
  

 

 
 Aarhus Universitet  

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Århus C 

Tlf .: 89421111 

Fax: 89421109 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

 

 

Dato: 20. januar 2012 

 
 

Side 1/8 

AARHUS UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

 

 

Institutledermøde nr. 1                                                                                                                 Referat 

Møde den: 11. januar 2012, kl. 14 – 17.30  

Mødelokale: 1520-732 

 

Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Niels Kroer (NKR), 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), Niels Christian Nielsen ( NCN), adm.chef Niels Damgaard Hansen (NDH), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL),  Jens 

D. Holbech (JDH), rådgiver Charlotte Sand (CS)  

Afbud: Erik Steen Kristensen og Jørgen B. Jespersen 

 

 

  

 

    

 

                   1.   Opfølgning på møde 02.11.2011  

  2. Godkendelse af dagsorden 

  3. Faglig udvikling - Mål og handleplaner (Bilag) 

  4. Oplæg ved Svend Aage Mogensen:  (Bilag) 

        " Implementering af AU's brandingpolitik"  

  5.   Ansættelsesprocedure (Bilag) 

  6.   Etablering af ny arbejdsmiljøorganisation ved ST (Bilag) 

  7.   Forslag til samarbejdsudvalgsstruktur ved ST  

     

Pause              PAUSE 

                   

                   8.   Meddelelser (Bilag) 

        a. PURE - deadline for 2011 og ny indikator 

                         b. ERC Advanced Grants inden for biovidenskab, fysik og  

            ingeniørvidenskab  

        c. Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for 2012-2014 

        d. Status ph.d.-runden 

        e. Besøg af Rigsrevisionen 

        f. Valgresultat 2011 

        g. Møde i interim FSU  

        h. Nyt fra prodekanudvalgene 

        i. Priser og indstillinger 

 9.   GIS (Bilag) 

              10.    Eventuelt 

 

 



 

 

    

 

 

 

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

Ad. 1 Opfølgning på møde 02.11.2011 

BBN nævnte, at han har modtaget bemærkninger til forslag til håndtering af 

ansættelser fra NKR, EOJ og KJ, hvilket vil indgå i behandlingen af pkt. 5. 

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Referatet fra mødet den 02.11.2011  blev godkendt uden bemærkninger.  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 3. Faglig udvikling - Mål og handleplaner 

Faglig udvikling: 

Bilag udsendt om fusionen. Fusion mellem IHA og AU er nu en realitet per 1. 

januar 2012.  Efter fusionen er IHA blevet omdøbt til Ingeniørhøjskolen Aar-

hus Universitet med akronymet ASE (Aarhus School of Engineering). 
 

Rammerne for fusionen er aftalt af et forhandlingsudvalg bestående af BBN 

(for AU) og Rektor Ove Poulsen (for IHA). Hovedrammerne er beskrevet i det 

såkaldte Enighedsdokument, som er tiltrådt af de to bestyrelser  

 

ASE organiseres som en skole på institutniveau og indgår som en organisato-

risk enhed på linje med institutterne på hovedområdet ST. ASE ledes af en di-

rektør. Når den nye ASE direktør tiltræder, skal vedkommende deltage i insti-

tutleder møderne fremadrettet. 

 

Mål og handleplaner: 

Bilag udsendt. BBN gennemgik tidsplanen og understregede, at han gerne vil 

have institutlederne med i drøftelserne af, hvad ST skal melde ind som fakul-

tetets hovedindsatsområder. Der skal udarbejdes et strategikort for ST og 

BBN foreslog, at heldagsmødet den 1. feb. bliver en arbejdsdag, hvor hvert af 

prodekanudvalgene med udgangspunkt i institutternes strategikort opstiller 

forslag til hvad der skal indgå i fakultetets strategikort på hvert af de fire ind-

satsområder. 

 

Det blev besluttet at fastholde mødet den 1. februar med det mål at få udar-

bejdet det første udkast til strategikort for fakultetet. 
 

Ad. 4. Oplæg ved Svend Aage Mogensen: ”Implementering af AU’s 

brandingstrategi”  

Brandingchef Svend Aage Mogensen gennemgik de af universitetsledelsen 

fastlagte principper for branding (slides vedlagt). Kommunikationschef  

Jens C. Pedersen og specialkonsulent Caspar Sørensen fra AU-KOM deltog. 

 

SÅM understregede at baggrunden for, at AU har vedtaget en ny branding-

strategi er, at AU skal fremstå som et samlet universitet. Det er Aahus Univer-
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sitet og kerneydelserne: forskning, uddannelser, videnudveksling og talentud-

vikling der skal brandes. Det er vigtigt, at alle bidrager til brandingprocessen, 

for at opnå effekten om AU-genkendelighed. CS henviste til brandingmanua-

len på:www.au.dk/brandingmanual. Her er retningslinjerne for brug af AU 

brand beskrevet. 

Der er udarbejdet PowerPoint og Word skabeloner og der er mulighed for at 

låne Roll-up bannere, flag, A-skilte til arrangementer. EOJ efterlyste Word 

skabeloner til MAC computere. CS oplyste, at det er underudvikling og for-

ventes klart til maj. 

Der var følgende forslag/bemærkninger: 

 at overveje at lave faste navneskilte på UK 

 at ændre den PowerPoint skabelon der er udarbejdet, således det fag-

lige indhold kommer til at stå øverst, i stedet for AU som nu.  

 at ændre den fond der bruges til udarbejdelse af PowerPoint (den nu-

værende er svær at læse, særligt når det sendes til udlandet) 

 at overveje billeder på visitkort.  

BBN afsluttede punktet med at konkludere, at der er en forventning om at de 

ansatte ved ST, bruger de skabeloner og øvrige værktøjer der er, så alle ansat-

te herved er med til at udbrede det nye fælles design for AU. 

Ad. 5. Ansættelsesprocedure 

Bilag med forslag til håndtering af ansættelser ved stillingsopslag blev uddelt 

og drøftet på sidste institutledermøde. Målet er ensartede procedurer og hur-

tigere processer. BBN har efterfølgende modtaget bemærkninger til forslaget 

fra NKR, mens KF og EOJ begge har fremsendt template for bedømmelser.   

 

Revideret bilag med forslag til håndtering af ansættelser ved stillingsopslag 

blev uddelt. BBN understregede, at på baggrund af kommentarerne fra NKR, 

er det tilføjet i skemaet, at ved ansættelser af adjunkter, lektorer og professo-

rer kan institutlederen forud for den egentlige samtale indkalde kandidaterne   

til et institutarrangement med henblik på at få et indtryk af ansøgere i forhold 

til instituttet og opgaverne. Det kan også have karakter af en "for-samtale", 

men den egentlige formelle samtale med ansøger sker under medvirken af 

HEBI/JESM eller BBN afhængigt af, hvad det er for en stilling.   

 

KJ spurgte om, hvem der skal nikke til medfinansiering af post doc. BBN sva-

rede, at hvis det er inden for institutlederens budget, nikker institutlederen. 

Hvis det er uden for budget, skal dekanatet spørges inden opslag, hvilket i 

praksis sker ved at rette henvendelse til BBN.  
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BBN orienterede endvidere om, at AU ledelse har vedtaget følgende fælles 

retningslinjer for nedsættelse af bedømmelsesudvalg: 

 

Sammensætning og antal medlemmer: 

Lektorat: 3-5 medlemmer på mindst lektorniveau.  

Hvis 3 medlemmer skal 1 være intern fra AU og 2 skal være eksterne (ikke fra 

AU). De 2 eksterne bør være fra et udenlandsk universitet og mindst 1 med-

lem skal være fra et udenlandsk universitet. 

Professorat: 3-5 medlemmer på professorniveau. 

Mindst 1 medlem skal være internt medlem. Hvis 3 medlemmer bør der være 

2 fra et udenlandsk universitet og mindst 1 skal være fra et udenlandsk uni-

versitet. Hvis 5 medlemmer bør der være 3 fra et udenlandsk universitet og 

der skal være mindst 2 af de eksterne medlemmer som er ansat i udlandet. 

 

Habilitet: 

Generelt for alle videnskabelige stillinger gælder, at medlemmer af bedøm-

melsesudvalg kun i meget beskedent omfang må have fælles publikationer og 

projekter med ansøgerne til videnskabelige stillinger og ingen fælles publika-

tioner overhovedet indenfor de seneste 5 år. 

 

BBN understregede, at han udover fælles retningslinjer for nedsættelse af be-

dømmelsesudvalg, vil anbefale at der udarbejdes både en fælles template til, 

hvad en bedømmelse skal indeholde, og et "skriv" der kan udleveres til ansø-

ger som nærmere beskriver hvilke kriterier, ansøgere vil blive bedømt på.  

 

BBN konkluderede: 

 Dekansekretariatet retter oversigten vedr. håndtering af ansættelse til 

i overensstemmelse med de fremkomne bemærkninger og sender den 

til institutlederne elektronisk 

 Skabelonerne til bedømmelser fra hhv. EOJ og KJ skal integreres til 

en ny fælles template. Bemærkninger til udarbejdelse af fælles tem-

plate skal fremsendes til JESM senest d. 20 januar. MW sørger for at 

fremsende bedømmelseskriterier fra det tidligere DJF til JESM. 

På institutledermødet 1. feb. vil prodekanudvalget for talent fremlæg-

ge forslag til fælles template. 

 AU-ledelsen har vedtaget fælles retningslinjer for nedsættelse af be-

dømmelsesudvalg som træder i kraft 1. marts 2012.  
 

Ad. 6. Etablering af ny arbejdsmiljøorganisation ved ST 

Arbejdsmiljøorganisationen skulle have været drøftet på det aflyste institutle-

dermøde d. 7. december. Institutterne har fremsendt forslag til etablering af  

LAMU og arbejdsmiljøgrupper (AMG).  
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BBN understregede, at det er hensigtsmæssigt at få reduceret antallet af AMG 

- særligt når det tages i betragtning, at arbejdsmiljørepræsentanter er beskyt-

tede svarende til tillidsrepræsentanter. BBN er samtidig opmærksom på, at 

der generelt i hele ST organisationen bruges mange "mande-timer" på møde-

aktiviteter. 

 

BBN understregede at arbejdsmiljø- og sikkerhed skal være i orden og her gås 

ikke på kompromis. Udgangspunktet er, at en AMG består af en A-side og en 

B-side repræsentant. BBN har forståelse for, at der kan være særlige forhold 

(fx geografi) som gør, at AMG skal være have flere medlemmer. 

 

BBN konkluderede, at han mener, at volumen af medarbejdere er for stort i 

de forslag der er indsendt fra institutterne. Det betyder at: 

 Alle institutter skal derfor genoverveje størrelse af AMG  

 BBN vil bede nogle institutter om at overveje færre antal AMG  

 

Ad. 7. Forslag til Samarbejdsudvalgsstruktur ved ST 

Bilag omdelt. BBN orienterede om, at forslaget er sat på som dagsordens-

punkt til drøftelse på møde i interim FSU d. 17. jan. 2012. 

 

Der etableres en samarbejdsstruktur med samarbejdsudvalg på 3 niveauer: 

  Et Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 

 Fem hovedområdesamarbejdsudvalg (et for hver af de fire hovedom-

råder, FSU, samt et for AU-administrationen, LSU) 

 Et antal lokale samarbejdsudvalg (LSU) på institutter og administra-

tive enheder (Nationale centre, dekansekretariater, vicedirektørområ-

der)  

 

BBN gennemgik hovedtankerne bag forslaget til samarbejdsudvalgsstruktur 

ved ST. Der oprettes samarbejdsudvalg både på fakultets- og institutniveau. 

 

Det foreslås, at FSU nedsættes med en formand (dekanen, eller en af dekanen 

udpeget leder), 5 arbejdslederrepræsentanter og 10 medarbejderrepræsentan-

ter (samlet 15 medlemmer incl. formanden.) 
Der nedsættes et LSU per institut omfattende 1 formand (institutleder el-
ler en af denne udpeget leder), op til 5 arbejdslederrepræsentanter og op 
til 6 medarbejderrepræsentanter (samlet 11 medlemmer incl. formand).  

 

I forhold til både Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Aarhus School og 

Engineering (ASE) og Steno Museet nedsættes ligeledes et selvstændigt sam-

arbejdsudvalg (LSU). 

De nationale centre ved ST er kendetegnet ved, at der er forholdsvis få med-

arbejdere ansat. Det foreslås derfor, at der ikke etableres et egentligt samar-
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bejdsudvalg men et andet mødefora hvor ledelse og medarbejdere mødes og 

drøfter samarbejde. (f.eks. centermøder, afdelingsmøder, tema møder mv.)  

Dekanatet/dekansekretariatet og BIRC, ICROFS, QGM og CSE skal på samme 

måde som de nationale centre nedsætter mødefora. Dog skal iNANO nedsætte 

LSU, da de har mere end 25 ansatte og selvstændig ledelse. 

 

Der skal være fast sekretariatsbetjening af samarbejdsudvalg. I forhold til 

LSU er sekretariatsbetjeningen placeret på instituttet og den relevante HR-

partner deltager i møderne som observatør. For FSU er det dekansekretaria-

tet i samspil med HR-ST der varetager sekretariatsbetjeningen. Der skal være 

en repræsentant fra både HR-ST og dekansekretariatet ved FSU møderne. 

 

Forslag til samarbejdsudvalgsstruktur ved ST blev tiltrådt. 

 

Ad. 8. Meddelelser 

PURE: Det er vigtigt at understrege, at der den 1. marts 2012 er deadline for 

registrering af publikationer og aktiviteter i PURE for 2011. Det er en væsent-

lig opgave som institutlederne skal være med til at sikre. BBN pointerede, at 

publikationer udarbejdet af gæster der har opholdt sig på AU også skal regi-

streres i PURE.  

 

Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for 2012-2014: Den 25. ja-

nuar sendes et oplæg til en ny udviklingskontrakt i intern høring på Aarhus 

Universitet. De danske universiteters nye udviklingskontrakter skal rumme 3-

5 selvvalgte mål og 3-5 mål foreslået af Uddannelsesministeriet. Udviklings-

kontrakten skal behandles på et universitetsledelsesmøde den 23. januar. 

BBN opfordrede derfor institutlederne til at indsende evt. forslag til de 3-5- 

selvvalgte mål til dean@science.au.dk senest den 20. jan. 2012. 

 

Status ph.d. runden: JESM orienterede om, at der var 300 ansøgere hvor-

af knap 200 var kvalificerede. Der blev optaget godt 40 ph.d. studerende, 

hvilket er normalt optag. JESM pointerede, at fakultetets politik om medfi-

nansiering er blevet ændret. Fremover gælder det at i forhold til fonde, hvor 

der kan søges om fuld finansiering af ph.d. studerende skal søges. Hvis der 

kræves medfinansiering skal godkendelse/underskrift indhentes fra JESM. 

 

Valgresultat Universitetsvalget 2011: Der har været fredsvalg til Akade-

misk Råd, Ph.d.-udvalg og Studienævn ved ST. Valgresultaterne kan ses på 

www.au.dk/valg. ST fik inden afviklingen af valget dispensation til at udskyde 

valget til det nye Studienævn for Aarhus School of Engineering indtil fusionen 

mellem IHA og AU har fundet sted. Valget vil blive igangsat snarest.  

 

Organisation af studieledelse: TVM pointerede at det udsendte bilag er 

en sammenskrivning og præcisering af 9. marts rapporten.  

 

mailto:dean@science.au.dk
http://www.au.dk/valg
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Forskere på vej: BBN afsluttede med at opfordre alle institutledere til at 

overveje navne blandt instituttets ansatte på, hvem der inden for de næste 3-4 

år kunne tænkes at komme i spidsen for et større center, få en ERC Advanced 

Grants mv. og sende evt. navne til BBN og HEBI. 

 

Ad. 9. GIS 
Bilag udsendt. Jens-Christian Svenning, som er formand for den arbejds-
gruppe vedr. etablering af GIS netværk som dekanatet og institutlederne har 
nedsat, præsenterede arbejdsgruppens forslag. 
 
Det blev besluttet, at følge udvalgets indstilling og JCS blev bedt om at frem-
sende et konkret forslag til sammensætning (1 bioscience, 1 miljøvidenskab, 1 
Agroøkologi og 1 AU-it) af udvalget samt et budget. 

 

Ad. 10 Eventuelt 

KJ spurgte til, hvornår institutterne kan forvente, at få en endelig udmelding 

vedr. økonomi. BBN forklarede, at han vender tilbage, så snart han har det 

nødvendige baggrundsmateriale. BBN kan dog allerede nu konkludere, at det 

institutterne ønsker, overstiger det fakultetet kan imødekomme. 

 

Mødefrekvens for institutledermøderne blev drøftet. BBN foreslog at der blev 

afholdt hyppigere møder, og at møderne stadig er af 3 timers varighed, men 

med en mindre presset dagsorden, så der i højere grad bliver tid til erfarings-

udveksling. BBN ønskede endvidere at høre institutledernes holdning til, om 

det er nødvendigt, at alle prodekanerne deltager hver gang. 

 

Der var enighed om, at det pt. er en brydningstid hvor meget er under foran-

dring, hvorfor der fremover skal være 2 institutledermøder om måneden. 

Hver anden gang er der ikke pligt til at møde personligt op, hvis det kan ar-

rangeres, at man deltager via videolink. Dagsordenen skal være mindre pres-

set. Prodekanerne deltager som hidtil og skal på skift orientere om, hvad der 

sker på deres område herunder om aktiviteterne i de tværgående bånd. De-

kansekretariatet vil udsende en ny og revideret liste over institutledermøder 

for 2012.  
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