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Fakultetsledelsesmøde tirsdag den 9. december kl. 13.00 – 17.00  
AgroTech, Agro Food Park 13, Skejby – mødelokale Foodturelab 
Fakultetsledelsesmøde nr. 15 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Birgit Schiøtt (BS), Lars Birkedal (LB), Klaus 

Lønne Ingvartsen (KLI), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Conni Simonsen (CSI), Mi-

chelle Williams (MW), Conni Simonsen (CSI), Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen 

(JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche 

(MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Niels Kroer (NKR), Kurt Nielsen (KNI) og Hanne Bach Clausen (HBC), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. no-

vember 2014 (bilag) 

2. Opfølgning 

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

3. Økonomi 

a. Status ift. Regnskab 2014 og Budget 2015-18 

4. Status på Problemanalysen (bilag)  

a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for 

ST (bilag)  

b. Indledende drøftelse af delegering (bilag)  

c. Orientering fra arbejdsgruppen om grundlæggende        

 principper for ny økonomimodel  

d. Kommissorium for arbejdsgruppen procedure for an-

sættelser (bilag)  

e. Gensidig orientering om planer ift. faglig identitet, triv-

sel og sammenhæng på institutterne  

f. Status på handleplan og proces for administrationen 

ved Niels Damgaard Hansen  

5. Personale (DMA deltager) 

a. Afvikling af ferie og restferie (bilag) 

b. Elever og laborantpraktikanter (bilag) 

6. ST-grænseværdier for fælles AU-kvalitetsindikatorer 

(bilag) 

7. Nyt fra prodekanerne  
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NCN indledte med at byde velkommen til Birgit Schiøtt som med virkning fra den 1. 

december 2014 er tiltrådt som konstitueret institutleder på Kemi for de kommende 2 

år. Birgit afløser Karl Anker Jørgensen, der siden februar 2014 har fungeret som kon-

stitueret institutleder på Kemi.   

 

NCN orienterede endvidere om, at ST desværre skal sige farvel til Niels Kroer som 

fratræder sin stilling som institutleder på Miljøvidenskab d. 1. marts 2015 for i stedet 

at blive institutleder på Biologisk Institut, Københavns Universitet. Niels Kroer be-

klæder posten som institutleder på Miljøvidenskab frem til d. 28. februar 2015. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra fakultetsledelsesmøde d. 

20. november 2014 (bilag) 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

Ad. 3. Opfølgning 

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

NCN bemærkede, at det på sidste fakultetsledelsesmøde blev besluttet, at Inno+ skal 

drøftes i fakultetsledelsen, når de endelige politiske beslutninger foreligger.  

 

Ad. 4. Økonomi 

a. Status ift. Regnskab 2014 og Budget 2015-18 

Regnskab 2014: 

NCN har afholdt FC3 møder med institut- og centerlederne i uge 41. Et af emnerne 

var FC3 2014 og prognose for resultat 2014. En del institutter rammer budgettet. 

NCN oplyste, at han derfor forventer at nå et resultat svarende til det budgetterede 

underskud. Den endelige budget afslutning er den 9. januar 2015. 

 

Budgetterne 2015-2018: 

NCN orienterede om, at budgetterne 2015-2018 er udarbejdet under hensyntagen til 

økonomien i 2014. Det har vist sig nødvendigt at genindkalde budgetter for en del in-

stitutters vedkommende, således der opnås balance i 2015 og årene efter.  

 

- Code of Conduct ved Jes Madsen 

- Dimensionering ved Tom Vindbæk Madsen (bilag) 

8. Meddelelser  

a. Erhvervssamarbejde i forbindelse med værtsskab for 

konferencen European Climate Change Adaptation 

(ECCA) 2015 (bilag) 

b. Kommissorium for de tværgående bånd (bilag) 

c. Psykisk APV - status for institutternes og ST’s hand-

lingsplaner december 2014 (bilag) 

d. Resultat af valg på ST 2014 (Bilag) 

9. Eventuelt 
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NCN understregede, at de institutter/centre der har fået en mail om godkendt budget 

kan gå i gang med rekruttering. NCN indskærpede samtidig, at det er vigtigt at sikre 

at der udarbejdes brede opslag. Det er institut- og centerlederen som er ansvarlig for: 

- at de stillinger der opslås kan rummes inden for instituttets/centerets budget og 

strategiplan 

- at budgetterne holder samt 

-at sikre brede opslag.  

 

Ad. 5. Status på Problemanalysen (bilag)  

a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for ST (bilag)  

På sidste fakultetsledelsesmøde efterlyste Michelle en oversigt som viser de forskelli-

ge frister som arbejds- og koordinationsgrupperne har sat for institutterne/centrenes 

tilbagemeldinger. Dekansekretariatet har udarbejdet en sådan oversigt. Planen er, at 

grupperne løbende sætter de nye frister på, der bliver fastsat. Det er dermed et dy-

namisk dokument. Institut- og centerlederne får en opdateret version tilsendt, når 

der er nye frister på oversigten. De nye frister vil bliver markeret med gult. 

 

Den overordnede handleplan for ST: 

NCN bemærkede, at der ikke er sket tilretninger/ændringer siden sidste fakultetsle-

delsesmøde på den overordnede handleplan for ST. Det står dog allerede nu klart, at 

der vil komme forsinkelser, fx kan arbejdsgruppen vedr. procedure for ansættelser 

ikke mødes før i januar 2015 og gruppen vil derfor ikke kunne nå at have et forslag 

klar til fakultetsledelsesmødet i februar. NCN pointerede, at det vigtigste er, at vi får 

tænkt os godt om og ikke forhaster os. 

 

Der vil blive udarbejdet en opdateret handleplan til næste fakultetsledelsesmøde. 

 

b. Indledende drøftelse af delegering (bilag)  

Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), formand for koordinationsgruppen: Fakultetsledelse, 

institutledelse og nærvær, orienterede om gruppens foreløbige drøftelser vedr. dele-

gering. Der var udsendt en sagsfremstilling med beskrivelse af regelgrundlaget for de-

legering og definition af begreberne: Ledelse, delegering og inddragelse. 

 

KLI understregede, at det er vigtigt, at enhver medarbejder ved, hvem der træffer 

hvilke beslutninger. Det er afgørende, at der en klar organisering og nogle tydelige 

snitflader. Gruppen har valgt en arbejdsform, hvor den vil identificere de områder, 

hvor gruppen mener, det er relevant at drøfte delegering på ST og herefter for hvert 

område beskrive, hvem der har beslutningskompetencen, hvad det giver anledning til 

af overvejelser og hvad der skal delegeres. 

 

Mogens Nielsen (MN) gennemgik området: Eksternt samarbejde. AU har fastsat ge-

nerelle retningslinjer for eksternt samarbejde i: Instruks eksterne midler. Det frem-

går heraf, at det er dekanen, som skal godkende samarbejdsaftaler, men dekanen kan 
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vælge at uddelegere sin kompetence til institutlederne. Dekanen fastsætter da ret-

ningslinjer for indgåelse af samarbejdsaftaler som skal følges af institutlederne. 

 

Dekanen vil være flaskehals, hvis han skal underskrive alle samarbejdsaftaler og har 

heller ikke detailkendskabet. Det bør derfor overvejes, hvornår kompetencen kan ud-

delegeres til institutlederne, og om institutlederen kan uddelegere underskriftskom-

petencen ned i ledelsesstrengen. Et forslag kan være at beslutte, at hvis en aftale fag-

ligt kun berører et institut og vedrører en økonomisk forpligtelse på op til XX kr. så 

har dekanen uddelegeret underskriftskompetencen til institutlederen.  Institutlede-

ren kan på samme måde uddelegere sin underskriftskompetence ned i ledelsesstren-

gen igen under forudsætning af, at aftalen er fagligt afgrænset og vedrører en økono-

misk forpligtelse på op til YY kr. 

 

Ved delegering skal både de retningslinjer der er fastsat på AU, og de retningslinjer 

dekanen/institutlederen fastsætter for indgåelse af aftaler følges. I forhold til ekster-

ne samarbejdsaftaler er det endvidere et kendt fænomen, at de eksterne parter stiller 

krav om hvem der skal underskriver en aftale. 

 

Det blev besluttet at gruppen arbejder videre ud fra den skitserede model og kommer 

med et udspil omkring delegering til dekanen. 

 

c. Orientering fra arbejdsgruppen om grundlæggende        

 principper for ny økonomimodel  

NCN orienterede om, at arbejdsgruppen for ny økonomimodel er i gang med at se på 

og udvælge de økonomiparametre, der skal indgå i modellen. Dvs. en konkretisering 

af hvilke udgifts- og indtægtsområder hvor der er behov øget transparens og en styr-

kelse af incitamenterne på institutter og centre. Arbejdet går lidt langsommere end 

forventet, da der er en del, der skal leveres af ST økonomi.  Gruppen forventer dog at 

få kigget på konsekvenserne af forskellige scenarier for indtægtssiden og udgiftssiden 

inden jul.  

 

Oplæg til et revideret årshjul – hvor der indarbejdes drøftelser og behandling i fakul-

tetsledelsen– forventes at kunne være klar i løbet af januar. 

 

Det blev besluttet, at da Niels Kroer forlader ST med virkning fra 1. marts 2015 vil det 

være mest hensigtsmæssigt, at der kommer en anden institutleder ind i arbejdsgrup-

pen, da gruppen ikke forventer at være færdig med sit arbejde inden da. Der var enig-

hed om, at Peter Henriksen indtræder i stedet. 

       

d. Kommissorium for arbejdsgruppen procedure for ansættelser (bilag)  

Jes Madsen formand for arbejdsgruppen redegjorde for de foreløbige overvejelser om 

gruppens arbejde. I arbejdsgruppen er der repræsentanter for både Akademisk Råd 

og FSU. JESM har vurderet, at det derfor er vigtigt, at alle gruppens medlemmer er til 

stede ved det første møde, hvor kommissoriet for gruppens arbejde vil blive drøftet og 
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fastlagt. Det tidligste tidspunkt, hvor det har været muligt at samle alle medlemmer-

ne er medio januar 2015.  

 

JESM pointerede, at arbejdsgruppen primo januar 2015 forventer at sende spørgsmål 

til institutterne/centrene til brug for de lokale drøftelser om procedure for ansættel-

ser på ST. 

 

Der var enighed om, at Karl Anker Jørgensen fortsætter i arbejdsgruppen, selv om 

han er fratrådt som institutleder. 

 

Der var følgende kommentarer fra institut- og centerlederne i forhold til gruppens 

arbejde: 

 Der skal være plads til ”ad-hoc” ansættelser på institutterne (Hvis det pludse-

ligt måtte visse sig muligt at rekruttere en særlig kvalificeret person skal det 

være muligt, også selv om det ikke er indeholdt i instituttets/centerets bud-

get, strategi og rekrutteringsplan.) 

 Arbejdsgruppen skal vurdere de retningslinjer der er fastsat på ST bl.a. Krite-

rier for varige ansættelser. I vurderingen bør indgå, hvorvidt de faglige for-

pligtelser der gælder i forhold til rådgivningsopgaver er dækket tilstrækkeligt 

i A, B, C kriterierne.  

 Det skal tænkes ind, at ASE har sin egen stillingsstruktur. 

 

e. Gensidig orientering om planer ift. faglig identitet, trivsel og sammen-

hæng på institutterne  

NCN bad om at få en status på drøftelserne ude på institutterne/centrene i forhold til 

eftersynet af institutstrukturen og den interne organisering af institutter og centre. 

NCN understregede, at det er et af de absolut vigtigste punkter i hele problemanalyse 

processen, hvorfor han gerne vil følge arbejdet. 

 

Koordinationsgruppen for organisering, faglig identitet og sammenhæng har sat ar-

bejdet i gang og bedt institut- og centerlederne om at melde tilbage til gruppen senest 

den 19. dec. 2014. Gruppen har møde primo januar 2015 og forventer at kunne afrap-

portere til fakultetsledelsen umiddelbart herefter. 

 

Tilbagemeldingen var generelt, at drøftelserne på institutterne/centrene er godt i 

gang. Medarbejderne er involveret og LSU er inddraget.  

 

g. Status på handleplan og proces for administrationen ved Niels Dam-

gaard Hansen (NDH) 

NDH orienterede om status. Afklaringsmøderne er afholdt og der afholdes nu dia-

logmøder med funktionscheferne. NDH pointerede, at dialogmøderne også vil blive 

afholdt efter behov fremadrettet. 
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NCN har samlet konklusionerne fra afklaringsmøderne i en opsamling som vil blive 

offentliggjort. Der arbejdes nu på at finde løsninger på problemerne. I januar 2015 vil 

der komme en handleplan for de tiltag der skal sættes i gang på det administrative 

område på ST. 

 

NCN roste NDH for det omfattende og meget grundige udredningsarbejde. 

 

Ad. 6. Personale (Dorthe M. Andersen deltog) 

a. Afvikling af ferie og restferie (bilag) 

DMA orienterede om, at det er universitetsledelsens ønske, at al ferie og alle særlige 

feriedage så vidt muligt skal være afholdt ved ferieårets udløb. 

 

Som et led i dialogen om feriens tilrettelæggelse fremsender institutsekretariatet i 

overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt på det enkelte institut hvert år 

inden 1. februar et ferieskema til alle ansatte. Heri kan medarbejderen anføre ønske 

om tidspunkt for afvikling af ferie og særlige feriedage.  I det omfang medarbejdernes 

ønske om ferietidspunkter imødekommes, betragtes ferietidspunkterne herefter som 

fastlagt. Der kan efterfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis medarbej-

deren ønsker det, og tjenesten tillader det. 

 

For de medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, men ikke udfylder skemaet inden 

for den angivne frist, vil det, i det omfang det er muligt, og under hensyntagen til op-

retholdelse af nødvendige funktioner, blive registreret og meddelt umiddelbart inden 

ferieårets begyndelse, at de 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage afvikles således:  

 

Feriedage: 

 4 uger i juli (uge 27-30 inkl.) 

 1 uge omkring jul og nytår (23. dec., dagene mellem jul og nytår og evt. reste-

rende dage umiddelbart efter nytår) 

 

Særlige feriedage: 

 2 dage i efterårsferien 

 3 dage før påske 

 

Perioderne er besluttet af universitetsledelsen. Der er mulighed for lokal tilretning i 

forhold til instituttets/centrets behov. 

 

Universitetsledelsen ønsker endvidere at alle medarbejdere på AU afholder deres fe-

rie, og at der så vidt muligt ikke udbetales feriepenge til ansatte medarbejdere, med 

mindre der er tale om særlige tilfælde, f.eks. hvis en medarbejder har haft en ferie-

hindring, eksempelvis sygedom eller barsel. 
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Fakultetsledelsen besluttede: 

 at ledelsen ved alle enheder på ST hvert år inden den 1. februar fremsender 

information til alle ansatte om tidspunkt for afvikling af ferie og særlige ferie-

dage for det kommende ferieår (1. maj – 30. april) 

 at ledelsen ved alle enheder på ST hvert år inden den 1. februar fremsender 

information til alle ansatte om afvikling af restferie inden det kommende fe-

rieår starter 1. maj 

 at al ferie skal afvikles, så der som hovedregel ikke udbetales feriepenge for 

ikke-afholdte feriedage samt ikke-afholdte særlige feriedage til ansatte med-

arbejdere. Der kan alene gøres undtagelse i de situationer Dette kan kun ske 

for så vidt, at der er tale om deciderede feriehindringer, f.eks. barsel, sygdom 

o.lign. jf. ferieloven, og hvis der indgås en særlig aftale med nærmeste leder. 

 

DMA sender en mail til institutsekretariatslederne med cc til institutlederne med 

breve i både en dansk og en engelsk version. Den engelske version vil blive tilrettet. 

 

b. Elever og laborantpraktikanter (bilag) 

NCN refererede til, at fakultetsledelsen tidligere har drøftet antallet af elever og labo-

rantpraktikanter på ST. HR-ST har efterfølgende udarbejdet en oversigt over antallet 

af elever på ST og samlet institutternes/centrenes ønsker fremadrettet for årerne 

2015 og 2016 

 

Det er ledelsen på ST, som er ansvarlig for at fordele ST’s pulje på 23 elever på de en-

kelte institutter/centre. Der er for mange institutter/centre der gerne vil have elever i 

forhold til puljen, så det er nødvendigt at lave en beskæring.  

 

Det er vanskeligt umiddelbart at afgøre hvilke kriterier, der skal være gældende. Der 

var enighed om at beskære ST’s elev pulje på følgende måde: 

- 2. prioriteten på CHEM fjernes. 

- de institutter, der har mange elever bøder hver med 1 elevplads, dvs. ANIS, Science 

museum/Steno, PHYS, BIOS og MBG. 

- alle dem, der har fået fjernet en plads, står i kø til evt. ledige pladser på AU. 

 

Herefter blev antallet af laborantpraktikanter på ST i 2015 og 2016 drøftet. NCN 

gjorde opmærksom på, at ST har en udfordring i forhold til antallet af laborant prak-

tikanter. ST plejer at have langt flere laborantpraktikanter end fakultetet har i dag. 

Det lave antal i dag kan relateres til besparelsesrunden, men det er vigtigt at finde ud 

af, hvor niveauet for antal laborantpraktikanter på ST skal være. NCN anførte, at de 

institutter, der har laboranter ansat, også bør se det som en forpligtigelse at løfte den 

opgave, det er at have laborantpraktikanter ansat. 

 

Det blev besluttet, at ST-HR sender en mail ud til institutterne med besked om, at in-

stitutterne skal give en tilbagemelding på det antal laborantpraktikanter instituttet 

har planer om og ønsker at ansætte ud fra det behov, de har. 
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Ad. 7. ST-grænseværdier for fælles AU-kvalitetsindikatorer (bilag) 

Tom Vindbæk Madsen (TVM) orienterede om, at AU ansøger om overgang til institu-

tionsakkreditering i 2016. Det bliver således fremadrettet det interne kvalitetssystem 

for uddannelser, der skal akkrediteres, fremfor enkeltuddannelser. Universiteterne 

får dermed et større selvstændigt ansvar for den løbende kvalitetsudvikling og – sik-

ring af uddannelserne. Nye uddannelser skal imidlertid fortsat prækvalificeres i mini-

steriet i forhold til behovet og relevansen.   

 

På AU er der igangsat en udvikling af det interne kvalitetssystem for uddannelser. Det 

er bl.a. et krav i bekendtgørelsen, at der fastsættes klare standarder for, hvornår der 

foreligger utilfredsstillende forhold og procedurer for opfølgning. Der er i forlængelse 

heraf fastsat en række fælles indikatorer på AU inden for 8 emneområder: frafald, 

studieprogression, undervisningsaktivitet, undervisningsevaluering, studiemiljø, 

forskningsdækning/videngrundlag, internationalisering og beskæftigelse. Indikato-

rerne vil fremover indgå i den løbende kvalitetssikring og – udvikling.  

 

Der er udarbejdet et oplæg til fælles ST-grænseværdier for indikatorerne. Oplægget til 

ST-grænseværdier har været drøftet (og er revideret) på møder med studielederne, 

studienævnenes formandskaber, på møder i de to studienævn (ASOS og ASE). Der vil 

være en fælles drøftelse af de enkelte hovedområders oplæg på uddannelsesudvalgets 

møde den 16. december og indikatorerne behandles på møde i universitetsledelsen i 

januar 2015. 

 

Ad. 8. Nyt fra prodekanerne  

- Code of Conduct ved Jes Madsen (JESM) 

JESM redegjorde for at der, efter at det Nationale Code of Conduct er vedtaget, ar-

bejdes på fastlæggelse af AU Code of Conduct og at arbejdet er relativt langt.  

 

- Dimensionering ved Tom Vindbæk Madsen (bilag) 

TVM orienterede om at AU’s forhandlinger med ministeriet vedr. dimensionerings-

modellen er afsluttet. Der er tre forhold som kræver særlig opmærksomhed:  

1) Generelt er der manglende sammenhæng mellem bachelor- og kandidatlofter. ST 

forventer en ”overproduktion” af retskravsbachelorer – dvs. at det reelle optag på 

kandidatuddannelserne vil overstige loftet. Frem til 2020 er der lovet finansiering af 

retskravsbachelorer + 10 % ikke-retskravsbachelorer.  

2) Lav volumen på kandidatuddannelserne i molekylær medicin og geologi. Her skal 

findes en løsning.  

3) Allerede fra 2015 skal kandidatoptaget fastfryses på 2013-niveau. 

 

Ad. 9. Meddelelser 

a. Erhvervssamarbejde i forbindelse med værtsskab for konferencen 

European Climate Change Adaptation (ECCA) 2015 (bilag) 

Beskrevet i bilag. 
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b. Kommissorium for de tværgående bånd (bilag) 

Beskrevet i bilag. 

 

c. Psykisk APV - status for institutternes og ST’s handlingsplaner de-

cember 2014 (bilag)  

Der er foretaget en ny opdatering af institutternes og ST’s plan i november måned 

2014.  

 

Status er, at stort set alle tiltag i ST handlingsplanen er gennemført på nuværende 

tidspunkt. De resterende tiltag drøftes især i tilknytning til ST’s Handlingsplan for 

Problemanalysen 2014. Herudover gennemføres en række tiltag i forbindelse med 

ST’s handlingsplan for ph.d. området.    

 

d. Resultat af valg på ST 2014 (Bilag) 

Valget 2014 på AU er gennemført. De studerende har stemt til: Studienævn, Akade-

misk Råd, Ph.d.-udvalg og AU’s bestyrelse. De videnskabelige medarbejdere har 

stemt til Studienævn og ph.d.-udvalg. Valgresultatet fremgår af hjemmesiden. 

 

Ad. 10. Eventuelt 

NCN pointerede, at det er vigtigt, at alt bliver registreret i PURE. En opgørelse fra 

sidste uge fra biblioteket viser, at ST indtil videre kun har 2/3-del registreringer, 

sammenholdt med, hvad der er registreret for ST for hele 2013.  

 

NCN pointerede, at for at tælle med i BFI’en skal alt for 2014 være registreret – og va-

lideret – i PURE normalt senest med udgangen af februar 2015. Af hensyn til valide-

ringen, som bibliotekarerne foretager løbende på alle registreringer, skal institut- og 

centerlederne derfor sørge for, at alle medarbejdere får deres registreringer opdateret 

hurtigst muligt. Bibliotekarerne er normalt hurtige til at validere, men det kan ikke 

forventes, at de kan nå at validere alle inddateringer, hvis PURE først opdateres helt 

op mod deadline. Derfor – både af hensyn til ST’s og institutternes/centrenes øko-

nomi – skal institut- og centerlederne sikre sig, at alle medarbejdere får alt registreret 

hurtigst muligt. 


