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Møde den: 16. maj 2012, kl. 10.00 – 12.00 
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Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), 

Erik Steen Kristensen (ESK), 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),  chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), 

rådgiver Jens D. Holbech (JDH), rådgiver Marie-Louise Munch (MLM) 

Afbud: Bo Riemann (BRI), adm. chef Niels Damgaard Hansen (NDH), Thomas Vosegaard  

 

 
 

 
    

                         DAGSORDEN 

 

  1. Opfølgning 

         a. Institutledermøde d. 26. april 2012 
b. FSU-møde d. 15. maj 2012  

                   2.   Godkendelse af dagsorden og referat         
                   3.   Personale 

a. Seniorsamtaler 
b. Kørselsgodtgørelse til høj takst 

                   4.   Økonomi 
                          a. Præsentation af Q1 tallene 
                   5.  Fælles template til brug for bedømmelser (Bilag) 
                   6.  Nyt fra prodekanerne 
                   7.  Nedsættelse af panel af administrative brugere (Bilag) 
                   8.  Meddelelser  

        a. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige  
            levevilkår (Bilag) 
        b. Status på arrangement på ST den 8. juni 2012      
  9.  Eventuelt 

a. AU Library 
b. Scientific Computing i Aarhus (Bilag)   
c. FAMU 
d. Deltagelse i hvert andet institutledermøde pr. videolink 
e. Kemidatabase til orientering ved Ib Johansen.  
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Ad 1.a. Opfølgning fra institutledermøde d. 26. april 2012 
BBN gennemgik to-do listen og havde følgende bemærkninger: 
 . Det blev aftalt ved sidste møde, at hver institutleder selv inviterer personalet.   
 Dekansekretariatet har fremsendt referat fra seminar på Sandbjerg vedr. strategi  
 Portal til stillinger (http://ec.europa.eu/euraxess og Nature Jobs): AU vil tilslutte sig portalen. Niels 

Kroer orienterede om, at opslag i Nature Jobs sker automatisk, når man er tilmeldt portalen 
 
KNI orienterede vedr. dybe partnerskaber i Kina. Tilbagemeldingerne har vist, at  der bl.a. er interesse 
for at udvide forskningssamarbejdet indenfor nanoscience, ingeniørvidenskab, computer science og 
fysik. 
 
Ad 1.b. FSU-møde d. 15. maj 2012 
BBN orienterede fra det første møde i det nyetablerede FSU, hvor der tegnede sig et lovende 
samarbejde.  
 
Forud for FSU-mødet, blev der holdt et møde med relevante TR-repræsentanter og institutledere 
vedrørende principper for funktionstillæg til  sektionsledere.Der blev opnået enighed om principperne, 
og det skal nu klargøres, hvilke medarbejdere, der skal forhandles individuelt. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet fra mødet d. 26. april 2012 blev godkendt uden bemærkninger.  
 
Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen: 
9.c. FAMU  
9.d. Deltagelse i hvert andet institutledermøde pr. videolink  
9.e. Kemidatabase til orientering.  
 
Ad 3. a. Personale: Seniorsamtaler 
Der vil blive udsendt lister over hhv. ansatte over 70 samt ansatte mellem 65 og 70 år. Institutlederne 
blev opfordret til at iværksætte seniorsamtaleforløb med de pågældende medarbejdere, hvis det ikke 
allerede er sat i værk.  
 
Ad 3.b. Personale: Kørselsgodtgørelse til høj takst 
Det blev besluttet, at institutlederne bemyndiges af dekanen til at træffe afgørelse om, hvilke 
medarbejdere, der kan modtage kørselsgodtgørelse til høj takst. Forslaget reguleres af 
Finansministeriets cirkulære på området, samt AUs interne retningslinjer under følgende 
forudsætninger besluttet på institutledermødet: 
 
 Godkendelse kan gives generelt eller til en konkret rejse 
 Der skal være et rimeligt kørselsbehov (2.000-20.000 km/år) 
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 Kørselsbemyndigelsen fornyes årligt 
 Rejsen foregår fortrinsvis mellem to AU-lokationer 
 Udgifterne afholdes af institutternes budgetter  
 
Ad 4. Økonomi. 
Bilag (”udspecificering af omkostninger under dekanatet i forecast 1” og ”ST-budget 2012 + forecast 1 
fordelt på institutter”) blev omdelt og gennemgået med særligt fokus på udvalgte omkostninger under 
dekanatet, herunder administration; universitetsledelsens strategiske pulje; (medfinansierede) ph.d 
stipendier; udbygning af ingeniørområdet; husleje, inventar og bygninger;  
 
Den udvalgte detaljering af indtægter og omkostninger var for nuværende det mest detaljerede, der 
kunne vises på tværs af bogføringskredsene og økonomimodeller. Det bemærkes, at Ingeniørhøjskolen, 
Aarhus Universitet (ASE) nu er medtaget i den samlede budgetoversigt 
 
Budgettet for 2012 er opdelt på de forskellige enheder. Opgørelsen vil blive anderledes, når den nye 
økonomimodel implementeres. Institutlederne kan kontakte deres controllere mhp. specificering for 
det enkelte institut.  
 
Det forventede resultat efter første kvartal er uændret i forhold til budgettet, men der skal fortsat være 
opmærksomhed på overholdelse af budgettet.   

 
Til næste gang økonomien bliver gennemgået, skal det undersøges  nærmere, hvilke udgiftsposter 
”øvrige driftsomkostninger”omfatter. 
 
Det blev understreget, at bilagene ikke er selvforklarende, og derfor ikke bør ikke viderecirkuleres.  
 
Ad 5. Fælles template til brug for bedømmelser 
En tilrettet udgave af templaten fra sidste møde blev omdelt og drøftet sammen med eksemplet på brug 
fra Niels Kroer.  
 
 Der bør medtages kriterier for impact og relevans af publikationer 
 Der bør medtages et punkt vedr. dokumenteret undervisningskvalitet og -erfaring 
 Titlen på pkt. 8 bør ikke kun vedrøre myndighedsbetjening 
 Der bør afslutningsvist medtages en kort tjekliste  
 Sprogligt bør templaten være mere stringent 
 
Kommentarer til den nuværende udgave sendes til Marianne F. Løyche.  En tilrettet udgave drøftes ved 
næste møde.  
 
Ad 6. Nyt fra prodekanerne (ved Tom Vindbæk Madsen) 
Vedr. Copydan 
AU indgår snarest aftale med Copydan Billedkunst, således at publicerede illustrationer og kunst kan 
bruges i undervisningen. Der vil blive giivet besked såsnart aftalen er indgået. 
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Vedr. udpegning af internationale koordinatorer 
Ny procedure for kvalitetssikring af optag af internationale studerende (udveksling og full degree) skal 
sikre hurtigere sagsbehandling, bl.a. gennem udpegning af internationale koordinatorer. Workflowet 
minder om den, der fandtes på det tidligere NAT og tidligere DJF med følgende tre trin: 
 
1) Den studerende ansøger og Det Internationale Kontor tjekker formalia og kravsopfyldelse 
2) Studiekontoret eller det administrative område vedr. talent vurderer ansøgningen på baggrund af 
kriterier for optag på den pågældende uddannelse. 
3) Ansøgningen sendes til den internationale koordinator på instituttet  

 
Vedr. studiemiljøundersøgelse 
9. marts rapporten afsatte 18 mio. kr. til forbedring af studiemiljø. 10 mio. kr. blev udmøntet i 2011, 
således der resterer 8 mio. kr. til 2012. Heraf har ST fået 1,5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er bundet til at 
forbedring af de fysiske faciliteter for de studerende, der er flyttet geografisk. De resterende 500.000 kr. 
fordeles via de pædagogiske centre.   
Vedr. beskæftigelsesrapport   
TVM vil præsentere resultaterne fra beskæftigelsesundersøgelsen på næste institutledermøde.  
 
Ad 7. Nedsættelse af administrationspanel 
Kurt Jensen, Erik Steen Kristensen og Ruth Laursen (fysik) blev indstillet.  
 
Ad 8.a. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige levevilkår.  
EOJ gav som formand en kort status. Arbejdsgruppen holder 5 møder frem mod sommerferien, hvor 
der skal foreligge et udkast til idekatalog med løsningsmuligheder for de problematikker vedrørende 
sammenlignelige levevilkår på tværs af ST om bl.a. karriereveje, forskningsfrihed, konkurrencevilkår 
ved ekstern finansiering mv. Der vil ske en høring af forslag til modeller i samarbejdsudvalg (LSU og 
FSU) samt Akademisk rådjf. tids- og procesplanen for arbejdet, som er udsendt til bl.a. FSU og 
institutlederkredsen.  
 
Ad 8.b. Sommerfest 
Oplægsholderne blev præsenteretDer vil blive streamet fra 8000 C eller fra forskellige lokationer. 
Beslutning herom afventes ultimo maj, hvorefter institutlederne orienteres om den endelige beslutning.  
 
Ad 9.a AU Library 
Orientering fra KNI udskydes til næste møde.  
 
Ad 9.b. Scientific computing 
Punktet udskydes til næste møde, hvor det vil være et beslutningspunkt.  
 
Ad 9.c. FAMU 
Der er valgt 7 arbejdsmiljørepræsentanter til FAMU (Fakultetets arbejdsmiljøudvalg), som er indstillet 
fra B-siden: 
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 Lene Bongardt, Institut for Matematik (Aarhus C) 
 Ulla Birk Henriksen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik (Aarhus C) 
 Marlene Venø Skjerbæk, Institut for Bioscience (Silkeborg) 
 Dorete Weysmann Jensen, Institut for Bioscience (Roskilde) 
 Mona Lillelund Hansen, Institut for Fødevarer (Årslev) 
 Ove Edlefsen, Institut for Agroøkologi (Jyndevad Forsøgsstation) 
 Palle Jørgensen, Institut for Agroøkologi (Foulum) 

 
Ledelsessiden skal udpege 5 arbejdslederrepræsentanter. BBN er formand for FAMU.NK, IBJ, SBN og 
TST vil komme med  forslag til A-side repræsentanter. 
 

 
Ad 9.d. Deltagelse i hvert andet institutledermøde via videolink 
Hvis det er teknisk muligt, vil institutlederne fra andre lokationer end Aarhus Campus kunne deltage pr. 
videolink ved de institutledermøder, der ikke foregår på et af institutterne.  
 
Ad 9. e. Orientering vedr. kemidatabase 
Orientering udskydes til næste møde.  
 
 


