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Institutledermøde nr. 5                                                                                                                      Referat 

Møde den: 11. april 2012, kl. 15.00 – 17.00 

Mødelokale: 732, bygning 1521 

 

Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), 

Michelle Williams (MIW), Henrik Stetkær (HS), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib 

Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ).  

Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt 

Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE), Niels Christian Nielsen ( NCN),  konst. dir. Thomas Vosegaard,  adm.chef Niels 

Damgaard Hansen (NDH), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL),  Jens D. Holbech (JDH), rådgiver Charlotte Sand (CS)  

Afbud: Erik Steen Kristensen, Niels Kroer (NKR),  

 

 

 

 

    

                                                

  

  1. Opfølgning  

                         a. Opfølgning fra sidste institutledermøde d. 21. marts 2012 

                         b. Opfølgning fra Sandbjergseminar den 28. - 29. marts 2012 

(andre                  (andre emner end strategi) 

                   2.   Godkendelse af dagsorden og referat         

                   3.   Mål og handleplaner 

         a. Opfølgning på Sandbjergseminar den 28 - 29 marts  

         b. Strategirapport og strategikort for hovedområdet  

                   4.   Økonomi  

                         a. Møde om den ny økonomistyringsmodel 17, april 2012 

                         b. Proces i forbindelse med brug af rekvisitioner                                                                  

(Sanne                (Sanne Dolmer deltager) 

                         c. Økonomi opstilling for det tidligere DJF 

  5.  Meddelelser  

        a. Status på arrangement på ST den 8. juni 2012 

        b. Rapport vedr. arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende  

            sektorforskningsinstitutioner (Bilag) 

        c. Valg til Studienævn for Aarhus University School of  

            Engineering 

  6.  Eventuelt 
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Ad. 1 a. Opfølgning fra sidste institutledermøde den 21. marts 2012 

BBN gennemgik to-do listen fra institutledermødet den 21. marts 2012 og havde følgende 

bemærkninger  

 I relation til lovliggørelse af procedure skal der være et møde i uge 16, hvor det formentligt 

besluttes at indgå aftale med Copy-Dan om brug af billeder. Institutlederne vil blive 

orienteret om udfaldet af mødet. I forhold til spørgsmålet om, hvordan de forskere står som 

har overtrådt reglerne, har chefjurist Per Møller Madsen oplyst, at et evt. krav til blive rettet 

mod AU og ikke mod den enkelte forsker.  

TVM opfordrede institutlederne til at informere de ansatte om, at der bør være password på 

AULA og at få ryddet op på gamle sider 

 I forhold til listen over aktuelle udfordringer på ST er der kommet indmeldinger fra enkelte 

institutter. NDH vil svare indenfor en uge. BBN orienterede om, at han har indledt en ny 

runde af institut-tour. I det omfang det er muligt, deltager både BBN og NDH. 

 JDH vil fortsat gerne modtage navne på oplægsholdere til arrangementet den 11. juni 2012. 

Det skal være oplægsholdere der både er underholdende og som kan formidle bredt. 

 BBN modtager stadig gerne input til hovedområdets strategikort og strategirapport. Særligt i 

forhold til prioriteringen. 

 Alle godkendte referater for institutledermøderne i 2012 ligger nu på: 

http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/st/moedereferater/referater-af-

institutledermoeder/ 

 

Ad. 1.b. Opfølgning fra Sandbjergseminaret den 28. - 29. marts 2012 

BBN orienterede om, at der er brev på vej til deltagerne på Sandbjergseminaret omkring det 

administrative område fra universitetsdirektør Jørgen Jørgsen. NDH supplerede med at orientere 

om, at partnerskabsmodellen som den kendes fra HR-området, formentligt vil blive udbredt til nogle 

af de øvrige områder. 

 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 

  Referatet fra mødet den 21. 03 2012 blev godkendt uden bemærkninger. Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 3. Mål og handleplaner 

  Opfølgning på Sandbjergseminaret den 28. – 29. marts 2012 

BBN præciserede, at alene tre af de fire tværgående bånd blev behandlet på Sandbjergsseminaret.   

Generelt er strategikortene for de tværgående bånd præget af mange indsatsområder, og det er 

derfor vigtigt at få prioriteret de væsentligste punkter. Institutlederne blev derfor opfordret til, at øje 

strategikortene for de tværgående bånd igennem og indsende eventuelle kommentarer til de 

respektive prodekaner. Referaterne fra Sandbjerg vil tilgå institutlederne. 

 

  

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/st/moedereferater/referater-af-institutledermoeder/
http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/st/moedereferater/referater-af-institutledermoeder/
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  Strategirapport og strategikort for hovedområdet 

  Det blev konkluderet, at det er vigtigt at skelne mellem hvad der er hovedområdets ansvar og hvad       

der er instituttets. BBN efterlyste input fra institutlederne – gerne i bullets form – til præciseringer 

af hovedområdets strategikort. 

 

Ad. 4. Økonomi  

a. Møde om den ny økonomistyringsmodel den 17. april 2012 

NDH orienterede kort om de 4 møder der har været afholdt med institutlederne fra ST, 

projektgruppen og forretningscontrollere omkring den ny økonomistyringsmodel. På møderne har 

der været en del diskussioner omkring pengestrømme – hvilke penge kommer ud til institutterne 

og hvordan bliver beskatningen undervejs. NDH understregede, at det har været både gode og 

konstruktive møder. 

Den 17. april 2012 skal der være et møde med alle institutlederne på hele AU og den øvrige AU 

ledelse omkring den ny økonomistyringsmodel. BBN opfordrede institutlederne til at fokusere på, 

om der er elementer i den nye økonomistyringsmodel, som giver institutterne problemer i forhold 

til den drift de skal varetage, og i forhold til den afrapportering der skal ske i forhold til 

ministerierne.  

Institutlederne understregede, at det er væsentligt, at de kender alle ”byggestenene” i forhold til 

den videre proces omkring implementering af ny fælles økonomimodel ved AU.   

 

b. Proces i forbindelse med brug af rekvisitioner  

Sanne Olofsson Dolmer (SOD) gennemgik processen omkring brug af rekvisitioner. Slides samt 

oversigt over medarbejdere ved AU Regnskab er udsendt.  

SOD pointerede følgende: 

 Særligt i forhold til udenlandske fakturaer er det er vigtigt at bemærke, at 

leveringsadresse og fakturaadresse ofte er forskellige og at det skal fremgå af fakturaen. 

 SOD gennemgik proceduren for brug af faste rekvisitioner som beskrevet i de udleverede 

bilag. 

 SOD uddelte en oversigt over medarbejdere ved AU-regneskab som skal kontaktes, hvis 

der er spørgsmål i forhold til brug af rekvisitioner og ved udlevering af nye. Her er der 

desværre ingen partnerskabsmodel. SOD uddelte en oversigt som viser, hvilke funktioner 

medarbejderne ved AU-regnskab har, og hvilken medarbejder de enkelte institutter skal 

kontakte. Der var enighed om, at det ikke virker som en holdbar model på sigt, det bør 

være organiseret som ”single point of contact” (SPOC). 

 Et godt råd: Når der bestilles dyrt udstyr ved brug af rekvisitioner, er det altid en god ide 

at informere den respektive projektøkonom, såldes at budgettet kan opdateres. 

 Rejser mv. betales normalt ved brug af Mastercard og ikke ved brug af rekvisitioner 

 

c. Økonomiopstilling for det tidligere DJF 

2 bilag med økonomiopstilling for det tidligere DJF for 2011 blev uddelt. Bilagene viser bl.a. intern 

overhead som blev efterlyst på det sidste institutledermøde. BBN understregede, at han gerne vil 

kontaktes, hvis der er eventuelle spørgsmål til bilagene. 
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Ad. 5. Meddelelser 

a. Status på arrangement på ST den 8. juni 2012 

Ny oversigt med ændret program blev uddelt. Programmet er nu ændret i overensstemmelse med 

beslutningen fra sidste institutledermøde, således at der alene er to foredrag i stedet for tre.  

 

Følgende blev besluttet: 

 Foredragene vil blive streamet til 4 lokaliteter: Roskilde – Foulum – Århus og Årslev. 

 Medarbejderne i det adm. centers filialer udenfor Århus kan vælge imellem at deltage i 

Århus eller sammen med de lokale institutter. 

 Ph.d. studerende skal inviteres med til festen. Institutterne bestemmer selv, hvad de gør i 

forhold til de specialestuderende.  

 Den faglige del med foredrag og de efterfølgende fester på institutterne er uden ledsagere 

 Prisen for deltagelse i festen er kr. 125 per medarbejder 

 Foredragene skal være på engelsk 

 

 Arrangementet blev kort omtalt i det sidste ST nyhedsbrev og der vil løbende blive lagt info om 

programmet på hjemmesiden. 

 

Dekansekretariatet orienterede om muligheden for at benytte webshop i forhold til tilmelding. 

 

b. Rapport vedr. arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitu-

tioner (Bilag er udsendt) 

BBN pointerede, at rapporten, som er bestilt af Dansk Magisterforening og udarbejdet af Center for 

Forskningsanalyse på Aarhus Universitet, viser, at der efter fusionerne hersker stor utilfredshed og 

usikkerhed blandt de universitetsansatte sektorforskere.   

 

Fusionen har skabt frustration blandt medarbejderne, hvilket kræver handling fra ledelsen. Et af de 

mest presserende tiltag er, at få arbejdet på at skabe mere sammenlignelige ansættelses- og livsvilkår 

for forskerne.  I forhold til denne målsætning blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe. Det er 

vigtigt, at arbejdet igangsættes snarest. Følgende deltager i arbejdsgruppen: 

Erik Østergaard Jensen, Thomas Toftegaard, Klaus Lønne Ingvardsen, Jørgen B. Jespersen, Erik 

Steen Kristensen, Niels Knoer, Kurt Jensen og Bo Riemann. 

 

Dekansekretariatet vil sørge for at indkalde arbejdsgruppen til det første møde, hvor kommissoriet 

bl.a. skal fastlægges. Rammer og tidsperspektiv for arbejdsgruppen skal meldes ud til medarbejderne 

ved ST, så det er tydeligt, at der bliver taget hånd om problemet. 

 

Det blev endvidere besluttet, at der skal udarbejdes et notat omkring konklusionerne i rapporten til 

brug for møde med Fødevareministeriet i maj/juni 2012 
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Valg til Studienævn for Aarhus University School of Engineering 

BBN orienterede om, at der afholdes valg til studienævn for Aarhus University School of 

Engineering i perioden den 12. – 15. juni 2012. 

 

Studienævnet for Aarhus University School of Engineering består af 10 medlemmer VIP: 5 og 

STUD: 5 (de 5 vip medlemmer er fordelt på 4 vip fra Science and Technology og 1 vip medlem fra 

AU-Herning). 

 

Valgcirkulæret med tidsplan er offentliggjort og findes på www.au.dk/valg. Den 23. maj 2012 

starter perioden for opstilling af kandidater. Den endelige frist for opstilling af kandidater er den 

30. maj 2012 kl. 12.00. 

 

c. Status på indmeldte forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråd 

På sidste institutledermøde orienterede BBN om, at ST inden længe vil blive bedt om at indmelde 

medlemmer til FNU (Det frie Forskningsråd – Natur og Univers) og de øvrige råd. Der er 7 af de 

nuværende medlemmer der ikke kan genudpeges.  

 

Den formelle indkaldelse af forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråds bestyrelse og FNU 

er nu modtaget og den endelige frist er den 16. maj 2012 kl. 12.00. Forskningsbåndet vil 

drøfte proces og tid på et møde den 12. april 2012. BBN opfordrede til, at institutlederne 

fremsender forlag til nye medlemmer til dean@science.au.dk. 

 

d. Orientering om ny ansættelsesbekendtgørelse (Bilag til uddeling) 

Der er kommet en ny ansættelsesbekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved 

universiteter. BBN understregede, at den nuværende praksis fastholdes indtil andet er besluttet. 

 

De væsentligste ændringer er: 

Bekendtgørelsen ikke indeholder nærmere regler om faglig bedømmelse. Aarhus Universitet 

fastsætter dermed selv regler, som sikrer en faglig bedømmelse af ansøgere til videnskabelige 

stillinger, omfattet af stillingsstrukturen.  

 

Aarhus Universitet fastsætter også selv regler for, hvornår der nedsættes bedømmelsesudvalg og 

hvornår der alene skal udpeges sagkyndige. Bedømmelsesudvalgets sammensætning fastlægges 

også at Aarhus Universitet. 

 

 

 

Ved samtidig ansættelse af hele forskergrupper, som i forvejen samarbejder, kan ansættelse finde 

sted uden opslag, hvis det er dokumenteret, at de pågældende forskere som samlet gruppe vil 

kunne udføre den ønskede opgave. BBN bemærkede, at denne ændring kan give anledning til 

bekymring, da det betyder, at det nu er muligt relativt problemfrit at købe en hel forskergruppe.  

 

http://www.au.dk/valg
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BBN opfordrede derfor institutlederne til at være opmærksomme på eventuelle signaler, så ST 

kan nå at agere. 

 

Reglerne om søgekomite/kaldelse er forenklet. 

 

e. Mødedatoer for HSU og FSU 

I forhold til afvikling af møder i samarbejdsudvalgene skal der være en fast mødekadence, således 

at samarbejdsudvalgene mødes i forlængelse af hinanden i rækkefølgen HSU – FSU og LSU 

 

Det er meldt ud at der skal være ca. 3 uger mellem møderne i HSU og FSU. Mødedatoerne for 

HSU for FSU ved ST er lagt på hjemmesiden 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/  

 

Mødedatoerne for HSU er fastlagt til:  

Tirsdag den 24. april 2012, kl. 13.00-16.00  

Mandag den 18. juni 2012, kl. 10.00-13.00  

Torsdag den 20. september 2012, kl. 11.00-14.00  

Tirsdag den 18. december 2012, kl. 12.00-15.00 

 

Mødedatoerne for FSU er fastlagt til:  

Onsdag den 15. maj 2012 kl. 12 – 15.00 (mødet indledes med frokost) 

Tirsdag den 28. august 2012, kl. 13.30 -16 

Onsdag den 24. oktober 2012, kl. 13 - 15.30 

Onsdag den 23. januar 2013, kl. 13 - 15.30 

 

BBN opfordrede institutlederne til at få fastlagt mødedatoerne for møderne i de respektive LSU. 

 

Ad. 6. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/

