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DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra Fakultetsledelsesmøde 

30. oktober 2014 

2. Opfølgning 

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

3. Status på Problemanalysen   

a. Overordnet handleplan for ST og institutternes handleplaner  

b.    Procedurer for sagsbehandling i fakultetsledelsen 

        c.    Drøftelse af ledelsesstruktur på institutter/centre 

        d.   Drøftelse af grundlæggende principper for ny  

               økonomimodel 

        e.    Indledende drøftelse af årshjul for økonomihånd- 

               tering 2014 

f. Status på handleplan for administrationen ved Niels Dam-

gaard Hansen 

 

Pause med frokost 

 

4. Strategi 

a. Dekanatets forslag til ST handleplan for 2015 (Bilag) 

5. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Forskningsinfra-

struktur 

6. Nyt fra prodekanerne  

- Opdatering af den nationale roadmap for infrastruktur ved 

Mogens Nielsen 

- National Code of Conduct ved Jes Madsen 

- Dimensionering ved Tom Vindbæk Madsen 
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- Studietidsmodellen ved. Tom Vindbæk Madsen 

7. Meddelelser 

a. AU’s partnerskabsaftale med Region Midtjylland 

8. Eventuelt 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 30. 

oktober 2014 

Referat fra fakultetsledelsesmødet den 30. oktober blev godkendt. 

Det blev besluttet, at kommissoriet for arbejds- og koordinations-

grupperne bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Ad. 2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste  

NCN bemærkede, at signalerne fra Innovationsfonden omkring den 

specifikke udmøntning pt. er uafklaret men følges af dekanatet. ST 

har to grupper i gang ift. Inno+ programmerne inden for henholdsvis 

Big Data og Materialevidenskab. Det konkrete opslag kommer til fe-

bruar 2015. Det blev besluttet, at Inno+ skal drøftes i fakultetsledel-

sen, når de endelige politiske beslutninger forelægger. 

 

Ad. 3. Status på Problemanalysen  

NCN pointerede, at der er godt gang i opgaveløsningen på ST. Alle 

institutter/centre har indsendt handleplaner, og planerne viser, at 

der er sat gang i drøftelser på institutterne og centrene. NCN kvitte-

rede for det store arbejde. 

 

NCN pointerede, at arbejdet i Koordinations- og arbejdsgrupperne er 

godt i gang og at rammerne for de enkelte gruppers arbejde er fast-

lagt.  Den foreløbige erfaring er, at det er meget brugbart med de 

indspil der kommer fra grupperne til brug for de lokale drøftelser på 

institutterne/centrene og i fakultetsledelsen. Grupperne skal være 

med til at sikre, at den enkelte opgave bliver skåret til, så arbejdet ik-

ke bliver alt for omfattende og at der er fremdrift i processen. NCN 

understregede, at det er vigtigt, at alle institut- og centerlederne sik-

rer, at der gennemføres de dialoger med medarbejderne, der er for-

udsat i handleplanen. 

 

a. Overordnet handleplan for ST og institutternes 

handleplaner  



 

 

    

Side 3/11 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

En let justeret ST handleplan blev uddelt. Ændringerne er følgende: 

1) Drøftelse af økonomimodel i institutledelser – skal foregå i ja-

nuar for at arbejdsgruppen kan forberede drøftelserne i fakul-

tetsledelsen d. 5. februar (oprindeligt stod der jan-feb.) 

2) For at give mere tid til drøftelse af medinddragelse i råd, nævn, 

udvalg er fakultetsledelsens og institutledelsernes opsamling og 

beslutning udskudt fra dec. til marts. 

 

Den justerede handleplan blev vedtaget.  Ændringerne bliver rettet i 

planen på hjemme 

siden. Samtidig vil næstformand for FSU og formanden for Akade-

misk råd blive gjort opmærksom på ændringerne. 

 

Det blev besluttet, at MFL tager kontakt til institutsekretariatsleder-

ne med instruks om placeringen af instituthandleplanerne på hjem-

mesiden.  

 

ST handleplanen er lagt på den fælles ST hjemmeside med henvis-

ning til institutternes/centrenes handleplaner. Institutter-

nes/centrenes handleplaner skal ligges på instituttets/centerets 

hjemmeside og med link til ST handleplanen. Målet er at sikre, at al-

le medarbejdere har mulighed for følge med i processen på deres in-

stitut/center og på fakultetet. 

 

b. Procedurer for sagsbehandling i fakultetsledelsen  

NCN indledte med en kort opsummering af drøftelser i Akademisk 

Råd. Rådet har drøftet inddragelse og foreslog, at Fakultetsledelsen 

inviterer udvalgte medlemmer fra Akademisk Råd til drøftelser med 

Fakultetsledelsen, når der er et relevant emne. Dette skal tænkes ind 

i forhold til fakultetsledelsens procedurer for sagsbehandling. 

 

Der er udsendt bilag i form af en sagsfremstilling. Klaus Lønne Ing-

vartsen (KLI), formand for Koordinationsgruppen: Fakultetsledelse, 

institutledelse og nærvær, orienterede om gruppens drøftelser og op-

læg til beslutning i fakultetsledelsen.  

 

På fakultetsledelsesmødet d. 30. okt. var der en indledende drøftelse 

af procedure for sagsbehandling i fakultetsledelsen. Der var enighed 

om, at der: 

 Ved fakultetsledelsesmøde 2 x årligt sammensættets et over-

ordnet hjul for hvilke emner, der skal op til drøftelse på fa-

kultetsledelsesmøderne.  

 Udpeges 2 institut/centerledere, der på formøder med dekan 

og chefrådgiver bistår med drøftelse af dagsorden og proces 
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forud for fakultetsledelsesmøderne. 

 

Koordinationsgruppen for Fakultetsledelse, institutledelse og nær-

vær har haft møde d. 14. nov. 2014 og drøftede her procedure for 

sagsbehandling yderligere. Gruppen nåede frem til følgende konklu-

sioner: 

 Udpegningen af de 2 institut- eller centerledere som skal 

drøfte og beslutte dagsorden for fakultetsledelsesmøderne 

med dekan og chefrådgiver skal ske ved, at de to repræsen-

tanter udpeges for et år og at der sker udskiftning af den ene 

repræsentant hvert halve år for at sikre kontinuitet. 

 På fakultetsledelsesmøderne skal tiden bruges på strategiske 

emner og ikke driftspunkter.  Dagsordenen for fakultetsle-

delsesmøderne vil fremover indeholde både strategiske em-

ner og driftspunkter, men der afsættes primært tid til be-

handling af de strategiske emner på møderne.  

 Driftspunkterne er nærmere beskrevet i en sagsfremstilling.  

Det skal klart fremgå af sagsfremstillingen hvis der forventes 

en tilbagemelding fra institut/centerlederne og det skal 

fremgå hvem tilbagemeldingen skal gives til (navn på sags-

behandleren). 

 Gruppen anbefaler, at institutterne/centrene sørger for at 

etablere en model for procedure for sagsbehandling på insti-

tutterne/centrene som på tilsvarende vis sikre inddragelse i 

forhold til fastlæggelse af dagsorden for møderne i insti-

tut/centerledelsen. 

 At hvert institut/center senest den 30. januar 2014 melder 

tilbage til koordinationsgruppen (Charlotte Sand) hvordan 

inddragelse er tænkt ind ift. procedure for sagsbehandling i 

institut/centerledelsen 

 

Der var enighed om at tilslutte sig koordinationsgruppens indstillin-

ger med følgende tilføjelser/præciseringer: 

 EØJ blev udpeget af fakultetsledelseskredsen for 1 år og Ni-

els Kroer for ½ år som de to institutledere der starter med at 

drøfte dagsorden for fakultetsledelsesmøderne med dekan 

og chefrådgiveren. 

 Fokus på fakultetsledelsesmøderne skal være på strategiske 

emner, men det er ikke muligt helt at undgå driftspunkter da 

der er ting der er så proceduremæssigt vigtige, at det er nød- 

vendigt at have dem oppe i dialog og til gensidig forståelse 

på møderne. 

 Det er ikke hensigten, at alle institutter/centre skal have den 

samme procedure for sagsbehandling. Målet er ikke en gene-
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risk løsning. Der skal være plads til forskellighed. Hvis der er 

nogle institutter/centre der har gode erfaringer ift. inddra-

gelse på institutplan, er det vigtigt at erfaringsudveksle. 

 Der skal laves et årshjul for hvad der skal op af strategiske 

emner på fakultetsledelsesmøderne. Årshjulet skal på fakul-

tetsledelsesmøde ved det første møde lige efter sommerferi-

en og lige efterjul. Formålet med årshjulet er at sikre, både at 

der er tid til, at institut- og centerlederne kan have indleden-

de drøftelser i deres LSU, institutfora mv. og at Fakultetsle-

delsen sørger for at inviterer udvalgte medlemmer fra Aka-

demisk Råd til drøftelser ved fakultetsledelsesmøderne, når 

der er et relevant emne på dagsordenen. 

 Tidskadencen skal drøftes og fastlægges af gruppen – hvor-

når skal dagsorden og bilagsmateriale til fakultetsledelses-

møderne sendes ud. 

 

        c. Drøftelse af ledelsesstruktur på institutter/centrene 

På fakultetsledelsesmødet den 30. oktober 2014 blev sammensæt-

ningen af fakultetsledelsen på ST som sagt fastlagt. Ifølge handlepla-

nen for ST skal der i forlængelse heraf i nov. og dec. 2014 foregå en 

drøftelse af ledelsesstrukturen på institutterne og centrene.  

 

To institutledere henholdsvis Lars Birkedal og Hans Brix orienterede 

om deres overvejelser omkring ledelsesstrukturen på deres respekti-

ve institut. Formålet er at give inspiration for de videre drøftelser 

omkring ledelsesstruktur på de enkelte institutter/centre. På Biosci-

ence består institutledelsen af 2 institutledere, 4 viceinstitutledere, 1 

institutsekretariatsleder og 19 sektionsledere. Sektionslederne er bå-

de personale ansvarlige og har det faglige ansvar for sektionen. På 

Computerscience består institutledelsen af institutleder, viceinstitut-

leder og institutsekretariatsleder. For at sikre inddragelse af medar-

bejderne er der en tradition for at inddrage forskellige udvalg. Ud-

valgene er ikke en del af ledelsen, men har en rådgivende rolle. 

 

Det var tilslutning til at institut- og centerlederne senest d. 5. januar 

2015 giver koordinationsgruppen for fakultetsledelse, institutledelse 

og nærvær en tilbagemelding på instituttets/centerets ledelsesstruk-

tur, dvs. en præcis beskrivelse af, hvem der udgør ledelsen på insti-

tuttet eller centeret. 

 

KLI redegjorde afslutningsvist for, hvordan gruppen foreløbigt har 

planlagt at arbejde med delegation. Der var enighed om, at gruppen 

fokuserer på overordnede områder. 
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        d.   Drøftelse af grundlæggende principper for ny  

               økonomimodel 

Formand for arbejdsgruppen ny økonomimodel NCN orienterede 

om at der udover debatten ved sidste fakultetsledelsesmøde har 

været det første møde i økonomigruppen. Det er aftalt at der skal 

være i alt 4 møder før jul i arbejdsgruppen. Fokus på det første 

møde var overordnede principper og en igangsættelse af scenarie 

beregninger ift. de komponenter Peder Damgaard fremlagde ved 

et tidligere institutledermøde. 

 

Det blev aftalt, at følgende målsætninger/principper bør indar-

bejdes i en ny økonomimodel: 

1. Transparens. Man skal kunne følge institutter og centres ind-

tægter på væsentlige økonomiske parametre. Det skal være syn-

ligt, hvis der sker en udligning/omfordeling mellem institut-

ter/centre. Bidrag til administration og fælles puljer skal være 

synligt.  

 

2. Der skal afsættes midler til fælles formål/puljer på fakultetsni-

veau. Det skal være transparent, hvor meget der afsættes og hvil-

ke formål der prioriteres. Eksempler kan være risikopulje, pulje 

til strategiske satsninger ex medfinansieringer, startpakker, infra-

strukturmidler etc. 

 

3. Der skal afsættes en ”buffer” med henblik på imødegå kortsig-

tede udsving på institut-/centerniveau. Det giver robusthed. 

 

4. Incitamenter. Der skal være en kobling mellem aktiviteter og 

indtægter på institut-/centerniveau. Det skal undgås, at al ekstra 

indtjening bliver ædt op af administrationsbidrag og fælles puljer 

mv. Men man skal søge at imødegå suboptimering bl.a. ved fælles 

ledelsesmæssige prioriteringer på fakultetsledelsesniveau. 

 

5. Governance. Det skal være tydeligt på hvilke niveauer der træf-

fes hvilke beslutninger/prioriteringer i et på forhånd defineret 

årshjul. 

 

Udover ovenstående vil: Forskellighed i grundvilkår, som blev 

drøftet på et tidligere institutledermøde, indgå som et af de over-

ordnede principper for ny økonomimodel.  

 

Der var følgende bemærkninger til NCN fremlæggelse: 

 Udgifter til husleje og bygningsdrift skal være transparent  
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 De nye krav som særligt Fødevareministeriet stiller til 

transparens skal indarbejdes i en ny økonomimodel 

 Systemunderstøttelse skal tænkes ind 

 

        e.    Indledende drøftelse af årshjul for økonomihånd-

tering 2015    

Der er behov for en drøftelse af de ændringer der skal foretages 

ift. ST’s eksisterende processer omkring økonomi – ST’s økonomi 

årshjul- for at ST kan leve op til universitetsledelsens beslutning 

om uddelegering af økonomiansvar. Universitetsledelsen beslut-

ning er: 

 Der skal arbejdes med fireårige budgetter, også på institut og 

centerniveau 

 Det er fakultetsledelsen som fastlægger institutternes og cen-

trenes overordnede budgetter og resultatkrav.   

 Det er fakultetsledelsen som beslutter fordeling af midler til 

fælles fakultære formål, herunder at der er sikret et økono-

misk ledelsesrum på fakultetsniveau til strategiske tiltag og 

risikodækning 

 Det er fakultetsledelsen som beslutter hvilken andel af insti-

tutternes indtægter der føre direkte videre til institutterne og 

efter hvilke principper 

 Der skal være transparens i økonomien 

 

Flere af disse elementer er indbygget i økonomimodellen, men til 

forskel for tidligere årshjul vil der fremover skulle indlægges stra-

tegiske drøftelser i fakultetsledelsen omkring størrelsen på fælles 

puljer og tværgående prioriteringer. NCN redegjorde for, at tids-

punktet for sådanne drøftelser, bør ligge forud for efterårets drøf-

telser af det kommende års budget med de enkelte institutter. 

Drøftelserne kan med fordel placeres før sommerferien og tage 

udgangspunkt i det allerede estimerede budget for det kommende 

år.  

 

Efter institutrunden skal der være en opsamlende fælles drøftelse 

af det samlede ST-budget for det kommende år.  Det skal være 

forud for at budgettet fremsendes til behandling i universitetsle-

delsen og endelig godkendelse i bestyrelsen.  Der var ingen be-

mærkninger til arbejdsgruppens bemærkninger omkring juste-

ringer af økonomi årshjulet. 

 

NCN vil bede ST-Økonomi om at udarbejde et forslag til årshjul 

for 2015. 
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g. Status på handleplan for administrationen ved Niels 

Damgaard Hansen (NDH) 

NDH orienterede om processen på det administrative område. HDH 

har været haft møde med 2/3 af alle institutterne/centrene på ST. 

Det har været meget velforberedte og konstruktive møder. NDH ro-

ste institut- og centerlederne for deres inddragelse af medarbejder-

ne. Der er en del konkrete problemstillinger som vil blive løst nu og 

her mens problemstillinger af mere generel karakter afventer en løs-

ning til januar 2015. Det er afgørende at der findes gode løsninger og 

der er derfor muligt at det bliver nødvendigt at udskyde tidsplanen 

således at arbejdet først er færdigt midt/slut januar 2015. 

 

Ad. 4. Strategi 

a. Dekanatets forslag til ST handleplan for 2015 

NCN kvitterede for alle de fremsendte handleplaner fra institut-

terne og centrene.  

 

Når alle handleplanerne lægges ved siden af hinanden har ST bi-

drag til næsten alle de prioriterede områder, som ST besluttede 

sig for på ledelsesseminaret i Silkeborg i foråret. Det betyder, at 

ST over for bestyrelsen kan signalerer, at ST aktivt deltager i op-

følgningen på strategien på AU.  

 

NCN pointerede, at de fremsendte handleplaner for institutterne 

og centrene er nu institutternes og centrenes handleplaner for det 

næste års arbejde med opfølgning på strategien. I løbet af februar 

vil I blive bedt om at afrapportere handleplanerne for 2014. Fa-

kultetet skal aflevere en samlet afrapportering til universitetsle-

delsen og bestyrelsen formodentlig ultimo marts.  

 

Som bilag er udsendt forslag til en overordnet handleplan for ST 

for 2015. Handleplanen for ST for 2015 er i lighed med institut-

handleplanerne basalt set en opdatering af planerne for 2014 med 

fokus på det fremadrettede. Forslaget har været sendt i høring 

hos institut- og centerlederne. Der er ikke modtaget nogle kom-

mentarer og handleplanen er dermed godkendt og vil blive sendt 

til universitetsledelsen.  

 

Ad. 5. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Forsk-

ningsinfrastruktur 

Der er udsendt bilag i form af slides. Jørgen Kjems (JK) gennemgik 

resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen har følgende 

anbefalinger: 
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 Nedsættelse af forskningsstrukturudvalg 

 Etablering af forskningsinfrastrukturpulje 

 Økonomimodel – herunder model for løbende 

drift/servicekontrakter 

 Model for brug af forskningsinfrastrukturer 

 Oprettelse af hjemmeside bl.a. m. database over fakultetets 

forskningsinfrastrukturer 

 Fast forskningsinfrastrukturdag på fakultetet 1-2- 

gang/årligt hvor både virksomheder og interne medarbejde-

re deltager 

 

Der var følgende overordnede bemærkninger fra fakultetsledelsen: 

- Portaltankegangen er meget positiv. Det er vigtigt at man 

hurtigt kan få et overblik over hvad der er af faciliteter 

- Det bør overvejes om der kan indgås partnerskab med Regi-

onen eller/og Kommunens Erhvervskontor 

- Det skal være klart hvad der er præmissen for at en given fa-

cilitet må bruges. Det er ikke nok bare at vide at faciliteten 

er der 

- Indtænk brugerbetaling allerede ved anskaffelsen af nye fa-

ciliteter 

- Servicekontrakter er generelt for dyre. 

 

Konklusion: Der var tilslutning til arbejdsgruppens anbefalinger 

herunder at nedsætte et forskningsstrukturudvalg.  De der gerne vil 

ind i udvalget skal sende en mail til Jørgen Kjems. 

 

NCN takkede arbejdsgruppen for deres arbejde. 

 

Ad. 6. Nyt fra prodekanerne  

Opdatering af den nationale roadmap for infrastruktur ved 

Mogens Nielsen (MN) 

MN orienterede om at både den nationale og den europæiske road-

map for forskningsinfrastruktur skal opdateres.  

 

Der er ansøgningsfrist til den europæiske roadmap den 31. marts og 

for den danske den 30. april 2015. Interessetilkendegivelser skal til 

Na Ree P. Sørensen i dekansekretariatet senest den 28. november 

2015. 

 

Der afholdes informationsmøde og faglige workshops i forbindelse 

med opdatering af det nationale roadmap for forskningsinfrastruktur 

den 5. dec. 2014. Der vil være følgende workshops: 

 Humaniora og Samfundsvidenskab 
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 Energi, Klima og Miljø  

 Biotek, Sundhed og Life Science  

 Fysik & Univers og Materiale- & Nanoteknologi  

 e-Science 

 

National Code of Conduct ved Jes Madsen (JM) 

JM informerede om at der nu er vedtagen en National Code of Con-

duct. Der er pt. en drøftelse på AU omkring hvordan den Nationale 

Code of Conduct skal implementeres på AU. JM sørger for at holde 

fakultetsledelsen orienteret. 

 

Dimensionering ved Tom Vindbæk Madsen (TVM) 

TVM oplyste at indkøringsfristen for dimensionering er blevet for-

længet til 4 år. Der bliver både en bachelor- og en kandidatimple-

mentering. ST bliver dimensioneret på Biologi og Molekylærbiologi 

mens det fortsat er uafklaret ift. Geoscience og Molekylær Medicin. 

TVM kontakter de uddannelsesansvarlige på de berørte uddannelser 

og orienterer om betydningen. 

 

Studietidsmodellen ved. Tom Vindbæk Madsen  

TVM forklarede, at ministeriet har besluttet, at den gennemsnitlige 

studietid på ST skal reduceres med 4,7 måneder. Rammes reduktio-

nen ikke bliver AU-ST pålagt en bod. TVM orienterer de uddannel-

sesansvarlige (med kopi til institut- og centerlederne) om betydnin-

gen af studietidsmodellen og de tiltag der vil blive iværksat for at sik-

re en reduktion af studietiden.  

 

Ad. 7. Meddelelser 

a. AU’s partnerskabsaftale med Region Midtjylland 

Det årlige ”topmøde” mellem Region Midtjylland (RM) og AU blev 

afholdt på AU d. 1. okt. 2014 hvor den strategiske partnerskabsaftale 

mellem Regionen og universitetet blev underskrevet. Status er, at 

Partnerskabsaftalen på ST’s initiativ og med input fra en række fagli-

ge miljøer er blevet udvidet fra primært at omfatte sundhedsrelate-

rede aktiviteter til også at inkludere ST fokusområder. Således er føl-

gende emner blevet indskrevet og godkendt af Regionen: Forsk-

ningsinfrastruktur: Herunder avancerede materialer samt society 

(herunder big data).  

 

Derudover blev cirkulær økonomi (et af regionens satsningsområ-

der), energi (tænkt sammen med smart society) samt opfølgningsak-

tiviteter ift. H2020 drøftet. Ift. H2020 blev det aftalt at sikre bedre 

samarbejde mellem regionens virksomheder og universitetet fx via 

regionens væksthus og AU’s FSE. 
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Ad. 8. Eventuelt 

Tidspunktet for Fakultetsledelsesmødet den 9. dec. er til kl. 13.00 – 

17.00 og mødet bliver holdt på Agro Food Parc i Skejby. 

 

EØJ orienterede om, at det i forhold til Kiros er besluttet, at MBG 

stiller ½ årsværk til rådighed i form af en laborant, som vil varetage 

det centrale arbejde omkring Kiros, dvs. overfører registreringer fra 

Toxido til Kiros og opretter nye stoffer i Kiros. Oplysninger om lokale 

forhold er en opgave som skal varetages af institutterne. 

 

 

 

 


