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Møde: Torsdag den 25. september kl. 10.00 – 13.30 
Ingeniørhøjskolen Århus Universitet, NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10, 
8000 Aarhus C  
lok. 03.017, Navitas 
Institutledermøde nr. 11 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kri-

stensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ),), Søren Bom Nielsen (SBN), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvart-

sen (KLI), , Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Conni Simonsen (CSI), Niels Halberg (NH), 

Hanne Bach Clausen (HBC),  Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen 

(MN), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Elin Møller (EM), Jens Holbech, Marianne F. Løyche (MFL), Ni-

els Damgaard Hansen (NDH), Lars Melin (LME) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Karl Anker Jørgensen (KAJ), Niels O. Nygaard (NON)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

3. Økonomi  

4. Status på Problemanalysen  

a. Høringssvar og universitetsledelsens plan for den videre proces  

b. Overordnet handleplan for ST  

5. Strategi 

6. Personale 

a. Definition af begrebet ledelsesstreng ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg (bi-

lag) 

b. Statistikker for sygefravær, psykologisk rådgivning og arbejdsskader  

c. Orientering om den nye sygedagpenge reform og nyttejob-ordningen  

d. Status for rådgivningsforløb hos Mercuri per 21.08.14  

 

PAUSE med frokost 

 

7. Opfølgning på arbejdsgruppen vedr. Effektiv Fundraising (bilag) 

8. Wiki-lab log bog ved MN (bilag) 

9. Nyt fra institutlederne ved Conni Simonsen 

10. Nyt fra administrationen 

11. Kommende møder: (bilag) 

a. AUFF strategi seminar den 19. november 2014 

12. Eventuelt 
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NCN indledte mødet med at takke Conni Simonsen for, at ASE vil være vært for dagens in-

stitutledermøde hvilket giver mulighed for også at se de nye lokaler på Navitas.  

 

NCN nævnte, at der den 17. september 2014 blev afholdt seminar for AU’s bestyrelse. Et af 

opmærksomhedspunkterne var, at vi ikke er gode nok til at fortælle om vores styrkepositi-

oner. Det blev drøftet, hvordan vi kan sætte mere fokus på vores styrke positioner på ST.  

 

Ad. 1. Godkendelse af dagorden og referat 

Der var enighed om at der fremover kommer et nyt fast punkt på dagsordenen: ”Kom-

mende møder”, hvor der orienteres om kommende møder af generel interesse for ST, og 

hvor der er mulighed for at drøfte om der er fælles input, der skal bringes videre. 

 

Dagsorden og referat fra institutledermøde d. 4. sep. 2014 blev godkendt. 

 

NCN bemærkede, at i forhold til referatet fra institutledermødet d. 18. aug., er der kom-

met bemærkninger fra et par institutledere, hvorfor der er sat et punkt på dagsordenen 

om definition af begrebet ”ledelsesstreng” ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg.   

 

Ad.2. Opfølgning på den rullende to-do liste 

NCN beklagede, at han ikke deltog i institutlederdagen den 10. sep. hvilket skyldes, at han 

var nød til at deltage i et andet møde, hvor det var afgørende, at han var med. 

 

Der kom følgende output af institutlederdagen: 

 Arbejdsgruppen Forskningsbaseret Erhvervssamarbejde med Thomas Tof-

tegaard som formand fremlagde sit arbejde. Det blev besluttet, at der skal udar-

bejdes en handleplan for hvilke anbefalinger der skal implementeres.  

Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde. 

 Der blev endvidere nedsat en ny arbejdsgruppe omkring Synergi som nu går i gang 

med arbejdet. Arbejdsgruppen består af følgende: Hans Brix, Klaus Lønne, Niels 

Kroer og Mogens Nielsen. Hans Brix har indvilliget i at være formand for arbejds-

gruppen. Det er Maya Jepsen fra dekansekretariatet som skal sekretariatsbetjene 

arbejdsgruppen. 

 

Det blev drøftet om der skal arrangeres et temamøde omkring fødevarer (ingredienser) 

med fokus på: Hvad er der af partnerskaber i dag og hvordan kan ST blive mere synlige.  

 

Ad. 3. Økonomi 

NCN orienterede om at der på den korte tidshorisont sker følgende: 

1) Der afholdes FC3 møder, hvor det drøftes med den enkelte institut- og centerleder  
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hvordan det ser ud med 2014 økonomien og lidt om økonomien fremadrettet. 

2) Ifht. en ny økonomimodel, er det næste institutledermøde den 9. oktober udvidet, 

så der er god tid til behandling af økonomipunktet. Der bliver afsat 3 timer hvor 

Peder Damgaard laver en gennemgang af fakultetets økonomi. En grundig gen-

nemgang af ST økonomi og en forståelse af kompleksiteten er afgørende, inden vi 

begynder at drøfte ny økonomimodel. 

 

Ad. 4. Status på problemanalysen 

a. Høringssvar og universitetsledelsens plan for den videre proces 

Fristen for at komme med kommentarer til Universitetsledelsens forslag til beslutninger 

som opfølgning på problemanalysen udløb i den 19. september 2014. Der er indkommet 

167 høringssvar samlet for hele AU.  

 

Høringssvarerne er overvejende positive. Pt læses de mange høringssvar af universitetsle-

delsen. Det drejer sig om mange sider og det tager tid. Universitetsledelsen melder den 

endelige beslutning ud d. 22. oktober.   

 

b. Overordnet handleplan for ST 

ST står nu foran den opgave at få lavet en plan for, hvordan vi på ST sørger for at der bliver 

fulgt op på universitetsledelsens beslutninger.  

 

NCN pointerede, at det overordnet set er vigtigt og helt afgørende, at ledelsen i den fore-

stående proces sikrer, at medarbejderne bliver inddraget. Der skal foregå en proces på bå-

de fakultetsniveau og på institutniveau. Alle har derfor den opgave at sikre at medarbejde-

re og relevante fora inddrages i processen.  

 

Ad. 5. Strategi 

Bilag: Udkast til handleplan 2015 og handleplan 2014 blev uddelt. 

 

AU Strategi – handleplaner for 2015 

Den udvidede universitetsledelse behandlede rammerne for strategien på seminaret i 

Silkeborg i maj måned. Fakultetets frist for aflevering af udfyldte handleplaner er den 

1. nov. med henblik på drøftelse heraf i universitetsledelsen i dec. 

 

Processen er, at institutterne skal opdatere deres handleplaner for 2015. Da AU Stra-

tegien ikke er revideret anbefales det, at arbejdet tager udgangspunkt i handleplanen 

for 2014.  

 

Institut- og centerlederne skal tage udgangspunkt i de handleplaner de indsendte for 

2014, og revidere dem i forhold til aktuel fremdrift og de prioriteringer, der blev aftalt 

på Silkeborg-seminaret.  
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For at sikre fremdrift og alignment – og ikke alt for meget ekstraarbejde har dekanatet 

udarbejdet et udkast til forslag til ST handleplan for 2015.  

 

Ad. 6. Personale 

a. Definition af begrebet ledelsesstreng ved nedsættelse af bedømmelsesud-

valg 

På il-mødet i august 2014 blev det besluttet, at det fremadrettet er de samme oplysninger 

der skal foreligge for forslag til bedømmere ved post doc/forsker/adjunkt stillinger som 

ved øvrige VIP-stillinger. Det betyder bl.a., at interne medlemmer af bedømmelsesudval-

get ikke må være en del af ledelsesstrengen på det pågældende institut. 

 

Det blev på Il-mødet samtidig besluttet, at der er behov for at det beskrives tydeligere, 

hvem der er omfattet af begrebet ”ledelsesstrengen”, hvilket efterfølgende er blevet efter-

lyst af flere af institutlederne i forbindelse med godkendelsen af referatet fra det pågæl-

dende il-møde. 

 

Dekanatet har på dekanatsmøde den 15. september 2014 drøftet definitionen af begrebet 

ledelsesstreng og foreslår, at begrebet omfatter:  

Dekan, prodekan, institutleder, viceinstitutleder og sektionsledere er en del af ledelses-

strengen dog med den undtagelse, at når det drejer sig om postdoc stillinger, så kan en 

sektionsleder i en anden sektion, end den hvor der skal ansættes, godt være det interne 

medlem af bedømmelsesudvalget.  

 

DMA supplerede med at pointere, at repræsentanter fra ledelsesstrengen ikke kan indgå i 

bedømmelsesudvalget, men der er ikke noget i vejen for at der nedsættes et ansættelses-

udvalg, hvor der er repræsentanter fra ledelsesstrengen.  

 

DMA pointerede endvidere, at der i forhold til post doc stillinger skal sondres imellem om 

det er en post doc stilling med stillingsopslag eller en post doc stilling uden opslag.  

 Post doc stilling uden et stillingsopslag (midlertidig ansat):  

Der skal ikke nedsættes et bedømmelsesudvalg, men alene afgives en fagkyndig udtalelse.  

 Post doc stilling med stillingsopslag: 

Der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg, og her må det interne medlem ikke være en del 

af ledelsesstrengen. Det vil sige, at en sektionsleder i en anden sektion, end den hvor der 

skal ansættes, og som derfor ikke får direkte ledelsesbeføjelser over den person, der ansæt-

tes, kan godt være et internt medlem af bedømmelsesudvalget. 

 

Det blev besluttet, at tilslutte sig den af dekanatet foreslåede definition på begrebet ledel-

sesstreng og tage punktet op til yderligere diskussion efter universitetsledelsens udmel-

ding om opfølgning på problemanalysen. 
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b. Statistikker for sygefravær, psykologisk rådgivning og arbejdsskader  

Punktet er udsat da det endelige datagrundlag endnu ikke forelægger.   

 

c. Orientering om den nye sygedagpenge reform og nyttejob-ordningen  

Bilag blev omdelt. DMA orienterede om, at der er kommet nye dagpenge regler som bety-

der, at perioden hvor AU kan få sygedagpengerefusion er nedsat fra 52 uger til 22 uger. Det 

har den konsekvens, at institutterne skal være ”hurtige” med at reagere på medarbejdernes 

sygemeldinger og følge op løbende i tæt samarbejde med HR. 

Mulighederne for at forlænge refusionsperioden er ligeledes blevet begrænset. 

DMA vil gennemgå de uddelte slides på det næste møde med inst.sek.ledere på ST, så de og-

så er informeret. 

 

DMA orienterede endvidere om nytte jobs. Ordningen er et tilbud og ikke det samme krav 

som ved akutjobs. Dog forventer Aarhus kommune, at AU kan tage mellem 50 og 100 per-

soner i nyttejob fra efteråret 2014 og frem til sommeren 2016. DMA informere også 

inst.sek.lederne om nyttejob-ordningen. 

 

Både i forhold til sygedagpengereformen og nyttejob-ordningen kan institutlederne og insti-

tutsekretariatslederne få yderligere detaljer fra deres respektive HR Partnere. 

 

d. Status for rådgivningsforløb hos Mercuri per 21.08.14  

Bilag blev omdelt. DMA orienterede om, at AU i februar 2014 indgik en aftale med Mercuri 

Urval om rådgivning til jobsøgning og udarbejdelse af CV mv. for medarbejdere som blev  

afskediget som led i AU´s besparelser i 2014. 

 

Status pr. 25. august 2014 er, at i alt 75 medarbejdere har tilmeldt sig rådgivning.  

Status den 15. september 2014 er, at 46 medarbejdere har afsluttet deres rådgivningsforløb. 

Af disse har 31 fået nyt job. 1 medarbejder kom i job inden rådgivningsforløbet startede og 

indgår ikke de 46, som har afsluttet deres forløb. 

 

Der kommer en endelig statistik fra Mercuri Urval ultimo 2014 når alle har afsluttet sit for-

løb. 

 

Ad. 7. Opfølgning på arbejdsgruppen vedr. Effektiv fundraising 

Bilag udsendt. Det blev besluttet, at følgende tiltag iværksættes med det formål at øge til-

gangen af eksterne midler til ST: 

1. Nedsætte en VIP-arbejdsgruppe, der har til formål at forberede en ansøgning til NODEA 

Fonden evt. med en IL som formand (med sekretariatsbistand). 

2. Dekanen arbejder for at, at en del af AUFFs midler anvendes til strategisk rekruttering 

gennem tilbud om attraktive startpakker på strategiseminar d. 19. nov.  

3. At incitamenter til øget hjemtag af eksterne midler tænkes ind en kommende, ny økono-

mimodel også til ansøgning ved private fonde. 

4. Etablere et fælles ST/HE udvalg, der kan samarbejde om en konkret ansøgning gennem 

prodekanerne for forskning på HE og ST til fx Novo Fonden. 
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Navitas Science & Innovation som er et samarbejde mellem Incuba, Maskinmestersko-

len og ASE. Der er givet tilsagn om etablerings-og medfinansiering fra regionen på 15 

mio. kr. 

 

Ad. 10. Nyt fra administrationen 

NDH orienterede om, at den store fokus i medierne omkring brug af forskningsmidler 

betyder, at repræsentanter fra Regnskab for at undgå ulovligheder på AU har besluttet, 

at de tager rundt på institutterne og taler med institutledelsen og med henblik på at 

sikre at institutledelsen har den nødvendige viden og information.  

 

Ad. 11. Kommende møder: 

a. AUFF strategi seminar den 19. november 2014  

Bilag udsendt. AUFF har strategiseminar den 19. nov. Input til mødet blev drøftet. 

 

                                  Ad. 12. Eventuelt 

NCN orienterede om invitation ang. VELUX Visiting Professor Programmet 2015-16.  

 

VILLUM FONDENs samlede uddelingspulje for programmet er på 20 mio. kr. Pro-

grammet, som er beregnet til gæsteophold af 2-6 måneders varighed, dækker alle 

5 At prioritere delegationsbesøg til udvalgte private fonde. Prioriterede fonde og tidspl fast-

lægges. 

6. Afsætte ressourcer til forskere, der påtager sig EU-koordinatorroller. 

7. Oprette fakultetsbred database over ressourcepersoner, der kan hjælpe   

med råd til ansøgninger til bestemte fonde 

 

Dekansekretariatet udarbejder en implementeringsplan med angivelse af hvem der er an-

svarlige aktører og tidsplaner for de enkelte tiltag. 

 

13. Ad. 8. Wiki-lab log bog ved MN 

14. Bilag udsendt. MN orienterede om, at det overvejes, om ST skal tilbyde forskere adgang til 

at bruge ”digitale lab-log-bøger”. Det er overvejende relevant for eksperimentelt orienterede 

forskere der i dag anvender fx notesbøger i laboratorierne som log bøger.  

15.  

16. Løsningen der tænkes tilbudt er wiki-baseret (brugerdrevet på indholdssiden), og pro-

grammet Confluence anvendes til at oprette logbøgerne. Ligner udadtil en hjemmeside eller 

intranet, men er meget nemt at redigere. 

17.  

18. Det blev besluttet, at ST lancerer brugen af ”digitale lab-log-bøger” som et tilbud til alle 

forskerne. Dekansekretariatet arrangerer en indledende workshop om Confluence ved Ebbe 

Sloth Andersen og AU IT af ca. 1,5 timers varighed i efteråret. Hvert institut/center skal selv 

administrerer ordningen. 

19.  

20. Ad. 9. Nyt fra institutlederne ved Conni Simonsen 

Conni Simonsen orienterede om: 
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fagområder inden for naturvidenskab og teknik. NCN opfordrede alle insitut- og cen-

terlederne til, at indstille førende internationale kapaciteter på professorniveau.  

 

Dekansekretariatet sender indkaldelsen inkl. de nærmere detaljer ud til institut- og 

centerlederne og sekretariatsledere i denne uge med en frist ca. medio-ultimo no-

vember. Dekanatet vil herefter vurdere og prioritere de indkommende forslag. ST har 

mulighed for at indstille op til 12 forslag inden for en samlet budgetramme på 3 mio. 

kr.  

 

TST orienterede om at, AU-ST arrangerer International conference of Agricultural 

Engineering til afholdelse juni 2016 i Århus. TST opfordrede alle interesserede til at 

byde ind.  

 

JDH bad institut- og centerlederne overveje nye foredragsholdere til de offentlige fo-

redrag. 

 

MN opfordrede alle interesserede i at deltage i Big Data Big Impact konferencen til 

november. 

 


