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Møde den: 27. februar 2014 kl. 09.30 – 13.00 
Institut for Miljøvidenskab 
Institutledermøde nr. 3 
 
 

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), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Lau-

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

Conni Simonsen (CSI), Jes Madsen (JESM), 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 (LHA), Kurt Jensen (KJ), Tom V. Madsen (TVM) og Niels Halberg (NH). 

             Referat 

                        

 

 

        DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

               b. Opfølgning på ekstraordinært FSU møde 12. feb. 

                    2014 

3. Økonomi   

       a. Kalender for økonomi første halvår 2014 (bilag) 

       b. Tiltag i 2014 

4. Dialog med de administrative funktionsområder 

       Økonomiområdet ved økonomichef Sanne O. Domer  

5. Besparelsesprocessen (Lukket punkt) 

5.a. Notat vedr. ny Stillingsstruktur (Ekstrapunkt) 

 

PAUSE 

 

6. Lokalisering af ST enheder (Lukket punkt)  

7. Nedsættelse af nye arbejdsgrupper (bilag) 

8. Nyt fra prodekaner 

a. Mogens Nielsen 

       a. Status vedr. diverse indstillinger på ansøgninger 

9. Nyt fra administrationen ved NDH 

10. Meddelelser 

       a. Privatisering af sortafprøvningen i DK (bilag) 

11. Eventuelt 
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NCN indledte mødet med at byde velkommen til Karl Anker Jørgensen som med 

virkning fra den 15. februar er konstitueret institutleder på Kemi. Karl Anker har væ-

ret professor i kemi ved Aarhus Universitet siden 1992 og har gennemårerne leveret 

en omfattende videnskabelig produktion og modtaget en række fornemme videnska-

belige priser. NCN understregede, at han ser frem til samarbejdet med Karl Anker. 

 

NCN orienterede om, at Ib Johansen fortsætter som lektor ved Institut for Ingeniør-

videnskab, hvor han vil fokusere på sine opgaver bl.a. som kompetencecenterleder i 

SPIR - Biovalue platformen og derfor også fremadrettet vil være en samarbejdspart-

ner. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Det blev besluttet, at flytte dagsordenens punkt 5 frem som det første egentlige dags-

ordenspunkt og at det behandles som et lukket punkt. HR-chef Dorthe M. Andersen 

vil som et ekstrapunkt til dagsordenen efter besparelsesprocessen orientere om notat 

af 20. februar 2014 fra ministeriet omhandlende spørgsmål og svar i relation til Stil-

lingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale. 

 

NCN orienterede om, at dekanatet har drøftet, at der fremadrettet bør være fast 

punkt på dagsordenen med: Nyt fra institutlederne på samme måde som de faste 

punkter: Nyt fra prodekanerne og Nyt fra administrationen. Der var tilslutning til for-

slaget. NCN opfordrede institut- og centerlederne til at byde ind med emner der er af 

generel vigtighed for hele institut- og centerlederkredsen.   

 

Referat fra Il-mødet den 4. februar 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 5. Besparelsesprocessen (Lukket punkt) 

 

Ad.5.a. Notat vedr. svar på spørgsmål til Stillingsstruktur 2013 (Ekstra-

punkt) 

HR-chef Dorthe M. Andersen orienterede om notat af 20. februar 2014 fra Styrelsen 

for Videregående Uddannelser omhandlende spørgsmål og svar i relation til Stillings-

struktur 2013 for videnskabeligt personale. Notatet fastslår følgende: 

 

Ph.d. stipendiater og adjunkter/postdoc/forskere: Har et retskrav på en forlængelse 

af ansættelsen i forbindelse med barsel og adoption svarende til fraværsperioden. Det 

er dog en forudsætning, at vedkommende har et ansættelsesbrev på AU. Dette gælder 

for alle også eksternt finansierede postdocs.  

 

Ph.d. stipendiater og adjunkter/postdoc/forskere: Ved længere varende sygdom kan 

(dvs. der er ikke tale om et retskrav) ansættelsen forlænges svarende til fraværsperio-

den.   
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Hvis man har været postdoc før de nye regler (dvs. før den 1. september 2013), og 

man fortsat skal være ansat som postdoc efter de nye regler er trådt i kraft, så starter 

man ikke ”forfra”, men man har 6 år i alt som postdoc ved samme universitet, hvor 

man efter de nye regler ”kun” har 4 år ved samme universitet.  

Hvis en stilling som postdoc opslås efter den 1. september 2013 medregnes som ud-

gangspunkt ansættelsesperioder som postdoc efter den tidligere stillingsstruktur ved 

beregning af den maksimale ansættelsesperiode på 4 år ved samme universitet. 

 

DMA bemærkede, at stillinger efter ”bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt 

personale ved universiteter”, giver mulighed for at besætte stillinger i 1 år uden op-

slag og forlænge disse i yderligere 1 år uden opslag – medmindre man allerede fra 

starten er bekendt med at stillingen vil gå ud over 1 år. Der er krav om positiv faglig 

bedømmelse. Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse fastslår at fornyelse 

af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst kan ske to 

gange. Der kan være undtagelser ud fra objektive grunde, så derfor skal konkrete sa-

ger altid drøftes med instituttets/centrets HR Partner. 

 

Ad. 2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste 

 DEIC 

NCN orienterede om, at AU har meldt ind med et forventet køb på 5 mio. kr. over 4 år 

delt ligeligt mellem ST og HE. Dette beløb fremkommer som ren bruger finansiering, 

hvilket er en god løsning i og med den giver de interesserede miljøer mulighed for at 

teste programmer/software på en hurtig computer før kørsler på de helt store inter-

nationale computere. Dette ønske har primært være fra Kemi’s side, hvor der samti-

digt er ønske om at DCSC faciliteterne stadig kører – en interesse der deles af hoved-

parten af ST’s HPC brugerne.  

 

 Drøftelse af forbruget på eksterne bevillinger 

NCN oplyste, at Sanne O. Dolmer vil orientere om status senere på mødet i forbindel-

se med, at hun giver en orientering om økonomiområdet. 

 

 Overhead/bevillinger til det tidligere DJF og DMU 

Det blev besluttet, at punktet tages af to-do listen, da det ikke er aktuelt længere. 

 

 KPI 

NCN anmodede de institutter som endnu ikke har udarbejdet KPI om at få det gjort, 

således at det kan behandles på næste il-møde.  

 

b. Opfølgning på ekstraordinært FSU møde d. 12. februar 2014 

Referatet fra FSU mødet den 12. februar 2014 er udsendt både som bilag til mødet og 

per mail til institut- og centerlederne umiddelbart efter at det forelå i endelig form. 
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NCN fremhævede, at B-siden på mødet havde stor fokus på involvering af TR i for-

bindelse med partshøringsprocessen. B-siden fremlagde ønske om, at tillidsrepræ-

sentanterne blev informeret om navnene på de påtænkte afskedigede medarbejdere 

forud for indkaldelsen af medarbejderne til møde, da det vurderes hensigtsmæssigt. 

Ledelsen så sig nødsaget til at afslå dette ønske grundet anbefalinger fra Modernise-

ringsstyrelsen og fra AU-HR/jura. Det samme galt i forhold til vedlæggelse af HSU 

referater til partshøringsbrevene 

 

Ad. 3. Økonomi 

a. Kalender for økonomi første halvår 2014  

Økonomichef Sanne O. Dolmer (SOD) deltog. Kalender for Økonomi 1. halvår 2014 

med angivne deadlines blev uddelt. SOD orienterede om, at der er lagt FC1 møder ind 

i kalenderen i perioden fra d. 23-28. april 2014. Institut- og centerlederne vil senere 

få tilsendt et årshjul for økonomi og mødekalender for andet halvår af 2014 som beg-

ge er under udarbejdelse.  

 

b. Tiltag i 2014  

NCN takkede institut- og centerlederne for deres indsats i forbindelse med besparel-

sesprocessen. Institut- og centerlederne har inddraget alle besparelsesmuligheder 

ved fastlæggelsen af det endelige besparelsesscenarie for den enkelte enhed.  

 

NCN understregede, at det fortsat er en målsætning at reducere udgifterne i de kom-

mende år, men at det også er vigtigt, at have fokus på indtægterne, og at institut- og 

centerlederne her har en væsentlig opgave i forhold til følge med i, hvad institut-

tet/centeret har ude af ansøgninger og hvad succesraten er. 

 

4. Dialog med de administrative funktionsområder 

Økonomiområdet ved økonomichef Sanne O. Dolmer  

Økonomichef Sanne O. Dolmer (SOD) orienterede om, at økonomi har iværksat flere 

initiativer som led i bestræbelserne på at professionalisere området og sørge for at in-

stitut- og centerlederne får de informationer der er brug for til vurdering og styring af 

instituttets/centerets økonomi. 

 

Et af tiltagene der er udarbejdelsen af elektroniske rapporter. Bilag blev uddelt. SOD 

orienterede om, at den enkelte projektleder med den elektroniske rapport kan gå ind 

og aflæse økonomien på projektet. SOD understregede, at det er første version og op-

fordrede til at bruge Kontaktudvalget i forhold til at udvikle de elektroniske rapporter 

yderligere. Udrulningen af den elektroniske rapport kommer til at foregå efter indivi-

duel aftale med det enkelte institut. Der vil blive etableret et superbrugerkorps som 

kan hjælpe med oplæring på institutterne.  

 

NCN understregede, at det er meget væsentligt, at institutlederne løbende følger for-

bruget på de eksterne bevillinger. Det er nødvendigt, at institutlederne motivere  

fondshaverne på instituttet til at bruge pengene i henhold til budgetterne. Med udvik-
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lingen af de elektroniske rapporter er der nu et redskab som muliggør en sådan tætte-

re økonomistyring. NCN opfordrede derfor institutlederne til rettidig at informere 

fondshaverne om under/overforbrug, således at de kan nå at justere ind, så ST ikke 

ender i en situation med et underforbrug på de eksterne bevillinger. 

 

SOD orienterede endvidere om, at status på ARS er, at det er lykkedes at få lov til at 

genetablere forbindelse mellem Navision og ARS. Det betyder, at ARS åbner igen, 

hvilket institut- og centerlederne får nærmere besked om.  

 

SOD pointerede afslutningsvist, at ST HR og Økonomi arbejder tæt sammen omkring 

udvikling af et tidshåndteringssystem.  

 

6. Lokalisering af ST enheder (Lukket punkt)  

 

7. Nedsættelse af nye arbejdsgrupper  

Der var tilslutning til dekanatets forslag om etablering af følgende 5 nye arbejdsgrup-

per: 

 Væksthuse fase II  

 Effektiv fundraising fase  

 Forskningsinfrastruktur 

 Værksteder på ST og teknisk support 

 Forskningsbaseret erhvervssamarbejde  

 

Arbejdsgrupperne skal bestå af 3-4 institutledere samt en dekan eller prodekan 

Arbejdsgrupperne får til opgave at udrede og analysere en problemstilling samt at 

komme med oplæg til drøftelse i institutlederkredsen og/eller komme med forslag til 

konkrete aktioner. Arbejdsgrupperne skal nå frem til et oplæg eller forslag til konkre-

te tiltag før sommerferien 2014. Arbejdsgrupperne vil blive sekretariatsbetjent af de-

kansekretariatet. 

 

Det blev besluttet, at alle institut- og centerledere giver Charlotte Sand en tilbagemel-

ding på, hvilke arbejdsgrupper de ønsker at deltage i. 

 

8. Nyt fra prodekaner 

a. Mogens Nielsen 

Status vedr. diverse indstillinger på ansøgninger 

Mogens Nielsen orienterede om  

- status på ansøgninger til henholdsvis DG, ERC og Inno+ 

- en web-løsning til videndeling og udveksling af information. Programmet er 

wiki-baseret og hedder Confluence. Det er planen at starte med INNO+ ”sam-

fundspartnerskaber”. Hvis der er et behov kan det udvides til andre calls. 

 

9. Nyt fra administrationen ved NDH 

Punktet blev udskudt grundet tidspres. 
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10. Meddelelser 

a. Privatisering af sortafprøvningen i DK (bilag) 

Der var enighed om at tilslutte sig indstillingen. 

 

10. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger. 

 


