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Møde den: 20. marts 2014 kl. 13.00 – 16.00 
Ndr. Ringgade 1, bygn. 1431 mødelokale 021/023 
Institutledermøde nr. 4 
 
 

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), Kurt Jensen (KJ),), Niels Lauritzen (NL), 

Karl Anker Jørgensen (KAJ), Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen 

(JESM), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC), Elin Møl-

ler (EM), Jens Holbech, Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Lars Melin og Charlotte Sand. 

Afbud: Conni Simonsen (CSI), Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK) og Søren Bom Nielsen (SBN) 

Deltager per videolink: Klaus Lønne Ingvartsen (KLI) 

Gæst: Biblioteksleder Gitte Gjøde 

 

 

          Referat 

                          DAGSORDEN 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

3. Økonomi  
a. Årshjul for økonomi 2014 og kalender 2014  

b. Besparelsesprocessen  

4. Dialog med de administrative funktionsområder 

Biblioteksleder Gitte Gjøde 

5. KPI 

 

PAUSE 

 
6. Samfundspartnerskaber under INNO+ 

a. Status fra il-lederne om arbejdet m. INNO+ 

7. Arbejdsgrupper 

8. Institut-tour 

9. Nyt fra administrationen ved NDH 
10. Nyt fra institutlederne (Udgår-ingen punkter indmeldt) 

11. Nyt fra prodekanerne 

12. Meddelelser 

a. Medlemmer af arbejdsgrupper (bilag) 

b. Samtidighedsferie (bilag) 

c. Møde i LSU første kvartal 2014: Evaluering af MUS 

og indsatsen for kompetenceudvikling (bilag) 

13. Eventuelt  
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NCN indledte mødet med at orientere om følgende afbud til mødet: Niels Halberg, 

Conni Simonsen, Jørgen Kjems og Søren Bom Nielsen. 

Klaus Lønne Ingvartsen deltog per videolink. 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

NCN bemærkede, at i forhold til punktet: ”Nyt fra institutlederne”, som fremover er 

et fast punkt på dagsordenen, skal institut- og centerlederne senest en uge inden det 

kommende il-møde byde ind med emner der er af almen interesse for hele kredsen til 

NCN eller Charlotte Sand. Hvis der ikke er indmeldt punkter vil punktet udgå – hvil-

ket er tilfældet for dagens møde.  

 

Udkast til referat fra il-mødet den 27. februar 2014 blev godkendt, dog under den 

forudsætning, at HR ST uddyber det sidste afsnit til pkt. 5.a.  

 

Ad. 2. Opfølgning 

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

Der var ingen bemærkninger til den rullende to-do liste. 

 

Ad. 3. Økonomi 

a. Årshjul for økonomi 2014 og kalender 2014  

Bilag bestående af årshjul for økonomi og kalender for første og andet halvår 2014 

blev uddelt.  

 

I forhold til årshjulet for økonomi bemærkede NCN, at der er indlagt en kickstart i 

forhold til FC1, idet der allerede nu skal kigges nøje på forbrug og indtastninger i Re-

APP. Der er fokus på ST’s budget. Er det realistisk eller er det ikke realistisk? Og øko-

nomien følges helt til dørs frem til slutningen af året, idet der i tillæg til budget 2015, 

er indlagt FC4 i uge 50. Formålet er nøje at følge forbruget på de eksterne bevillinger 

og indtægter der løbende kommer tæt. Det er ikke et ønskescenarie at der sker vold-

somme udsving i forhold til budgettet så sent på året og derfor er det vigtigt, at insti-

tut- og centerlederne følger forbrug/indtægter i løbet af året. 

 

TST bemærkede, at ReAPP er et godt redskab til at få et overblik over hvad der er in-

de af projekter. Kvalitetskontrol er dog nødvendig og derfor er det vigtigt at få afkla-

ret, hvem der har denne opgave. NDH fastslog, at det er projektøkonomer-

ne/controllerene, der skal kvalitetssikre de data der er i ReAPP, men projektøkono-

merne skal have oplysning fra instituttet/centeret om, hvilke data der skal ligges ind i 

ReAPP. 

 

b. Besparelsesprocessen 

NCN anerkendte institut- og centerledernes indsats i forbindelse med besparelses-

processen. Det er vigtigt, at ST’s budgetter inkorporerer forventede økonomiske ud-
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fordringer og forpligtelser, således at besparelsesmålet for 2014 kan realiseres samti-

digt med, at vi kan begynde at kigge fremad vedr. faglige mål og stratetiske planer.  

 

NCN redegjorde kort for status i forhold til besparelsesprocessen: 

 Uge 9 og frem til medio uge 11: Partshøringsperiode 

 Medio uge 11 og frem til d. 26. marts: Ledelsen træffer endelig beslutning om 

hvem der skal afskediges 

 Medio uge 11 og frem til d. 26 marts: Udarbejdelse af endelige afskedigelses-

breve i AU-HR ST 

 Den 26. marts: Endelige afskedigelsesbreve afsendes 

 Fra d. 26. marts: Kommunikation med de blivende medarbejdere, herunder 

opgave overdragelse, prioriteringer mv samt afvikling af afskedigede medar-

bejdere. 

 

Partshøringsfasen: 

Umiddelbart efter den 26. marts vil der fra AU-HR blive udarbejdet statistik på det 

endelige antal: 

 Afskedigede medarbejdere 

 Frivillige fratrædelser  

 Seniorordninger 

 

Alle medarbejdere der har fået et brev om påtænkt afskedigelse får tilbud om kompe-

tenceudvikling. Det gælder også for personer, der har konverteret fra påtænkt afske-

digelse til frivillig fratrædelse. 

 

Fonden til udvikling af statens Arbejdspladser (FUSA) har bevilget 10.000 kr. i gen-

nemsnit pr. opsagt medarbejder, der gennemfører et kompetenceudviklingstiltag – 

svarende til ca. 1,8 mio. kr. Derudover supplerer universitetet efter ønske fra fællestil-

lidsrepræsentanterne med yderligere 1,5 mio. af de centrale midler, mens varslings-

fonden bidrager med 450.000 kroner, således at den samlede pulje ender på ca. 3,6 

mio. kr., hvis alle gennemfører et kompetenceforløb.  

 

Midlerne er øremærket til afskedigede medarbejdere (og medarbejdere, som har kon-

verteret en påtænkt afskedigelse til en frivillig fratrædelse). Pengene skal anvendes til 

målrettet udvikling af den enkeltes faglige kompetencer.  

 

Der kan i gennemsnit bevilges ca. 10.000 kr. pr. afskediget medarbejder fra FUSA be-

villingen. Derudover er der universitetsledelsens pulje på i alt 1.500.000 kr. I alt er 

der mulighed for i gennemsnit at få 17.700 kr. pr. opsagt medarbejder fra centrale 

midler. De 450.000 kr. fra Varslingsfonden er øremærket til kursusaktiviteter som 

ydes gennem Jobcenteret.  

 

Beløbet på 17.700 kr. pr. opsagt medarbejder kan bruges til: 

- målrettede kurser for afskedigede medarbejdere som tilrettelægges af AU HR  
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- kurser og uddannelse fra AU HR’s kursuskatalog   

- relevant eksternt kursus som medarbejderen selv har fundet. 

 

Hvis prisen for kurser bliver mere end 17.700 per medarbejder skal instituttet selv 

betale differencen. 

 

Det er vigtigt, at alle institut- og centerledere efter den 26. marts har en op følgende 

samtale med de afskedigede medarbejdere omkring, hvordan AU kan være med at 

hjælpe dem videre gennem eksempelvis kompetenceudvikling. 

 

Genplaceringsforløb hos Mercuri Urval 

Alle afskedigede medarbejdere har i forbindelse med udleveringen af brev om på-

tænkt afskedigelse fået tilbud om: 

 Genplaceringsforløb hos Mercuri Urval 

 

Der er pt 13 personer fra ST som har tilmeldt sig genplaceringsforløbet hos Mercuri, 

men fristen er først 31. maj, så der bliver formentligt flere. 

 

Outplacement forløbene ved Mercuri finansieres af institutterne selv. Prisen er ca. kr. 

8.000 per person.  

 

NCN gjorde opmærksom på, at de relevante link omkring kompetenceudvikling for 

afskedigede medarbejdere sendes til institut- og centerlederne umiddelbart efter mø-

det. Al information er lagt på AU hjemmeside og er omtalt i det seneste nyhedsbrev: 

 http://medarbejdere.au.dk/nyhed/artikel/kompetenceudvikling-til-

afskedigede-medarbejdere/  

 Speciel info til lederne omkring kompetenceudvikling til afskedigede medar-

bejdere: http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-

2014/kompetenceudvikling-til-afskedigede-medarbejdere/for-ledere/  

 Rådgivning ved Mercuri til afskedigede medarbejdere (outplacement): 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/raadgivning-til-

afskedigede-fra-mercuri-urval/  

 

Ad. 4. Dialog med de administrative funktionsområder 

NCN bød velkommen til biblioteksleder Gitte Gjøde (GG) som orienterede om biblio-

teksområdet. Slides er efterfølgende udsendt. GG fremhævede særligt: 

 Betjeningsstederne på ST fungerer i dag som et samlet bibliotek 

 Strategiproces for biblioteksområdet. Der har bl.a. været afholdt møder med 

institutterne mhb på at drøfte fremtidige services. 

 Der er opgaver der ikke længere løses af biblioteksområdet herunder inddate-

ringer i PURE 

 Forestående flytninger til Ny Munkegade og Navitas 
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 Mål for 2014 (bl.a. internt arbejdsflow i forhold til PURE er fastlagt, styrkelse 

af fælles kultur, forskere og studerende har øget kendskab til AUL’s services, 

flere ansatte bidrager til arbejdet omkring ledelsesinformation). 

  

NKR og KLI var begge fra lokale forskere blevet gjort opmærksom på problemer om-

kring adgang til elektroniske tidsskrifter. GG svarede, at det sker via IP adresser og 

ikke via biblioteket. GG følger op på de to henvendelser.  

 

HB gjorde opmærksom på, at der fremadrettet bliver behov for øget ledelsesinforma-

tion til institutterne/centrene.  

 

KNI roste GG og hendes stab af medarbejdere som allerede er kommet et langt stykke 

i forhold til at blive et samlet bibliotek og få forenet forskellige kulturer. KNI roste og-

så initiativet omkring møderne med de enkelte institutter/centre.  

 

I forhold til inddateringer i PURE som fremadrettet skal ske på institutterne, blev det 

drøftet, hvorledes arbejdet bedst organiseres. Flere Il-ledere har gode erfaringer med, 

at det er sekretærer som sidder tæt på forskerne som oplæres i, hvordan der korrekt 

inddateres i PURE, og som løbende sørger for at foretage inddateringer, mens andre 

institutter mener, at opgaven bør varetages af bibliotekarer. Hvis der er mange fejl i 

forbindelse med inddateringerne i PURE bliver arbejdet med at validere vanskeligere 

og mere tidskrævende. 

 

Det blev besluttet, at der fremadrettet skal være en dialog med Gitte Gjøde omkring 

biblioteksservices i relation til PURE.  

 

Ad. 5. KPI  

NCN redegjorde nærmere for, at målsætningen med KPI er at bruge KPI’erne som et 

ledelses- og styringsredskab og få et validt billede af, hvordan det enkelte insti-

tut/center kan udvikle sig og præstere bedre. Det giver instituttet/centeret en mulig-

hed for at måle, om de nye tiltag som instituttet/centeret foretager faktisk virker. Det 

er vigtigt, at det enkelte institut/center følger sin egen udvikling og ikke sammenlig-

ner på tværs af institutterne/centrene  

 

NCN præsenterede et ”one-page” overblik til brug for institut- og centerlederne. 

 

Ad. 6. Samfundspartnerskaber under INNO+ 

a. Status fra il-lederne om arbejdet m. INNO+ 

NCN efterlyste en status på aktiviteter på institutterne i forbindelse med det kom-

mende call på samfundspartnerskaber. Deadline for ansøgninger er d. 2. juni 2014. 

NCN understregede, at det er meget vigtigt for både AU og ST, at ST er med, også 

selvom ikke alle 5 projekter ligger lige oplagte. 

 

De fem partnerskaber bliver:  



 

 

    

Side 6/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 Blå arbejdspladser via grønne løsninger  

 Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin  

 Vandeffektiv industriel produktion  

 Innovatorium til bygningsrenovering  

 Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion  

 

ESK oplyste, at AGRO arbejder efter at komme med i forhold til effektiv plantepro-

duktion men at udfordringen er samarbejdet med erhvervslivet. NKR arbejder på at 

få afklaret, hvordan ENVS kan være med i forhold til Blå arbejdspladser, men har 

endnu ikke kontakt til konkrete virksomheder. 

  

NCN afsluttede punktet med at orientere om, at web-løsningen Confluence nu er op-

pe at køre, og opfordrede institut- og centerlederne til at bruge den. Der er pt pro-

blemer med at få tilføjet alle relevante AD’er men der arbejdes på en løsning. 

 

Ad. 7. Arbejdsgrupper  

Der skal nedsættes 5 nye arbejdsgrupper. Det blev besluttet, at arbejdsgrupperne har 

følgende sammensætning. Hvis formanden vurderer, at der mangler yderligere re-

præsentanter i arbejdsgruppen kontaktes de relevante institut- og centerledere.  

 

1. Væksthuse fase II   

Formand: Kurt Nielsen 

Medlemmer: Michelle Williams, Hans Brix, Erik Østergaard Jensen, Bent Lorentzen, 

Ole Olsen, Jørgen B. Jespersen  

Sekretariatsbistand: Ole Olsen og Jørgen B. Jespersen (Birgitte So-Young Ahn) 

 

2. Effektiv fundraising fase II  

Formand: Erik Østergaard Jensen 

Medlemmer: Mogens Nielsen, Klaus Lønne Ingvartsen, Michelle Williams og Søren 

Bom Nielsen og Jørgen Kjems 

Sekretariatsbistand: Na Ree Sørensen 

 

3. Forskningsinfrastruktur 

Formand: Jørgen Kjems 

Medlemmer: Jes Madsen, Niels Kroer, Erik Steen Kristensen, Lars H. Andersen og 

Peter Henriksen 

Sekretariatsbistand: Ida Marie Gerdes 

 

4. Værksteder på ST og teknisk support  

Formand: Lars H. Andersen.  

Medlemmer: Tom Vindbæk Madsen, Conni Simonsen, Hans Brix, Niels Damgaard 

Hansen 

Sekretariatsbistand: Maya Jepsen 
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5. Forskningsbaseret erhvervssamarbejde  

Formand: Thomas S. Toftegaard 

Medlemmer: Kurt Nielsen, Søren B. Nielsen, Klaus Lønne Ingvartsen, Hanne Bach 

Clausen og Niels Halberg      

Sekretariatsbistand: Na Ree Sørensen 

 

Det blev besluttet, at arbejdsgruppen selv sørger for at der udarbejdes et kommisso-

rium for gruppens arbejde, og at arbejdet skal være færdigt inden sommerferien.  

 

 

Ad. 8. Institut-tour  

NCN orienterede om, at han planlægger en institut-tour, hvor han kommer rundt til 

et møde på alle institutterne og til et møde for administrationen. Mødet er for alle in-

teresserede medarbejderne. Herudover vil hver af de fire prodekaner tage på rundtur 

til institutterne/centrene. Disse møder retter sig mod udvalgte grupper på hvert insti-

tut/center. Prodekanerne for viden og for forskning holder deres møder sammen. 

 

Forskningsprodekan: Mogens Nielsen og Videnprodekan Kurt Nielsen: 

Målgruppe: Forskningsudvalg og evt. ”erhvervsudvalg”  

Talentprodekan:  Jes Madsen (april-primo juni) 

Målgruppe: Ph.d. -programudvalg + institut-/centerleder 

Uddannelsesprodekan: Tom Vindbæk Madsen 

Målgruppe: Uddannelses udvalg 

 

Ad. 9. Nyt fra administrationen ved NDH 

Niels Damgaard Hansen gav en orientering om personalereduktioner i det admini-

strative center på ST. Personalereduktionerne vil få en negativ effekt i forhold til de 

services der leveres af det administrative center til institutterne/centrene. Det bety-

der at der skal prioriteres mellem hvad der er ”nice to have” og hvad der er ”need to 

have”.   

 

Ad. 10. Nyt fra institutlederne  

Punktet udgik da der ikke var indmeldt punkter fra institut- og centerlederne. 

 

Ad. 9. Nyt fra prodekanerne 

Punktet udgik. 

               

Ad. 10. Meddelelse 

a. Møde i LSU første kvartal 2014: Evaluering af MUS og indsatsen 

for kompetenceudvikling (bilag) 

NCN gjorde opmærksom på, at MUS skal evalueres i LSU primo 2014. Det er vedaget 

af Universitetsledelsen og HSU, at LSU i første kvartal evaluerer effekten af efterårets 

samtaler samt MUS-konceptet, der danner basis for samtalerne. Tilbagemeldingerne 

giver AU HR et overblik over behov for evt. justering af MUS-konceptet. 
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Det fremgår af indstillingen, at der skal ske en tilbagemelding til AU-HR senest den 1. 

april 2014. DMA har oplyst, at da besparelsesprocessen har fyldt meget på dagsorde-

nen på LSU møderne primo 2014 er det aftalt med AU HR, at fristen kan strækkes 

frem til den 8. april 2014. Men det er den seneste frist for tilbagemelding til AU-HR – 

de bemærkninger som måtte kommer herefter indgår ikke i det videre arbejde.  

 

Det betyder, at institut- og centerlederne skal sørge for at drøfte med B-siden deres 

LSU, om de ønsker at der afholdes et ekstraordinært LSU møde inden den 8. april til 

drøftelse af ”Evaluering af MUS og indsatsen for kompetenceudvikling”, medmindre 

der i forvejen er aftalt et ordinært møde inden denne dato.  

 

Ad. 11. Eventuelt 

NCN orienterede om, at da Ib Johansen er stoppet som il-leder på Kemi skal der fin-

des ny repræsentant til HAMU, FAMU og Arbejdsgruppen vedr. overgang til Kemi-

brug: 

• ST vil fremover være repræsenteret i HAMU af Dekan Niels Chr. Nielsen  

• Fra Kemisk Institut er ny ledelsesrepræsentant i FAMU Henrik Helligsø Jensen  

• Jørgen B. Jespersen indtræder som nyt medlem af arbejdsgruppen vedr. overgang 

til Kemibrug.   

 

NCN gjorde opmærksom på følgende indvielser mv. 

Aurora: 

AU nye forskningsskib Aurora skal døbes den 25. april 2014. 

 

Indvielse af væksthusene: 

Væksthusene åbner den 16. april og der er officiel indvielse den 12. september 2014. 

 

Navitas: 

Indvielse af Navitas bliver den 5. sep. 2014 

 


