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Mødelokale: Konferencelokale, bygning 2, 3. sal 

 

Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), 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), Kurt Jensen (KJ).  

Øvrige deltagere: Prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE),  konst. dir. 

Thomas Vosegaard,  adm.chef Niels Damgaard Hansen (NDH), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL),  ), rådgiver Charlotte Sand (CS)  

Afbud: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), Niels Christian Nielsen (NCN), Ib Johannsen (IBJ), Jens D. 

Holbech (JDH 

 

 

 

 

    

                                            

  

  1. Opfølgning  

                         a. Opfølgning fra sidste institutledermøde d. 01.02.2012 

                         b. Opfølgning på mødet med Universitetsledelsen den 12. marts  

                             2012 

  2. Godkendelse af dagsorden         

  3.   Status og aktuelle udfordringer (Bilag) 

  4.   Økonomi  

  5.   Indledende drøftelser af udkast til strategikort for hovedområ-

det ifh. udkast til Strategikort for de tværgående bånd (Bilag) 

                   6.   Meddelelser  

        a.   Opsamling priser og indstillinger 

        b.   Status på nedsættelse af Institutforum   

        c.   Status på arrangement på ST den 8. juni 2012 (Bilag) 

        d.   Medlemmer til FNU 

  7.  Eventuelt 
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Ad. 1 Opfølgning fra sidste institutledermøde 

BBN gennemgik to-do listen fra institutledermødet den 7. marts 2012 og hav-

de enkelte bemærkninger: 
 Lederudvikling for institutlederne. BBN har koblet samtalen med de 

enkelte institutledere sammen med mødet vedr. tilbagemelding på 

budget 2012 men understregede, at hvis nogen har brug for en længe-

re samtale, skal der gives besked, hvorefter det vil blive arrangeret. 

 ASE skal nedsætte institutforum. Processen er igangsat. Beslutning 

om nedsættelse af institutforum for iNANO udskydes til flytning er 

gennemført.  

 Hvert institut får en tilbagemelding på instituttets strategirapport og 

strategikort. BBN håber på at nå det inden påskeferien. 

 Copy-Dan. Der var enighed om, at det skal undersøges, hvordan vi får 

lovliggjort den procedure der foregår i dag, og hvordan de forskere 

står som har overtrådt reglerne. 

Ad. 2 Opfølgning fra møde med Universitetsledelsen den 12. marts 

2012 

BBN roste oplægsholderne for deres bidrag til mødet med universitetsledel-

sen. Der var enighed om, at der ikke var tilstrækkelig tid til at udveksle syns-

punkter, hvorfor en anden form bør overvejes ved lign. fremtidige møder. 

 

Ad. 3. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

I forhold til referatet fra institutledermødet den 7. marts 2012 blev det påpe-

get, at pkt. 9 c vedr. biblioteksservice, ikke er korrekt gengivet. Referatet ud-

sendes i en ny rettet version. Referaterne fra institutledermøderne vil blive 

lagt på ST’s hjemmeside. 

 

Ad. 4. Status og aktuelle udfordringer 

BBN understregede, at oversigten (bilag) over aktuelle problemstillinger ved 

ST vil blive brugt som en form for to-do liste. BBN opfordrede til indmelding 

til listen + evt. andre yderligere væsentlige problemstillinger sendes til 

dean@science.au.dk inden påske.  

 

NDH opfordrede til, at institutlederne kontakter ham med konkrete problem-

stillinger men tilføjede, at væsentlige udfordringer skal med i oversigten. 

 

BBN gennemgik oversigten. Der var følgende kommentarer: 
 Økonomirelaterede emner: 

Ubetalte regninger/Rekvisition. På baggrund af erfaring fra EØJ var 

der enighed om, at der skal laves en beskrivelse af proces som sikre 

hurtigere betaling af regninger 

 HR-relaterede emner:  

mailto:dean@science.au.dk


 

 

    

Side 3/5 

 

AARHUS UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

Uafsluttede sager med tidligere/nye sektionsledere ol: Er i proces. 

BBN har haft møde med de berørte institutledere og skal have møde 

med TR-repræsentanterne. 

Proces ved ansættelser tager lang tid: Der er indført ny procedure og 

ansvaret er uddelegeret. Det blev besluttet, at den relevante institutle-

der skal sættes cc på tilbagemeldingsmail fra dekanatet til HR. 
 IT-relaterede emner: 

Fælles telefon politik blev efterlyst. BBN vil undersøge om der kom-

mer en fælles AU telefon politik og herefter følge på sagen på et senere 

institutledermøde. 

Fælles kalendersystem: NDH oplyste, at implementering af nyt mail 

og kalendersystem er undervejs. Implementeringen vil ske gradvist, 

således at det sker på et institut ad gangen. Hver institutleder får be-

sked om tidspunktet og processen. Der vil blive holdt oplæg på de en-

kelte institutter og der vil være it-personer til stede som kan hjælpe de 

ansatte i forbindelse med overgangen til de nye systemer. 

 

NDH henviste til nedenstående link som bekskriver de administrative ind-

gange og kontaktpersoner både i forhold til institutterne og hovedområderne. 

Linket vil løbende blive opdateret. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/kontaktpersoner-i-de-adm-

centre/administrative-indgange/ 

  

Ad. 5 Økonomi 

BBN uddelte bilag og orienterede om af det udleverede materiale er den ind-

rapportering der sker til AU bestyrelse. 

 

De overordnede tal viser, at ST kommer ud med et underskud på 6 mio. kr. i 

2011. Der var budgetteret med et underskud på 4 mio. kr. Det er et fint resul-

tat i betragtning af den samlede omsætning.  

 

BBN understregede, at der i dag på ST køres efter 4 forskellige økonomisy-

stemer. ST har derfor en interesse i, at der kommer en ny økonomimodel fra 

2013. BBN oplyste, at AU-ledelsen har påbegyndt drøftelserne omkring den 

fælles økonomi model. Der bliver nu en proces, hvor institutlederne inddra-

ges. Alle institutledere ved ST vil blive indkaldt til møde inden der den 17. 

april 2012, hvor der skal være et fælles AU møde. Det er vigtigt, at alle bidra-

ger i den videre proces for at sikre en brugbar økonomimodel. 

 

Ad. 6. Indledende drøftelser af udkast til strategikort for hoved-

området ift. Udkast til strategikort for de tværgående bånd 

BBN opfordrede til en kort runde med generelle/overordnede input og ellers 

tilbagemeldinger i skriftlig form inden den 10 april 2012. 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/kontaktpersoner-i-de-adm-centre/administrative-indgange/
http://medarbejdere.au.dk/administration/kontaktpersoner-i-de-adm-centre/administrative-indgange/
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Der var følgende generelle betragtninger: 
 Hovedområdets strategi er for omfangsrigt og der ligges op til mange 

initiativer. Vanskeligt at udlede hvad det er, vi ikke skal gøre, og hvem 

der gør hvad. Der er derfor behov for at hovedområdets strategi ind-

holdsmæssigt bliver skarpere. Skal kortes ned til 1 side pr område. 

 Implementering af strategien sker primært ude på institutterne. Det 

er vigtigt, at alle tager medejerskab for både strategien og udmøntnin-

gen for at det skal lykkes. 

 HO strategi skal have fokus på, hvordan samarbejdet mellem de en-

kelte institutter på ST optimeres. 

 Det er dog også vigtigt, at ST ikke lukker sig om sig selv men er åben 

overfor samarbejde med eks. andre hovedområder. 

  Som universitet har vi pligt til at gå forrest og pege på, hvilken ret-

ning vi mener samfundet skal udvikle sig. Det bør afspejle sig i hoved-

områdets strategi. 

 Institutternes strategier peger i mange forskellige retninger. Det er ok, 

dog savner BBN generelt mere fokus på, hvordan samarbejdet på 

tværs af institutterne forbedres. 

BBN afrundede punktet med at minde om at der den 28.-29. marts er Sand-

bjergseminar, hvor der er fokus på strategien for hvert af de tværgående bånd. 

 

Ad. 7 Meddelelser 
a. Opsamling priser og indstillinger 

BBN oplyste navnene på hvem ST har indstillet til Rigmor og Carl 

Holst-Knudsens Videnskabspris, Aarhus Universitets Jubilæums-

fonds Hæderspris og Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Formid-

lingspris. 

b. Status på nedsættelse af Institutforum 

Dekanen giver en tilbagemelding på institutternes forslag til sammen-

sætning af institutforum hurtigst muligt. Herefter skal medlemmerne 

vælges så hurtigt som muligt.  
c. Status på arrangement på ST den 8. juni 2012 

Det blev besluttet, at der til den faglige del af arrangementet alene 

skal være 2 foredrag a hver ca. 20 minutter. Det sidste af de to fore-

drag skal være fagligt oplysende men samtidig underholdende. Jens 

Holbech er involveret i forhold til at finde egnede foredragsholdere, 

men BBN vil gerne have forslag tilsendt, hvis nogen har institutleder-

ne har gode ideer. 

Ny tidsplan for den faglige del af arrangementet vil blive udsendt.  I 

forhold til den faglige del undersøges det, om Århus C kan være i Sø-

aud. eller om der skal flere auditorier spil. Foredragene streames til 

følgende lokaliteter:  Århus C – Roskilde - Faulum og Årslev. 
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d. Medlemmer til FNU 

BBN orienterede om, 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. Institutlederne blev bedt om allerede nu at overveje nav-

ne. 

Ad. 8 Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 


