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Møde: Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 10.00 – 13.30 
Ndr. Ringgade 1, bygn. 1431, Frandsensalen 
8000 Århus C 
Institutledermøde nr. 6 
 
 

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), Kurt Jensen (KJ), Klaus Lønne Ingvartsen 

(KLI), Niels Lauritzen (NL), Karl Anker Jørgensen (KAJ), Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), 

Conni Simonsen (CSI), Niels Halberg (NH), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Tom V. Madsen (TVM), 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) og Mogens Nielsen (MN). 

 

Referat 

                          DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

b. Opfølgning på FSU møde den 10. april 2014 

3. Økonomi  

a. Opsamling på FC1  

b.   Erfaringsopsamling på økonomiprocessen 

4. Personale  

a. Mentorordningen ”Styrk Talentet” (bilag) 

5. Nyt fra institutlederne ved Karl Anker Jørgensen 

6. Systematisk brug af ReAAP ved Michelle Williams 

 

PAUSE   

 

7. Fremdriftsreformen ved Tom Vindbæk Madsen (udskudt fra sid-

ste IL-møde) 

8. Meddelelser:  

a. Udpegning af medlem til AUFF’s bestyrelse (bilag) 

b. Møde med Region Midtjyllands Vækstforum om Horizon 

2020 (bilag) 

c. Code of conduct (bilag) 

9. Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstrapunkt: Opfølgning på institut-

tour under dagsordenens pkt. 2. 

 

Udkast til referat fra il-mødet den 10. april 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad.2. Opfølgning 

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

1. NCN orienterede om, at der ikke er indkommet kommentarer til imple-

menteringsplan for Tenure Track og ST politik for VIP-karriereveje, hvilket 

betyder, at institutterne inden sommerferien får tilsendt vejledninger og sli-

des fra ST-HR til brug for orienteringen på institutterne. NCN mindede om, 

at det på il-mødet den 10. april blev besluttet, at udrulningen skal ske lang-

somt pga. B14 og ansættelsesstoppet på AU frem til sommer 2014. 

2. TVM orienterede om, at implementering af blackboard på ST køre plan-

mæssigt med Jens Bennedsen som den ansvarlige.  

 

b. Opfølgning på FSU møde den 10. april 2014 

NCN orienterede om, at referatet fra FSU-mødet d. 10. april 2014 ikke er godkendt, 

men vil blive sendt til institut- og centerlederne så snart det foreligger i endelig form. 

 

c. Opfølgning på institut-touren 

NCN var på institut-tour umiddelbart efter B14. Det var tidsmæssigt en meget presset 

tur, og NCN planlægger derfor en ny runde med besøg på institutter og centre med 

det formål at komme i tættere kontakt med medarbejderne. NCN foreslog besøg af 3 

timers varighed hvert sted, fordelt med 1 times møde med ledelsen og 2 timer hvor 

NCN er rundt på instituttet/centeret sammen med institutlederen og har mulighed 

for både dialog med medarbejderne og at se forskellige aktiviteter. Der var tilslutning 

til forslaget. Dekansekretariatet udarbejder en liste med datoer for besøgene, der vil 

blive lagt med ca. en måneds interval. Institutsekretariatsleder og dekansekretariatet 

taler sammen omkring planlægningen af det enkelte møde.  

 

Ad. 3. Økonomi 

a. Opsamling på FC 1  

NCN takkede for nogle meget interessante og konstruktive FC 1 møder. Møderne er 

pressede og der er meget på dagsordenen, men NCN prioriterer at have jævnlige op-

følgningsmøder, da det er ekstremt vigtigt, at økonomien på ST følges meget tæt.  

 

NCN pointerede at der i 2014 skal være fokus på indtjening og forbrug af midler. 

  

I forhold til forbrug af midler understregede NCN, at institut- og centerlederne som 

ledere har ansvar for, at underforbrug i 2013 aktiveres, ligesom fondshaverne skal 

bruge penge i henhold til deres egne budgetter i 2014. For at øge sikkerhed vedrøren-
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de forbrug er der indført FC4 møder, hvor der følges op og pålægges forpligtelser i 

fald der ikke er sikret forbrug.  

 

I forhold til indtjening påpegede NCN, at ST har et godt redskab i ReAPP, der er lavet 

for at sikre at ansøgninger (både in spe og ansøgte) registreres, at inddækningsaftaler 

registreres og at indkomne ansøgninger registreres, hvilket er helt afgørende for, at 

institut- og centerlederne kan budgettere og løbende følge processerne. Ved hjælp af 

REAPP er det således muligt for institut- og centerlederne at få et samlet overblik 

over, hvad der er af indtjening på deres respektive institut/center. Indtjening er helt 

afgørende, hvorfor NCN kraftigt opfordrede til at have fokus på, at der sker en syste-

matisk inddatering i ReAPP på alle institutter/centre. 

 

Der blev spurgt til mulighederne for at få ekstrafelter ind i ReAPP. NDH svarede, at 

det er muligt, at ReAPP tilpasses det enkelte institut/centers ønsker. 

 

NCN understregede, at det er afgørende, at ingen ansøgninger sendes afsted, uden at 

inddækning er tænkt ind. Det er vigtigt, at alle lever op til inddækningskravet.  

 

b. Erfaringsopsamling på økonomiprocessen 

Universitetsledelsen har besluttet, at der skal gennemføres en erfaringsopsamling på 

besparelsesprocessen. Formålet er, at give de involverede mulighed for at fortælle om 

deres oplevelse af og erfaringer med processen – bådet det som er gået godt og det 

som har givet udfordringer og er gået mindre godt. Rammen skal være en uformel 

udveksling af erfaringer i følgende fora:  

 LSU 

 FSU/ASU (Næste FSU møde på ST fremrykket til den 19. maj) 

 HSU 

 Lederkredsen på institutter og vicedirektørområder samt fakultetsledelserne 

og FALCK kredsen.  

 

NCN redegjorde for, at han ønsker en drøftelse i dekanatet omkring, hvordan dekna-

tet så processen og en drøftelse ved et IL møde (den 22. maj) med fokus på, hvordan 

processen blev oplevet på institut/center niveau.  

 

NCN opfordrede institut- og centerlederne til at sikre, at deres LSU’er får afholdt et 

møde, hvor erfaringsopsamlingen er på dagsordenen. Der er udarbejdet forslag til 

spørgsmål til brug for erfaringsopsamlingen, som kan bruge på LSU-møderne. Poin-

terne fra erfaringsopsamlingen skal indmeldes til rektor senest den 30. maj i form af 

fremsendelse af referater, så HSU kan drøfte dem på deres møde den 19. juni 2014. 

 

Det blev besluttet, at referaterne fra LSU-møderne sendes til rektor med cc til NCN. 
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Ad. 4. Personale 

a. Mentorordningen: ”Styrk talentet” (bilag) 

AU HR introducerede i efteråret 2013 mentorordningen ”Styrk Talentet!” for medar-

bejdere på adjunktniveau (adjunkt/post doc/forsker). Der blev orienteret om ordnin-

gen på il-mødet den 8. oktober 2013, hvor NCN opfordrede til at bakke op om projek-

tet. Dette budskab gentog NCN. Det er vigtigt, at de unge forskere guides igennem sy-

stemet.  

 

Næste tilmeldingsfrist for nye mentorer og mentees er den 15. maj 2014. NCN opfor-

drede institut- og centerlederne til at:  

 sørge for at relevante ledere og medarbejdere får kendskab til ordnin-

gen og  

 opfordre både mulige mentees og mentorer til at tilmelde sig som en-

ten mentorer eller mentees 

 

KAJ opfordrede til, at man er mentor for ansatte på andre institutter, hvilket han selv 

har gode erfaringer med. NCN lovede, at overbringe dette budskab til AU HR. Der op-

fordres til, at man er mentor/mentee på tværs af institutter dog skal det være på be-

slægtede fagområder. 

 

Kompetenceudvikling  

NCN orienterede om, at TR-repræsentanterne i HSU har efterspurgt en temadrøftelse 

i HSU omkring kompetenceudvikling, hvilket bliver på HSU mødet fredag d. 2. maj.  

 

Ad. 5. Nyt fra institutlederne ved Karl Anker Jørgensen 

Karl Anker Jørgensen orienterede om planlægning og afholdelse af en institutdag for 

alle medarbejdere på Kemi umiddelbart efter besparelsesprocessen. Baggrunden for 

dagen var at få igangsat nye initiativer på instituttet i et forsøg på at få kampånden 

tilbage blandt medarbejderne. Alle medarbejdere har haft mulighed for at blive ind-

draget i projektet, hvilket har været en succes i forhold til at få ny energi ind i syste-

met. Dagen blev afsluttet med en middag ”hjemme” i Kemisk Kantine hvor alle bidrog 

i forhold til madlavning, underholdning mv. 

 

Opfølgningen på dagen køre planmæssigt og har involveret instituttets Forretnings-

udvalg. Der er nu nedsat 7 Task Force grupper som hver især skal aflevere gruppens 

arbejde senest i slutningen af maj. Resultatet bliver, at der inden sommerferien vil 

begynde at ske forandringer på instituttet.  

 

KAJ pointerede, at planlægningen af forløbet er sket i tæt samarbejde mellem en ar-

bejdsgruppe bestående af medarbejdere ved Kemi og to udviklingskonsulenter fra 

AU-HR, hvilket har fungeret rigtig fint både på selve dagen og i den efterfølgende op-

følgningsproces.  

 

NCN takkede KAJ for et inspirerende indlæg. 
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Ad. 6. Systematisk brug af ReAAP 

Michelle Williams orienterede om, hvordan FOOD siden 1. januar 2014 har gennem-

ført en systematisk brug af ReAPP.  

 

Baggrunden for at FOOD har prioriteret at sikre sig at alle ansøgninger er registreret i 

ReAPP er både behovet for løbende at sikre sig, at instituttet har ansøgninger nok ude 

og samtidig at få et overblik over, hvilke projekter der er i gang og hvad der skal leve-

res af arbejde på de enkelte projekter. 

 

MW fortalte, at det på FOOD er en AC-medarbejder som er ansvarlig for at køre og 

lave indtasteringer i ReAPP. I starten af hver måned bliver ReAPP opdateret så det 

fremgår, hvilke VIP der har hvilke ansøgninger ude, og hvad der er status på de en-

kelte projekter. Det sker i praksis ved, at alle VIP medarbejdere melder ind til AC—

medarbejderen. Efter den 10. i hver måned er der en opdateret version af ReAPP. Det 

betyder, at ReAPP bliver brugt som et planlægningsredskab både af institutleder og 

medarbejderne. Bl.a. kan fremtidige ansøgninger planlægges i god tid hvilket højner 

kvaliteten, og il-lederen får et overblik over om der er medarbejdere der er ”solgt” 

mere en gang.  

 

Der blev spurgt til, hvordan reaktionerne har været blandt VIP’erne i forhold til den 

åbenhed der er på FOOD, hvor listerne i ReAPP ikke er anonyme. MW svarede, at det 

ikke har været et problem, men på FOOD har der heller ikke været tradition for ano-

nymitet. MW fremhævede, at det er hendes vurdering, at denne transparens er vigtig 

bl.a. da den kan optimere mulighederne for at ansøgningerne går igennem. 

 

NCN takkede MW for orienteringen og opfordrede igen alle institut- og centerlederne 

til at sørge for, at der sker en systematisk indtastning i ReAPP på det enkelte insti-

tut/center.  

 

Ad. 7. Fremdriftsreformen ved Tom Vindbæk Madsen 

TVM orienterede om Fremdriftsreformen som indeholder 5 krav hvoraf den største 

udfordring set med ST øjne er, at de studerende skal tilmelde sig kurser svarende til 

30 ECTS per semester. Der er ingen mulighed for at afmelde sig fra eksamen.  

 

TVM fremhævede, at information om udmøntningen af studietidsmodellen løbende 

sendes til og drøftes med de uddannelsesansvarlige på institutterne. Der er en god di-

alog med de uddannelsesansvarlige og pt. peger meget i retning af, at den besparelse 

der skal opnås i tid kan hentes ved at presse tidsfristen for opstart af både bachelor-

projekt og speciale på kandidatuddannelserne. Endvidere skal der ses nærmere på de 

studerende som har været indskrevet på en uddannelse i mange år. Det vil blive dyre-

re og dyrere at få dem gjort færdige. 
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Ad. 8. Meddelelser: 

a. Udpegning af medlem til AUFF’s bestyrelse (bilag) 

Akademisk Råd ved ST er primo april blevet anmodet om udpegning af et bestyrel-

sesmedlem til AUFF og har genudpeget Karl Anker Jørgensen til bestyrelsen for 

AUFF for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2018. 

 

b. Møde med Region Midtjyllands Vækstforum om Horizon 2020 

(bilag)  

NCN orienterede om, at rektor er vært for næste møde i Region Midtjyllands Vækst-

forum, hvor emnet er H2020. NCN ser mange fordele i at samarbejde tættere med 

Regionen om H2020. Fokus i denne omgang er fødevarer og energi, fordi der er stort 

overlap med regionens aktuelle satsningsområder og ST’s eksisterende samarbejde. 

 

c. Code of conduct (bilag) 

NCN mindede om at der er National konference om ansvarlig forskningspraksis den 

9. maj på Copenhagen Business School og opfordrede til, at relevante medarbejdere 

ved institutter og centre gøres opmærksomme på konferencen. 

 

Der kommer et oplæg til AU Code of Conduct. De to processer, AU Code of Conduct 

og den nationale Code of Conduct, kommer til at køre parallelt.  

 

Ad. 9.  Eventuelt 

1. Indstilling af kandidater til de fem faglige råd under DFF 

NCN orienterede om, at der d. 5. maj er intern frist på AU (ekstern deadline er d. 14. 

maj) for indstilling af kandidater til de fem faglige råd under DFF. NCN pointerede, 

at det er vigtigt, at ST fastholder og udbygger sin repræsentation i rådene. 

 

2. Oplysning om ansøgningsmuligheder 

Der var tilslutning til, at det fremadrettet bliver fast praksis, at institut- og centerle-

derne får tilsendt en liste over forestående calls relevante for ST trukket fra Re-

searchFunding ifm. udsendelse af materiale til IL-møderne. 

 

3. Sommerfest 2014 

Dekansekretariatet undersøger mulighederne for at uddele priser ved fakultetets 

sommerfest 2014. Hvis det er muligt, skal institutterne indstille kandidater (1 sides 

motivation for 2014 begivenheden der udløser prisen + CV). 

 

4. Ledelsesseminar 

Det blev besluttet, at der i aug./sep. skal være en institutlederdag på ST. Alle Institut- 

og centerlederne skal overveje hvad temaet skal være og melde forslag ind til Charlot-

te Sand senest den 13. maj 2014. 

 

 


