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Møde: Torsdag den 22. maj 2014 kl. 10.00 – 13.30 
Frandsen salen bygning 1431 med efterfølgende rundvisning i dyrekælderen 
på Zoofysiology på BIOS 
Institutledermøde nr. 7 
 
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), Erik 

Østergaard Jensen (EOJ),), Søren Bom Nielsen (SBN), Kurt Jensen (KJ), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Lau-

ritzen (NL), Karl Anker Jørgensen (KAJ), Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Conni Simonsen 

(CSI) og Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), og Mogens Nielsen (MN), 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: Lars H. Andersen, Tom Vindbæk Madsen og Niels Kroer 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Der blev tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen: Orientering ved Michael Caspersen om 

konferencen: Frontiers in Education. 

 

Referat fra institutledermødet den 29. april blev godkendt uden bemærkninger 

 

2. Opfølgning 

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

 Opdatering af institutter/centres rekrutteringsplan for de næste 5 år 

Skema med retningslinjer for hvad institutternes rekrutteringsplan skal indehol-

de af oplysninger blev uddelt. Skemaerne skal fremsendes til dekanen inden d. 2. 

juli 2014.  

 Institutlederdag den 10. september 2014:  

Tema bliver: Relations opbygning - Drøftelse af erhvervssamarbejde og synergi 

skabelse. 

 

b. Opfølgning på FSU møde den 19. maj 2014 

NCN orienterede om FSU mødet den 19. maj hvor der bl.a. var en drøftelse omkring  

erfaringsopsamling på økonomiprocessen. 

 

FSU fremførte følgende overordnede betragtninger om processen: 

 TR oplever, at HR-ledelsen har set TR–systemet mere som en hin-

dring/modspiller end en samarbejdspartner.  

 Ordentlighed i processen blev erstattet af strikt juristeri. 

 TR oplevede en at meget rigid juridisk tolkning talte mere end erfaringer med 

proces på tidligere DJF og DMU. En skuffelse over, at erfaringen fra tidligere ikke 

er blevet brugt. 

 Oplevede på institutterne/centrene at tingene foregik ordentligt – det var måske 

mere på det overordnede plan (organisationsniveau) at noget gik skævt. Jo mere 

nærværende processen er blevet, jo bedre er det gået. Der hvor processen ikke har 

været god, er der hvor retningslinjer er blevet skubbet ned fra oven. 

 

NCN takkede alle institut- og centerlederne for, at processen lokalt på institutter-

ne/centrene er kørt så godt, som det er tilfældet.  

 

3. Økonomi  

Som bilagsmateriale var udsendt regnskab 2013, budget 2014 og FC1 2014.  

 

a. Årsresultat 2013 (bilag) 

ST var pålagt et resultatkrav på ‐15 mio. i 2013. Regnskabet viste resultat på ‐14,4 mio. 

Det er et resultat som ST kan være meget stolte af. Resultatet er opnået pga. et meget 
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stærk fokus fra dekanatets side kombineret med et rigtigt godt medspil fra institutter-

nes/centrenes side.  

 

Der ses variationer over institutterne. Dette reflekterer bl.a. forskellige grundvilkår. 

 

Eksterne tilskud og salg/øvrige driftsindtægter og overhead blev tilsammen markant lave-

re en forventet. Faktisk hele 77 mio. lavere end forventet ved FC3 (dvs. ca. 4 måneder før 

årets afslutning). Da der for denne post er proportionalitet mellem indtægt og udgift på-

virkede det ikke økonomien direkte. Uddannelsesindtægterne blev ca. 15 mio. højere end 

forventet, hvilket hjalp til at ST kunne overholde resultatkravet. 

 

b. FC 1         

I forhold til Budget 2014 har ST pga. besparelsesprocessen haft to budget‐versioner.  

 Budgettet som blev indmeldt d. 4/12‐13: Et totalbudget på ST forankret i en frem-

skrivning af FC3 2013. Denne version var ikke fordelt på institutter/enheder, da 

fordelingen af besparelserne ikke var klar på dette tidspunkt. 

 Et ST‐budget fordelt på institutter: Baseret på forhandling med institutter/centre 

i oktober og december og udmeldt til institutter/centre d. 10/1‐14. 

 

NCN fremhævede følgende betragtninger:  

1) Resultat: Der budgetteres med et underskud på -23 mio.kr. som er det der er budgetsat 

fra Universitetsledelsen.  

 

2) Eksterne tilskud og salg/øvrige driftsindtægter: I budgettet er indarbejdet en forventet 

stigning af eksterne midler på 3 % i forhold til niveauet i 2013 ‐ som det var forventet i 

FC3 2013. Det svarede til en stigning på 34 mio. 

 

Vedr. FC1 2014. 

Det forventede resultat er stadig -23 mio. kr. Med hensyn til Eksterne tilskud og 

salg/øvrige driftsindtægter har vi stadig en optimistisk forventning til en forøgelse. FC1 

indmeldingen svarer derfor til det budgetterede.  

 

NCN pointerede at Finanslovsmidlerne opjusteres med ca. 17 mio. fordelt på uddannel-

sesindtægter (6 mio.), forskerskolebevillinger (4 mio.) og ekstra midler fra USM (5 mio.) 

og basisforskningsmidler (2 mio. kr. ifm. omlægningen af STÅ‐modellen for ASE). 

 

Bygningsomkostningerne falder med 23 mio. Det skyldes primært to forhold: En ned-

skrivning af huslejen og at der er fundet en række andre besparelser på bygningsområdet 

i forbindelse med besparelsesplanerne. 

 

c. Erfaringsopsamling på økonomiprocessen (bilag) 

Institut- og centerlederne fremførte følgende overordnede betragtninger om processen: 

 Det har været en stor og omfattende proces som overordnet set er blevet håndte-

ret fint.  
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 Generelt et rigtig godt samarbejde med lokalt HR (AU HR-ST) men ift. AU HR 

kom tingene generelt meget sent. 

 

Hvad gik godt? 

 God indsats fra Kommunikation og HR i forhold til afvikling af interne kurser 

for bl.a. sektionslederne – god respons fra deltagerne. 

 Generelt var der et godt samarbejde med det lokale HR (AU HR, ST). 

 Institut- og centerlederne har lokalt haft en godt og konstruktivt samarbejde med 

TR repræsentanterne. Institut-og centerlederne støtter derfor, at TR både ind-

drages og informeres. 

 De udmeldte deadlines i forhold til processen blev overholdt. 

 

Hvad gik mindre godt? 

 Skabeloner til mails kom for sent. 

 Besked om mulighederne for at varsle ansatte ned i tid blev ændret undervejs i 

processen, hvilket var uheldigt. 

 Der var stor forvirring omkring de frivillig fratrædelsesordninger. Det havde væ-

ret nyttigt for institut- og centerlederne, hvis der i god tid havde været klare ret-

ningslinjer omkring de frivillige fratrædelsesordninger. Desuden kunne institut- 

og center ledelsen have ønsket en større grad af fleksibilitet ift. de frivillige ord-

ninger, så de i højere grad kunne have brugt dem som redskab. 

 Først flere måneder inde i processen blev der givet besked om retsstillingen for 

ansatte på barsel. 

 Det var en lang proces. For særligt de små og mellemstore institutter/centre kun-

ne processen med fordel have været afkortet, men der er dog også forståelse for. 

at der er enheder på AU, hvor der har været behov for mere tid. 

 Debatten i bl.a. Forskerforum: Spørgsmål der opstår undervejs og som ikke bliver 

besvaret af ledelsen giver anledning til frustration blandt medarbejderne. Insti-

tut- og centerlederne kommer til at stå på mål, og savnede her et fælles svar fra 

dekan/rektor. 

 AU har en god og velfungerende samarbejdsorganisation med HSU – FSU og LSU 

men beslutningsgangen er, at tingene besluttes oppefra. Det bør vendes om, så 

LSU’erne ikke blot er et udførende organ. 

 Der var ikke i processen taget højde for at institut- og centerledelserne har vidt 

forskellige udfordringer og at flere ting med fordel kunne have været lagt ud til 

håndtering ved institut- og centerlederne.  

 Institut- og centerledelserne savnede mulighed for yderligere inddragelse af 

TR´erne i processen. 

 Det var forkert af ledelsen på AU, at man ikke turde røre de særligt beskyttede 

medarbejdere. Det har givet problemer, og har givet dårlig stemning i miljøet.  

 Der var en overflod af information særligt midt i processen. Alle led i kæden be-

høver ikke at informere om det samme. Der er behov for en opstramning i forhold 

til HVEM, der skal informerer om HVAD. 
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 Halvdelen af det materiale der kom fra AU-HR var kun på dansk. Fremover skal 

alt laves i både en dansk og en engelsk udgave, så institut- og centerledere ikke 

tvinges til at oversætte fx juridiske formuleringer fra dansk til engelsk. 

 Overgangen fra besparelse til at rejse sig igen efter processen er vanskelig. Der er 

nødt til at være fokus på, hvordan vi kommer videre med de nye betingelser. Le-

delsen på institutter og centre skal være empatiske, men må ikke støtte den nega-

tive stemning. Det er vigtigt at få fortalt om succeserne nu. 

 

4. Dialog med de administrative funktionsområder 

Planlægningsområdet ved Bent Lorentzen  

Teknisk chef Bent Lorentzen (BL) orienterede om Planlægningsområdet. Slides er efter-

følgende udsendt. 

 

I forbindelse med renoverings- og bygge projekter opfordrede BL til, at institutlederne ik-

ke skruer forventningerne op i forhold til medarbejderne. Det er derimod vigtigt at indgå i 

et samarbejde omkring de enkelte projekter. BL pointerede, at arbejdsbetingelserne bliver 

vanskeligere, hvis forventningerne til det endelige resultat ikke er afstemte. 

 

BL fastslog endvidere, at der vil blive gennemført besparelser bl.a. på rengøringsområdet 

som følge af besparelsesprocessen. BL sørger for, at der bliver sendt en liste til institut- og 

sekretariatslederne med besked om ændringerne, således at der kan blive informeret lo-

kalt til medarbejderne. 

 

5. Nyt fra institutlederne ved Klaus Lønne Ingwartsen 

Klaus Lønne Ingwartsen (KLI) satte fokus på emnet: Smidig samarbejde mellem forskere 

i forskellige enheder på ST og AU. Bilag blev uddelt og slide er efterfølgende udsendt. 

 

KLI orienterede om, at ANIS har lavet aftale med HEALTH omhandlende principper og 

prisfastsættelse for arbejde udført i forsøgsfaciliteterne ved ANIS. MBG er også enig i ret-

ningslinjerne. 

 

Med henblik på at sikre stimulering og optimering af samarbejdet mellem institutter og 

faciliteter er et af de vigtige redskaber at få fastlagt ensartede retningslinjer for prisfast-

sættelse af OH for forskerne og en klar ansvarsfordeling vedr. ”medfinansiering” af OH. 

 

NCN tilføjede, at det er helt centralt, at det udstyr og de faciliteter der er til rådighed på 

ST og AU udnyttes bedst muligt på tværs af både institutter og fakulteter. Alene herved 

sikres det, at AU hele tiden har det nyeste udstyr til rådighed. Det er derfor vigtigt, at der 

er en økonomisk ramme og relativt enkle redskaber for, hvordan der skal ske afregning. 

 

6. Handleplan 2015 

Opfølgning på Ledelsesseminar den 7. og 8. maj 2014 

Ledelsesseminaret drejede sig om strategi og handleplaner for 2015. På mødet var der to 

centrale temaer:  
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1) Ekstern forskningsfinansiering og  

2) Rammebetingelser på uddannelses området 

 

Grundet meget kort tid til drøftelse var det kun det ene af de to emner – fundraising – 

som ST nåede at drøfte på seminaret. Der var en god og livlig debat om emnet som også 

relaterer sig til erhvervssamarbejde.  

 

Det blev besluttet, at de to arbejdsgrupper der netop beskæftiger sig om disse emner ind-

drager drøftelserne på Vejlsø Hus i deres videre arbejde. Når arbejdsgrupperne har frem-

lagt deres resultater bliver der en drøftelse af ST strategiske prioriteringer for 2015 på et 

efterfølgende il-møde. Uddannelsestemaet vil ligeledes blive drøftet senere. 

 

Frist for aflevering af ST handleplan 2015 er til november 2014. 

 

7. Arbejdsgruppen om Forskningsinfrastruktur – kort orientering om pro-

ces 

Jørgen Kjems, formand for arbejdsgruppen vedr. Forskningsinfrastruktur, gav en kort 

orientering om den proces arbejdsgruppen ønsker at gennemføre.  

 

7. b. Ekstrapunkt:  Frontiers in Education 

Michael Caspersen orienterede om, at Center for Science uddannelser d. 11.-12. juni af-

holder konferencen ”Frontiers in Science Education 2014” med temaet "Transforming 

Education with Technology". Dekanen opfordrede institutlederne til at deltage i konfe-

rencen med relevante medarbejdere. Det er et meget aktuelt emne og et emne som skal 

behandles på et senere Il-møde. 

 

8. Medinddragelse  

På institutledermødet den 10. april 2014 orienterede NCN om at der gennemføres en  

evaluering af universitetslovens bestemmelse om: Medbestemmelse og medinddragelse.  

 

Rapporten om medbestemmelse er nu offentliggjort: 

 http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/uds-mm-2014.pdf 

 

Resultaterne viser bl.a. at, sammenlignet med de andre universiteter, er andelen af med- 

arbejdere på Aarhus Universitet, som vurderer, at de kan påvirke ledelsen, den laveste  

uanset organisatorisk niveau. Værst ser det ud på universitets- og fakultetsniveau, mens  

det studieadministrative og især institutniveau ligger mere på niveau.  

 

NCN understregede at det skal tages alvorligt. Der er ingen tvivl om, at omstrukturerings-

processen har sat dybe spor i medarbejdernes tiltro til universitetets ledelse, struktur og 

organisering og prioritering af de økonomiske midler. Det er nødvendigt at få dette bille-

de vendt.  

 

http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/uds-mm-2014.pdf
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Ekspertgruppen kommer med sin rapport den 2. juni og Analyse udvalgets kommentarer 

offentliggøres d. 16. juni. Ekspertgruppen har gennemført interviews og web interviews 

med ledere og medarbejderne. Målet er at få sat fokus på hvor de væsentlige organisatori-

ske problemstillinger er.  

 

9. Code of Conduct (bilag) 

NCN indledte med at understrege, at der kører to parelle høringsprocesser  

 National Code of Conduct  

 AU Code of Conduct.  

 

De to processer, kører pt. parallel med høringer både på institutterne og i Akademisk 

Råd. Høringssvar fra ST i forhold til Den Nationale Code of Conduct fremsendes til  

Talentbåndet den 26. maj 2014.  ST høringssvar på AU Code of Conduct skal fremsendes 

på et senere tidspunkt og vil blive behandlet igen på il-mødet den 3. juli 2014. 

 

Mogens Nielsen orienterede kort om indholdet af ST høringssvar til Den Nationale Code 

of Conduct. Overordnet set forsøger ST at sætte fokus på spørgsmål om medforfatterska-

ber, opbevaring af data samt sikring af rådgivergruppens tavshedspligt. 

 

10.   Nyt fra prodekanerne 

       a. Quickguide ved Kurt Nielsen  

Som bilagsmateriale er udsendt Quickguide i både en dansk og en engelsk version. Quick-

guiden er udarbejdet i samarbejde med Marianne Aarø Hansen. Guiden skal ses som et 

procespapir der beskriver processen på ST i forbindelse med både delegationsbesøg og 

indgåelse af samarbejdsaftaler. Formålet er at fokusere indsatsen på ST. 

 

11.  Nyt fra administrationen ved Niels Damgaard Hansen 

Niels Damgaard Hansen orienterede om, at økonomien for det administrative område i 

2015 og 2016 pt. drøftes. I drøftelserne er der bl.a. fokus på hvilke ydelser der er ”nice to 

have” og hvilke ydelser der er”need to have”. 

 

12. Meddelelser 

a. Gymnasierettede aktiviteter (bilag) 

Jens Holbech orienterede om, at der for første gang er lavet en kortlægning over de gym-

nasierettede aktiviteter på ST. Kortlægningen viser, hvor mange forskellige faglige aktivi-

teter der reelt er. Der blev spurgt til muligheden for at udbygge materialet med data for, 

hvad udbyttet af de mange aktiviteter er.  

 

NCN pointerede, at en relativ lille investering betyder, at formidlingsaktiviteterne kan 

fastholdes, hvilket formentligt vil afspejle sig i optaget på ST. 

 

c. Priser ved ST sommerfest 2014 

Anerkendelse af ST’s medarbejdere er vigtigt. NCN har besluttet ved dette års sommerfest 

at indstifte seks priser á 10.000 kr. Priserne skal gå til medarbejdere ved fakultetet, som i 



 

    

Side 8/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

løbet af det forgangne år har leveret en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats in-

den for hovedområdets opgaver både i forhold til uddannelse, forskning, erhvervssamar-

bejde, myndighedsbetjening men også inden for teknisk-administrativ støtte samt forsk-

ning på ph.d.-niveau.  

 

13. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


