer University kurserne. Skal de fx have karakter af standardkur-

ser, som gør det muligt for de studerende at accelererer deres studieprogram, eller 

skal de betragtes som et tredje semester, hvor de studerende har mulighed for at væl-

ge ekstra kurser.  

 

9. Meddelelser (bilag) 

a. Program for ST fakultetsledelsesdag d. 10. sep. 2014  

Program udsendt som bilag. NCN henviste til bemærkningerne under pkt. 1.a.  

 

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


