
 

 

 

 
Aarhus Universitet  

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .: 8715 0000 

Fax: 8715 0201 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

 

Science and Technology 

Dekansekretariatet  

 

Charlotte Sand 

Rådgiver 

 

 

 

cs@science.au.dk 

 

 

Dato: 13. oktober 2014 

 
 

Side 1/4 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

              REFERAT 
Møde: Torsdag den 9. oktober kl. 9.00 – 14.00 
Universitetsparken, Bygning 1525 (Fysik) – lokale 626, Langelandsgade 120, 
8000 Århus C 
Fakultetsledelsesmøde nr. 12 
 
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Østergaard 

Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels O. Nygaard 

(NON), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen 

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

(EM), Jens Holbech, Marianne F. Løyche (MFL), Niels D. Hansen (NDH), Lars Melin (LME) og Charlotte Sand (CS) 
Afbud: Thomas S. Toftegaard (TST), Conni Simonsen (CSI), Erik Steen Kristensen (ESK), Karl Anker Jørgensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
DAGSORDEN 
1. Økonomi 

a. Gennemgang af fakultetets økonomi ved Peder Dam-

gaard 

 

PAUSE med frokost 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 25. sep. 

samt fakultetsledelsesdagen den 10. sep. 2014 (bilag) 

3. Opfølgning 

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

4. Status på Problemanalysen  

a. Overordnet handleplan for ST  

5. Personale 

a. Orientering om evaluering af AU’s personalepolitik  

6. Etablering af fælles system på AU til kemikalieregistre-

ring og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 

(APB) for farlige stoffer og materialer (bilag) 

7. Nyt fra institutlederne: Calculus ved Niels O. Nygaard 

8. Kommende møder  

9. Eventuelt 
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Ad. 1. Økonomi 

a. Gennemgang af fakultetets økonomi ved Peder Damgaard 

Bilag blev uddelt. Peder Damgaard, teamleder på ST økonomi, gennemgik den nuvæ-

rende økonomimodel på ST. Institut- og centerlederne havde under præsentationen 

mulighed for at stille spørgsmål og give kommentarer.  

 

NCN pointerede, at en grundig gennemgang af ST økonomi er afgørende, inden fakul-

tetsledelsen begynder at drøfte ny økonomimodel. Det er vigtigt, at alle i fakultetsle-

delsen har en fælles forståelse af, hvordan fakultetets økonomi er sammensat og hvad 

det er for parametre, der indgår i ST’s økonomi. NCN understregede samtidig, at en 

ny økonomimodel formentligt vil ikke løse alle problemer på en gang, da det er meget 

komplekst. En ny økonomimodel vil tidligst blive iværksat med virkning fra 2016. 

 

Der vil som en del af opfølgningen på problemanalysen blive iværksat en proces, hvor 

fakultetsledelsen skal drøfte ny økonomimodel. Institut- og centerledernes kommen-

tarer skal indgå i de videre drøftelser.  

 

Det blev besluttet, at der ikke afholdes FC4 møder. Ved FC3 møderne vil NCN drøfte 

budget 2015 med den enkelte institut- og centerleder. 

 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-mødet den 25. septem-

ber og fakultetsledelsesdagen den 10. sep. 2014 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

NKR havde en enkelt rettelse til udkast til referat fra institutledermødet den 25. sep-

tember 2014. Under pkt. 6: Definition af begrebet ledelsesstreng ved nedsættelse af 

bedømmelsesudvalg stod der:  

Der var enighed om, at tilslutte sig den af dekanatet foreslåede definition på begrebet 

ledelsesstreng og afvente yderligere diskussion til efter universitetsledelsens udmel-

ding om opfølgning på problemanalysen. 

 

Det blev ændret til: 

Det blev besluttet, at tilslutte sig den af dekanatet foreslåede definition på begrebet 

ledelsesstreng og tage punktet op til yderligere diskussion efter universitetsledelsens 

udmelding om opfølgning på problemanalysen. 

 

De to referater fra fakultetsledelsesdagen – hhv. Erhvervssamarbejde og Synergi blev 

godkendt. 
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Ad. 3. Opfølgning på den rullende to-do liste 

Der var ingen bemærkninger. 

 

Ad. 4. Status på problemanalysen 

a. Overordnet handleplan for ST 

Umiddelbart efter Universitetsledelsens udmelding om beslutninger som opfølgning 

på problemanalysen den 22. oktober 2014 skal der være en proces på fakultetet som 

sikrer, at ST sørger for at der bliver fulgt op på universitetsledelsens beslutninger, og 

at det bliver en proces som inddrager medarbejderne på ST. 

   

NCN pointerede, at målet er, at AU skal blive et stærkere universitet. Det er vigtigt og 

helt afgørende, at der bliver iværksat inddragende processer, og at de skal foregå på 

både fakultets- og på institutniveau. Der skal efter universitetsledelsens udmelding 

den 22. oktober træffes beslutninger på både fakultetsniveau, institutniveau og på det 

administrative område. NCN understregede, at det er institut- og centerlederne som 

har ansvaret for, at instituttets/centerets medarbejdere inddrages i processen og ta-

ger fælles ejerskab for de beslutninger, der træffes. 

 

Ad. 5. Personale 

a. Orientering om evaluering af AU’s personalepolitik 

NCN orienterede kort om, at HSU har besluttet, at tiden er kommet til at underkaste 

AU’s personalepolitik en evaluering. 

 

Konkret på ST er processen skudt i gang ved, at alle formænd og næstformænd i 

LSU’er og LAMU’er er informeret om evalueringsprocessen via deres HR Partnere og 

ligeledes er de centre, som ikke har egne LSU’er og LAMU’er også blevet informeret. 

 

Evalueringen foregår i to dele:  

• Del 1: Drøftelse i LSU om erfaringer med personalepolitikken vha. en spørgeguide. 

Besvarelsen skal sendes til AU-HR senest d. 30. januar 2015. 

 

• Del 2: Workshops med deltagelse fra LSU og LAMU – der opfordres til deltagelse 

fra tre udvalgsmedlemmer fra både medarbejder- og ledersiden.  

Tilmelding skal ske til AU-HR senest d. 20. oktober 2014.10.02 

 

Ad. 6. Etablering af fælles system på AU til kemikalieregistrering og ud-

arbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for farlige stoffer og 

materialer  

Punktet blev udskudt til næste fakultetsledelsesmøde pga. tidspres.  

 

Ad. 7. Nyt fra institutlederne: Calculus ved Niels O. Nygaard 

Punktet blev udskudt til et senere fakultetsledelsesmøde pga. tidspres. 
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Ad. 8. Kommende møder  

Punktet blev udskudt. 

 

Ad. 9. Eventuelt 

MFL orienterede om, at AU er blevet bedt om at komme med indspil til investering i 

stort infrastruktur. I henhold til tidligere plan skulle universiteterne først komme 

med indspil til næste år, men man vil gerne være klar med et forslag til større infra-

struktur investeringer allerede nu. Der bliver sendt en mail til alle institut- og center-

lederne med nærmere orientering og frist for indmelding til dekanatet. 

 

Det blev besluttet, at det næste il-møde skal udvides, og at det primære punkt på 

dagsordenen bliver opfølgning på problemanalysen. 

 

 


