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Møde den: 10. april 2014 kl. 10.00 – 12:50 
Ndr. Ringgade 1, Bygn. 1431 mødelokale 021/023 
8000 Århus C 
Institutledermøde nr. 5 
 
 

Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kri-

stensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Kurt Jensen 

(KJ), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Lauritzen (NL), Karl Anker Jørgensen (KAJ), Michelle Williams (MW),) 

Conni Simonsen (CSI), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), 

Kurt Nielsen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC), Elin Møller (EM), Jens Holbech, Marianne F. Løyche (MFL), Niels 

Damgaard Hansen (NDH), Lars Melin og Charlotte Sand. 

Afbud: Thomas S. Toftegaard (TST), Hanne Bach, Niels Halberg og Niels Damgaard Hansen 

Gæster: Dorthe M. Andersen, Marianne Aarø-Hansen og Jacob B. Dragsted 

         Referat 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Udkast til referat fra d. 20. marts 

2014 blev godkendt med en rettelse i forhold punktet eventuelt.   

 

Ad. 2. Opfølgning 

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

NCN bemærkede, at punktet vedrørende Tenure Track og ST politik for VIP karriere-

veje behandles under pkt. 4.a. 

 

b. HSU møde den 20. marts 2014  

Der foreligger ikke et godkendt referat fra HSU mødet den 20. marts, hvorfor NCN 

gav en mundlig orientering om hovedkonklusionerne fra mødet.  

 

Personale administrative retningslinjer: (bilag udsendt) 

Et underudvalg under HSU har igennem en periode arbejdet med formulering af fæl-

les personaleadministrative retningslinjer på følgende områder.  

”Forsikring ved tjenesterejser i udlandet”,  

”Kørsel i tjenestebil”,  

”Flekstid/fleksibel arbejdstid” samt  

”Job på særlige vilkår”  

 

HSU tiltrådte på HSU mødet den 20. marts 2014 udvalgets forslag. I det udsendte bi-

lag er de fælles personaleadministrative retningslinjer beskrevet nærmere. NCN gjor-

de opmærksom på at: 

”Forsikring ved tjenesterejser i udlandet” og ”Kørsel i tjenestebiler” primært drejer 

sig om at præcisere hvor forsikringsansvaret er placeret. 

”Flekstid/fleksibel arbejdstid” er en rammeaftale, hvor det er op til lokal forhandling 

(i LSU) at lave egentlige flekstidsordninger. 

”Job på særlige vilkår” indeholder primært præciseringer af lovstof. 
 
Evaluering af AU’s personalepolitik og Evaluering af samarbejdsudvalg 
og SU struktur 
På HSU-mødet den 18. sept. 2013 blev det besluttet, at der i 2014 skal gennemføres 
en evaluering af både AU’s personalepolitik og en evaluering af AU’s SU struktur. 
 
Tidsplan og den videre proces er endnu ikke fastlagt, men forventes klar inden som-
merferien. Når den foreligger skal det videre arbejde fastlægges i samarbejdsudvalge-
ne. 
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Prioriterede projekter i 2014: 

Der er ca. 85 projekter som er omfattet af portefølgestyringen. Uni.led. har på uni-

ve.led.møde den 19. marts 2014 besluttet at igangsætte og gennemføre følgende 10 

særligt prioriterede projekter i 2014. Projekterne omfatter bl.a. en række initiativer 

som vil styrke studieadministrationen på AU: 

• Fremdriftsreformen 

• Institutionsakkreditering 

• Eddi (EDDI står for Education Designer, og er det system, der genererer studieord-

ninger, studiediagrammer og indhold i kursuskatalog). 

• LMS (Learning Management System. Kommunikationssystem til brug for undervis-

ning på internettet) 

• Digital eksamen 

• Undervisnings- og eksamensplanlægningssystem 

• Projekt vedr. rekruttering, modtagelse og fastholdelse af internationale studerende 

på hele uddannelser 

• SPARTO SPARTO (eller en delmængde heraf). SPARTO's leverancer omfatter sy-

stemer og arbejdsgange til sikring af opdaterede organisatoriske data vedr. enheder, 

medarbejdere, bygninger mm. 

• Tidshåndtering på AU (afløseren for ARS) 

• PhD Planner 

Der er bevilget 12,1 mio. kr. fra USM (de universitets strategiske midler) til igangsæt-

ningen og gennemførelsen af de 10 særligt prioriterede projekter i 2014. 

 

Afholdelse af valg til SU systemet: 

På grund af besparelsesprocessen 2014 er valg til SU systemet blevet udskudt. TR har 

meddelt, at B-siden vælger nye medlemmer til SU systemet senest den 1. juni 2014. 

Når B-side medlemmerne er valgt udpeger NCN nye A-side medlemmer til FSU, såle-

des at der opnås en bedst mulig balanceret repræsentation i FSU.  NCN opfordrede 

institut- og centerlederen til at være opmærksomme på afholdelse af valg til SU sy-

stemet i forhold til deres LSU. 

 

NCN gjorde endvidere opmærksom på, at Olav W. Bertelsen er valgt som ny fælles TR 

på ST som afløser for Finn Folkmann. 

 

Lønforhandling: (bilag er udsendt) 

Der er følgende reviderede principper for afvikling af lønforhandling på AU: 

 Strukturen i aftalen er bevaret og de fleste ændringer er udtryk for 

konsekvensrettelser i overensstemmelse med gældende AU forhold.  

 Den væsentligste ændring er offentliggørelse af ledelsens lønfor-

handlingsbudget.  

 

Status på elevområdet for 2013  

NCN orienterede om, at FSU på FSU mødet den 10. april 2014 får en status over antal 

elever i 2013 og antal laborantpraktikanter pt. ved ST. 
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Aarhus Universitet skal som minimum have 73 EUD-elever. Status for 

2013 er, at AU har 78 elever, og at AU dermed overholder kvoten. ST var forpligtiget 

til at tage 24 elever og i 2013 havde ST i alt 32 elever fordelt på kontor, Elektronikfag-

tekniker og maskinindustritekniker samt Dyrepasser, gartner og landbrug.  I 2014 

har ST samme kvote på 24 elever og pr. marts måned 2014 har ST 33 igangværende 

elever. 

 

Der eksisterer ikke en ramme for laborantpraktikanter. Dog har dekanerne fra HE og 

ST klart tilkendegivet, at AU også i forhold til praktikanter har en moralsk forpligti-

gelse til at tilbyde praktikpladser. Praktikanter betales ikke af en central AU-pulje, så 

udgiften ligger på institutterne. I 2013 var der i alt 17 laborantpraktikanter fordelt på 

HE og ST. Der er samlet 7 laborantpraktikanter på ST pt.  

 

c. Indtryk fra dekanens Institut-tour    

NCN orienterede om, at han de seneste dage har været på en meget kondenseret in-

stitutrundtur bestående af indlæg og møde med medarbejderne af 45 min varighed på 

alle institutter. På instituthovedsæderne har der endvidere været en samtale med in-

stitutledelsen. NCN pointerede, at han har været meget glad for at møde så mange 

medarbejdere, der har vist stor imødekommenhed. Besøgene har dog på nogle lokali-

teter været for tidspressede.  

 

Det gennemgående indtryk fra turen er, at alle er meget berørte af den afskedigel-

ses/besparelsesproces ST har været igennem, hvilket er meget forståeligt. Det gælder 

både de direkte implicerede – men også kollegaer og ledelserne.  

 

NCN primære budskab i sin præsentation var fokus på AU’s identitet, den nationa-

le/internationale udfordring, handlemuligheder fremover med specielt fokus på ind-

tjening, og sammenhængen mellem indtjening, ST’s faglige mål (forskning, uddan-

nelse, erhvervssamarbejde) og funding. NCN fremhævede endvidere at samarbejde 

på alle niveauer og at hver enkelt kan gøre en forskel også er helt afgørende for ST’s 

fremtidige virke. 

 

Institutlederne havde følgende tilbagemeldinger i forhold til institut-touren: 

Gode budskaber fra dekanen men møderne er for tidspressede, der skal være mere tid 

til diskussion. Det er godt, at dekanen kommer rundt på institutterne.  

 

3. Økonomi  

a. Besparelsesprocessen  

NCN indledte med at bemærke, at en meget hård og vanskelige del af besparelsespro-

cessen nu er ved at være nået til ende. Partshøringsfasen er overstået og der er ud-

sendt afskedigelsesbreve til de berørte.  Samlet set må ST desværre sige farvel til i alt 

109 medarbejdere fordelt på 37 afskedigelser, 72 frivillige fratrædelser. Herudover er 
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der indgået 23 aftaler om seniorordning. Der har pågået forhandlinger under hele 

processen og derfor har tallene ændret sig lidt undervejs.  

 

Universitetsledelsen har besluttet, at der skal gennemføres en erfaringsopsamling på 

besparelsesprocessen. Rammen er en uformel udveksling af erfaringer i diverse fora. 

Der kommer en procesbeskrivelse efter påske men det ligger fast, at det skal behand-

les på HSU på HSU mødet den 19. juni 2014. 

 

b. Indmelding til bestyrelsen 

ST har per 4. april indsendt besvarelse på en række spørgsmål til uni.led. vedr. ST’s 

økonomiske situation. 

 

c. Indtægtsskabelse 

NCN pointerede, at det ikke alene er udgifterne der skal være fokus på fremadrettet. 

Der skal også være et stærkt fokus på indtægterne. Det har betydning for overhead, 

inddækning og basismidler. Et redskab til at følge ST’s udvikling ”on-line” er ReAAP 

Dette redskab viser institutternes/centrenes aktivitet og er dermed medvirkende til at 

få de nyeste informationer ind i ST budgetter og forecasts. 

 

NCN understregede at det derfor er helt afgørende, at institut- og centerlederne hol-

der styr på ansøgninger – herunder ansøgninger der er indsendte og under behand-

ling. Reapp indrapporteringer er vigtige for at sikre, at ledelsen løbende har en pej-

ling af ansøgningsaktiviteten ved det enkelte institut/center 

 

NCN anbefalede følgende procedure: 

1. Før institut/centerlederen godkender/underskriver en ansøgning skal informatio-

nerne være på plads ved inddækningsbeløb og hvordan disse skal realiseres. Det er 

helt afgørende, at dette sker på ansøgningstidspunktet.  

2. Ansvaret for indtastning er økonomi – dvs. projektøkonom/controller. Men det 

skal ske på foranledning af ansøger/institutleder. Bed ansøger om at få dette på plads 

– gerne før institut/centerleder underskriver ansøgningen.  

 

4. Personale  

a. Udrulning af Tenure Track og ST politik for VIP karriereveje 

Lige nu og frem til sommerferien er der ansættelsesstop på AU. Når økonomien er 

faldet mere i balance har ST et nyt redskab i Tenure Track som kan tages i brug. 

Tenure Track er et supplement til de redskaber der eksisterer i forvejen.  

 

NCN pointerede, at der skal være en langsigtet rekrutteringspolitik på institutterne. 

 

Forslag til implementeringsplan blev uddelt på mødet. Eventuelle kommentarer til 

planen skal sendes til Charlotte Sand inden den 24. april. 
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Udrulningen skal ske langsomt. Slides på både dansk og engelsk til brug for udrul-

ning vil blive sendt til institut- og centerlederne af ST HR inden sommerferie. 

  

b. Samtidighedsferie 

Bilag beskriver reglerne omkring samtidighedsferie blev uddelt på mødet. DMA gen-

nemgik kort regelsættet. Samtidighedsferie tilbydes udenlandske medarbejdere som 

opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne for samtidighedsferie og som 

ansættes 1. maj eller derefter. Medarbejdere, der omfattes af samtidighedsferieord-

ningen, optjener 2,08 feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 25 

dages ferie om året. Ferien kan afholdes i takt med, at den optjenes. Den optjente fe-

rie skal afholdes senest 3 år efter udløbet af den måned, hvori den er optjent, i mod-

sat fald fortaber medarbejderen retten til den optjente ferie.   

 

Samtidighedsferie adskiller sig især fra de almindelige regler om forskudt ferie ved 

 at der ikke opereres med et optjeningsår og et efterfølgende ferieår 

 at der ikke sondres mellem hoved- og restferie 

 at tilgodehavende ferie udbetales direkte til medarbejderen ved fratræden  

 

Ferien fastlægges efter forhandling med medarbejderen, og der skal så vidt muligt ta-

ges hensyn til medarbejderens ønske. Det er ledelsen, der træffer den endelige be-

slutning om feriens placering.  

 

Ferielovens almindelige varslingsregler (tre måneders varsel til afholdelse af som-

merferie og 1 måneds varsel til afholdelse af restferie) gælder ikke for medarbejdere, 

der er omfattet af reglerne om samtidighedsferie. Ferie skal i disse tilfælde varsles 

med rimeligt varsel.  Universitetet vil sædvanligvis anse et 2 måneders varsel for af-

holdelse af sommerferieperiode (hovedferie) og 1 måneds varsel for afholdelse af re-

sterende ferie som rimeligt.     

 

AU-HR har lagt op til, at udenlandske medarbejdere i forbindelse med udfærdigelsen 

af ansættelsesbrev skal udfylde et skema, hvor de tager stilling til, om de vil være om-

fattet af reglerne om samtidighedsferie eller ej. Det blev besluttet, at DMA undersøger 

ved AU-HR, om proceduren i stedet kan blive, at udgangspunktet er, at udenlandske 

medarbejdere der ansættes på ST efter den 1. maj 2014 er omfattet af reglerne om 

samtidighedsferie, medmindre de vælger noget andet.  

 

c. Medbestemmelse og medinddragelse (Bilag med invitation til konfe-

rencen er udsendt) 

NCN orienterede om, at der i øjeblikket gennemføres en evaluering af universitetslo-

vens bestemmelse om medbestemmelse og medinddragelse. Evalueringen gennemfø-

res i et samarbejde mellem Danske Studerendes Fællesråd, Akademikerne, Danske 

Universiteter og Styrelsen for videregående uddannelse 

 

 



 

 

    

Side 7/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

Der er følgende tre led i evalueringen: 

 Universiteterne er  blevet anmodet om at redegøre for deres arbejde 

med medbestemmelse og medinddragelse.  

 Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt universiteter-

nes ledelser, udvalgte ansatte og studerende (stikprøve).  Undersøgelsen gen-

nemføres af Epinion og er igangsat på AU.  

 Der afholdes en konference om emnet. På konferencen fremlægger 

Epinion undersøgelsesresultaterne, som herefter vil være genstand fordebat. 

 

Konklusionerne fra konferencen vil sammen med universiteternes høringssvar og re-

sultatet af spørgeskemaundersøgelsen indgå i et notat som ministeren senere afgiver 

til Folketingets udvalg for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser om 

resultaterne af evalueringen af medbestemmelse og medinddragelse. 

 

NCN bad institut- og centerlederne om at informere deres respektive samarbejdsud-

valg, institutfora m.v. om processen. 

 

5. Dialog med de administrative funktionsområder 

Forsknings- og talent ved Marianne Aarø-Hansen 

Marianne Aarø-Hansen (MAH) orienterede om internationalisering. MAH blev bistå-

et af teamleder Jacob D. Sørensen (JDS) fra Forskningsstøtteenheden, som fokusere-

de på forskningsstøtte. Slides er efterfølgende udsendt. 

 

MAH indledte med at fremhæve, at Forskning og Talent i betjeningen af ST’s institut-

ter og centre forsøger at arbejde med nærhed og fleksibilitet samt lokale løsninger der 

hvor det giver mening. Det vigtigste mål er at levere sikker drift. Et andet mål er kva-

litet i opgaveløsningen, hvilket sikres ved gode engagerede TOP-TAP medarbejdere 

som kan bistå institutterne/centrene i forbindelse med udvikling. Besparelsesproces-

sen betyder dog, at det er nødvendigt at drøfte prioriteringer (Need-to  - Nice to).  

 

JDS orienterede om status på ansøgninger fra ST. Der har aldrig været så meget EU 

aktivitet som der er pt., og ST er det hovedområde med størst aktivitet. ST har en 

stærk deltagelse i Horizon 2020. Der er generelt en god spredning på fakultetet, alle 

institutter og centre er med. FSE sender lister til institutterne over de EU ansøgnin-

ger instituttet er involveret i. 

 

KJ efterlyste, at de lister FSE udarbejder fremadrettet ikke er anonyme (som det er 

tilfældet i dag) eller med en anden form for identifikation. I den nuværende form 

skaber listerne ikke nogen merværdi for institutterne. Det blev besluttet, at JDS 

kommer med et bud på en anden model som giver merværdi for institutterne. 

 

MAH afsluttede med at orienter om internationalisering. Der er pt en ubalance imel-

lem det antal studerende ST modtager og det antal studerende ST sender ud. Der er 

sat en proces i gang mhb på at få problemet løst. Der er taget flere tiltag i form at støt-
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tefunktioner til udenlandske medarbejdere og gæster, så AU/ST fremstår mere pro-

fessionelt. I forhold til markedsføring og rekruttering af nye udenlandske studerende 

er der særligt fokus på tiltrækning af studerende fra vækstlandene. 

 

6.  Adgangskrav ved TVM  

Tom Vindbæk Madsen gennemgik data til belysning af, hvad det vil betyde for ST, 

hvis der fastsættes et adgangskrav med et karaktergennemsnit på 6. 

 

TVM konkluderede, at kigger man på sammenhængen mellem frafald og adgangskvo-

tient er der en sammenhæng, men et karaktergennemsnit på 6, er ikke den mest lo-

gisk grænse at fastsætte. Overordnet set kommer der mange studerende ind på ST’s 

uddannelser med et gennemsnit på under 6 og mange af den klare sig igennem studi-

et. En adgangskvotient på 6 vil betyde, at ST mister relativt mange nye studerende.  

 

Det blev besluttet, at status på pilotprojekt om Elitespor på Fysik og iNANO skal be-

handles på et af de kommende il-møder.  

 

7.  Fremdriftsreformen  

Punktet blev udskudt til næste il-møde den 29. april 2014. 

 

8. Nyt fra prodekanerne  

a. ResearchFunding ved MN 

Mogens Nielsen orienterede om, at der fremadrettet i forbindelse med udsendelse af 

materiale til il-møderne vil blive videresendt en separat mail som indeholder forestå-

ende calls relevante for ST trukket fra ResearchFunding.  

 

b. Ansøgning om ny bacheloruddannelse i Fødevare ved TVM 

Tom Vindbæk Madsen orienterede om, at ansøgning om ny bacheloruddannelse i Fø-

devare er indsendt til universitetsledelsen. Det betyder, at der pt. pågår en prækvali-

fikation på AU (uni.led og bånd) inden den endelige ansøgning sendes i ministeriet.  

 

c. Delrapport 1 fra Kvalitetsudvalget ved TVM 

Tom Vindbæk Madsen orienterede om, at rapportens analyse er interessant.  Rappor-

ten foreslår, at bacheloruddannelserne bliver 4-årige og man vil fjerne retskravet på 

optag på kandidatuddannelserne. Det betyder formentligt, at der kommer adgangs-

krav for optag på kandidatuddannelserne. NCN oplyste, at AU er pt i dialog med mi-

nisteren omkring rapportens konklusioner. 

 

9. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger. 


