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Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Niels Kroer (NKR), Thomas 

Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Henrik Stetkær (HS), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen 

(LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ).  

Øvrige deltagere:  Prodekan Jes Madsen (JESM)), 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: Michelle Williams, prodekan Tom Vindbæk Madsen, prodekan Henrik Bindslev 
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  2. Godkendelse af dagsorden 

  3.   Forandringsprocessen 
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  4.   Personaleanliggender 

        a.  Implementering af AU's personalepolitik - opsamling fra  

             mødet mellem AU-HR og Institutlederne (Bilag) 
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  6.   Status mål og handleplaner 

         - Udkast til Strategikort for hovedområdet (Bilag)  

         - Udkast til Strategikort for de tværgående bånd (Bilag) 

  7.   Prisopgaveforslag (Bilag) 

  8.   Nyt fra prodekaner incl. de tværgående bånd 

  9.   Meddelelser  

        a.   Dybe partnerskaber med institutioner i Kina (Bilag) 

        b.   Status på valg til arbejdsmiljøgrupper og samarbejdsudvalg     

        c.   Biblioteksservice ved ST  
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        e.   Samarbejde med Brasilien 
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BBN indledte med at byde velkommen til Thomas Vosegaard, konstitueret direktør for ASE. Thomas 

deltager i institutledermøderne indtil processen omkring ansættelse af en ny direktør er afsluttet. 

 

Ad. 1. Opfølgning fra institutledermødet den 01.02.2012 

Template for bedømmelser er under udarbejdelse og vil blive behandlet på et senere institutledermøde.  

 

BBN opfordrede til, at hvis nogle institutledere endnu ikke har meldt navne ind i forhold til ERC 

Advanced Grants, skal det ske snarest.  

 

GIS‐udvalget kommer til at bestå af Mette Balslev Greve (AGRO), Morten Bjerrum (BIO), Bernd Münier 

(ENV) og Janni Gade (AU IT). Formand er Mette Balslev. 

 

Festudvalg til festen på ST den 8. juni 2012: To institutter har meldt medlemmer ind, Margit Styrbæk 

Jørgensen, Agro og Jens W. Clausen, Kemi.  

 

Der er udsendt brev om nedsættelse af Institutforum. BBN forventer, at Institutfora'erne er på plads 1. 

april. IBJ spurgte, om institutterne bør have en fælles holdning til antal studenterrepræsentanter. BBN 

svarede, at sammensætningen af institutforum skal ske med udgangspunkt i principperne for 

sammensætningen af Akademisk Råd, dog således at TAP repræsentanter er ordinære medlemmer af 

Institutforum. ESK bemærkede, at der er enkelte institutter ved ST som har relativt få studerende. Der 

var enighed om, at disse institutter skal have et mindre antal studerende i Institutforum. 

 

I forhold til ASE blev det besluttet, at dekansekretariatet afklarer de formelle krav ift. ASE og 

nedsættelse af Institutforum. 

 

Ad. 1. b. Opfølgning fra møde i Akademisk Råd den 8. og den 22. februar 2012 

Der har været afholdt to møde i Akademisk Råd siden sidste institutledermøde. På det første af de to 

møder blev Akademisk Råd nedsat og Marit-Solveig Seidenkrantz valgt til formand.  BBN orienterede 

om følgende fra møderne i Akademisk Råd  

 

Etablering af fire tværgående AU Fora:  

Akademisk Råd ved ST har udpeget følgende medlemmer til de tværgående fora. 
 

 Forskning: Lars A. Arge (CS) og Klaus Mølmer (PHYS) 
 Talentudvikling: Kristina Pagh Kristensen (ph.d.) og Henrik Balslev (BIOS) 
 Uddannelser: Mathias Rav (stud) og Thomas Vosegaard (CHEM) 
 Videnudveksling: Poul Nissen (MBG) og Grith Mortensen (FOOD) 

 
De tværgående fora består af max 20 medlemmer inkl. dekanen og de fire prodekaner for de 
tværgående områder, som er fødte medlemmer. Akademisk Råd udpeger sammen med studienævn og 
ph.d. udvalg (afhængigt af hvilket forum det er) ca. halvdelen af de tværgående foras øvrige  
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medlemmer. Den anden halvdel udpeges af universitetsledelsen. BBN oplyste, at universitetsledelsen 
endnu ikke har fastlagt navnene. 
 
Udpegning af bestyrelsesmedlem til AUFF  
De akademiske råd skal i fællesskab udpege et medlem af bestyrelsen for AUFF blandt vip'erne. Pt. er 
Akademisk Råd ved ST, i færd med at udpege den person som ønskes bragt i forslag som 
bestyrelsesmedlem. Endelig beslutning om hvem der skal udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for 
AUFF træffes i fællesskab af formændene for de Akademiske Råd.  
Forespørgsel fra de studerende 
De studerende føler ikke, at de er blevet taget alvorligt ved henvendelser til centrale dele af det 
administrative niveau på AU. BBN understregede, at det er vigtigt at sikre et godt forhold til de 
studerende, og han opfordrede derfor til, at problemerne fremadrettet bliver bragt frem til BBN og 
NDH, så de kan blive løst.  
 
Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Referatet fra mødet den 1. feb. 2012 blev godkendt. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen 

 

Ad. 3 Forandringsprocessen 

           a. Status på institutterne 

Der var en længere drøftelse af status og problemer. Følgende problemer blev fremhævet: 

 Budget 2012 

           Der er akut behov for udmelding af budget. Der har været problemer med at få afsluttet      

regnskabet for 2011, og det har udskudt budgetprocessen, hvilket der var enighed om, var 

utilfredsstillende. 

  Utryghed hos forskerne 

           Der er især en udfordring ift.  forskere , hvis kontrakter udløber nu. Problemet blev drøftet 

med de relevante institutledere før dagens mødet, og der er aftalt en videre proces. 

 Der er stadig problemer i forhold til de administrative opgaver 

Fælles mail, kalendere og hjemmesider er aktuelle udfordringer. Det er et dilemma mellem 

behovet for at få fælles systemer og så have en proces som sikrer at tingene fungerer. I 

forhold til den kommende økonomimodel er det helt centralt at implementering ikke svigter - 

dette har BBN stor fokus på. 

 Medarbejdere efterspørger konkrete planer for flytning 

           BBN oplyste, at processen kører. BBN vil tage emnet op på et institutledermøde, så snart 

universitetsledelsen har haft drøftelser vedr. dette. 

 Det blev påpeget, at det tager for lang tid at få respons fra dekanen.  

           Der vil ske en reorganisering af dekansekretariatet og der vil blive  opslag af flere stillinger 

mht. forbedret støtte af beslutningsprocesser.  

 

Ad. 4 Personaleanliggender 

        a. Implementering af AU's personalepolitik - opsamling fra mødet mellem AU-HR og 

institutlederne (Bilag udsendt) 
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Der er holdt møder med de 4 hovedområder og der skal herefter afholdes lignende møder med den 

administrative ledelse (FALCK og de enkelte vicedirektører).   Når processen er gennemført vil der 

blive tilrettelagt målrettede forløb til implementering af personalepolitikken.   

 

BBN understregede, at det er værd at bemærke og huske hinanden på, at det på mødet på ST blev 

konkluderet, at der er brug for fælles retningslinjer på særligt følgende punkter og at det haster: 

 Lønpolitik 

 Rekruttering og ansættelse 

 Kompetenceudvikling 

 Uansøgt afsked 

 

Ad. 5 Økonomi 

BBN indledte med at beklage, at institutterne endnu ikke har fået deres budget. BBN orienterede 

om baggrunden. Der holdes et budgetmøde med hvert institut, så snart tallene er klar. Mødet inden 

lederudviklingskurset for institutlederne bliver slået sammen med budgetmødet således at der 

afholdes et samlet møde. 

 

Ad. 6 Status mål og handleplaner 

Indledningsvist understregede BBN, at dekanatet så hurtigt som muligt vil give institutterne en 

tilbagemelding på instituttets strategirapport og strategikort. Herefter skal institutlederen sørge for 

at få strategirapport og strategikort til høring i institutforum og LSU. 

 

Udkast til strategikort for hovedområdet (Bilag udsendt) 

BBN orienterede om, at første udkast til strategirapport og strategikort for ST er afleveret. Den 

endelige frist for aflevering af strategikort og skriftlig del er d. 1. juni. Den videre proces er nu, at 

udkastet skal ud i en bred høring ved relevante organer. 

 

Akademisk Råd, FSU og studienævnene er obligatoriske høringsparter (jf. vedtægten). Derudover 

er det besluttet, at LSU og institutfora skal inddrages. Tidsplanen er følgende: 

 Marts: revision og gennemskrivning – behandling på institutledermøde og dekanat. 

 28. – 29. marts: Sandbjergseminar 

 1. – 10. april: påske 

 15. april: høringsversion klar 

 15. april – primo maj: høring i SU, studienævn og institutfora.  

 5. -10. maj: revision af høringsudkast - ny version klar 

 Medio maj: akademisk råd 

 Ultimo maj: endelig version – godkendelse i dekanat. Pixi og webversion redigeres 

 1. juni: aflevering (senest) 

Udkast til strategikort for de tværgående bånd (Bilag udsendt) 

Processen i forhold til de tværgående bånd er 

 Drøftelse i universitetsledelsen 
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 Indgå som bilag til drøftelsen af strategi på ledelsesseminaret den 28-29/3 

 Drøftelse i de respektive AU Forum 

 Fra medio april til medio maj kommer der en høring på hovedområderne, hvor 

strategikortene for de tværgående bånd også forventes at indgå. 

 

Det blev besluttet, at der på det næste institutledermøde skal være en drøftelse af de tværgående 

strategikort ift. hovedområdets strategikort.  

 

Ad. 7 Prisopgaveforslag (bilag er udsendt) 

 ST er blevet anmodet om at indsende forslag til universitetets prisopgaver for 2013 for ph.d 

studerende og kandidatstuderende. Det blev besluttet ikke at udnytte denne mulighed. 

 

Ad. 9  Meddelelser 

a. Dybe partnerskaber med institutioner i Kina: På Universitetsledelsesmødet den 6. 

februar blev forelagt en sag om dybe partnerskaber med følgende universiteter i Kina: Peking 

Universitet, Tsinghua Universitetet og Fudan Universitetet. ST har endvidere foreslået, at Harbin 

Institut of Technology medtages i overvejelserne om dybe partnerskaber i Kina, idet der allerede 

eksisterer væsentlige samarbejdsflader mellem ST og dette universitet. BBN understregede, at der 

er gode samarbejdsmuligheder også over mod ingeniørerne 

 

Universitetsledelsen har besluttet, at der blandt de eksisterende prodekaner udpeges én prodekan 

pr. hovedområde, som har særligt ansvar for koordinering af internationale spørgsmål. Hensigten 

hermed er alene at sikre passende forankring af spørgsmål, som ikke naturligt ligger i ét af de 

tværgående bånd. Dybe partnerskaber, som parallelt involverer alle fire kerneaktiviteter, er et godt 

eksempel herpå. På ST er det prodekan Kurt Nielsen der bliver ansvarlig for koordinering af 

internationale spørgsmål. 

 

b. Status på valg til arbejdsmiljøgrupper og samarbejdsudvalg: Arbejdsmiljøgrupper: 

Status er, at ST er meget tæt på, at samtlige AMG er nedsat og arbejdsmiljørepræsentanterne er 

valgt. Der er valgt arbejdsmiljørepræsentanter til LAMU.  

 

Valgprocessen i forhold til FAMU og HAMU udestår. Når organisationen er endeligt på plads vil 

navne mv. blive offentliggjort på hjemmesiden - pt. er AU-HR ved at indsamle data. 

 

Samarbejdsudvalg: ST-HR er pt. ved at indsamle navne på de valgte B side medlemmer og de 

udpegede A side medlemmer til LSU' erne. De fleste institutter har meldt ind, de der mangler blev 

opfordret til at få det gjort. 

B-siden har endvidere valgt medlemmer og suppleanter til FSU. BBN skal udpege A-side 

repræsentanterne (5 incl. formanden). Det blev besluttet, at udpege følgende: BBN (formand), 

Søren Bom Nielsen, Erik Østergaard Jensen, Thomas Skjødeberg Toftegaard og Klaus Lønne. 

 

HR-ST udarbejder en samlet oversigt over medlemmerne af LSU og FSU som sendes til AU-HR og 

som skal ligges på institutternes hjemmesider. Der vil blive fastlagt mødedatoer således af møderne 

falder i rækkefølgen: HSU - FSU og LSU.  
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c. Biblioteksservice ved ST: BBN orienterede om, at han har fået en henvendelse fra 

Biblioteksleder Tine Legarth Iversen, Institut for Bioscience, som sidder med i en biblioteksfaglig 

baggrundsgruppe som repræsentant for ST. Gruppen skal hjælpe med analysearbejdet i forhold til 

interim ledelsen af det nye Aarhus University Library. Til brug for det arbejde har Trine brug for at 

få klarhed over hovedområdets holdning til den service der ønskes fra biblioteket fremover.  

 

Der var enighed om, at ST bakker op om rapporten "Aarhus University Library". ST fokusere på, at 

have de studerende siddende tæt på de videnskabelige miljøer. Det blev besluttet, at evt. 

synspunkter omkring forventning til service fra bibliotekerne skal sendes til KNI senest den 20, 

mart 2012. KNI vil herefter sørge for at bringe synspunkterne videre.  

 

d. Organisationsdiagram: Som led i processen omkring udarbejdelse af strategikort blev alle 

institutter ved ST bedt om at indsende diagram over linjeorganisationen på institutniveau. De 

diagrammer/beskrivelser dekansekretariatet har modtaget er imidlertid meget forskellige i forhold 

til både opsætning og indhold. Der kommer derfor en dialog med institutlederne omkring 

udarbejdelse af diagrammer over linjeorganisationen på institutniveau. 

 

e. Samarbejde med Brasilien: Flere af institutlederne var med i Brasilien, og der var enighed 

om, at der er et  stort potentiale i forhold til fremtidigt samarbejde. ST kan særligt byde ind med 

erfaring omkring det tværfaglige samarbejde, hvilket blev godt modtaget. I Brasilien forventes 

igangsat et internationaliseringprogram og i den forbindelse blev der vist interesse for at finansiere  

20 ph.d. studerende, så der er basis for at gå videre med samarbejdet med Brasilien.   

 

Ad. 10 Eventuelt 

I forhold til Copy-Dan sagen blev brug af billeder drøftet . Flere mente at ST/AU for et relativt 

beskedent beløb kan indgå en aftale om brug om billeder. Spørgsmålet er om AU eller ST kan gå 

alene i denne sag eller sagen skal gå igennem Rektorkollegiet.   

 

Der hersker endvidere en del forvirring omkring reglerne for brug af hhv. fotokopieret og scannet 

materiale. MFL orientrede om, at KKM vil afholde informationsmøder i både Foulum og i Århus  

for underviserne omkring ophavsret og for hvor grænserne går for, hvad der må kopieres af tekst og 

billeder og bruges i undervisningssammenhæng.  

 

NDH opfordrede til, at hvis institutlederne bliver opmærksom på EU-INTERREG projekter der 

ikke tegner frem mod større projekter, skal/bør de standses, da der altid følger store administrative 

omkostningermed og derfor er det ikke økonomisk rentabelt. 

 

Dagsorden for mødet på ST med Universitetsledelsen mandag den 12. marts blev drøftet. Det blev 

besluttet, at have fokus på både strategiprocessen og hvad det er for problemer ST står overfor pt. 

Input til program blev drøftet. 
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