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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Fakultetsledelsesmøde d. 22. september kl. 13.00 – 15.30 
Sandbjerg Gods 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), 
Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Tofte-
gaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI),Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Ja-
cobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), 
Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Kurt Nielsen (KNI), Søren R. Keiding 
(SRK), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Andreas Bo-
esen (ABO). 

 
 
Fakultetsledelsesmøde nr. 10 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

- Godkendt 
 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
- Ingen kommentarer 

 
3. Nyt fra medlemmer 
SRK orienterede om samarbejde med Grundfos ifm. Erhvervs ph.d, og at det foregår efter  
samme finansieringsmodel som ved Novo Nordisk. 
 
SRK orienterede om alumnesatsningen som vil blive behandlet på næste fakultetsledelses-
møde. 
 
NCN fortalte, at DI Fødevarer har lanceret en ny strategi. 
 
NCN orienterede om, at Lars Birkedal (LB) fratrådte d. 15. september 2017 stillingen som in-
stitutleder ved Institut for Datalogi. Efter 3 år på posten har LB valgt at prioritere mere af sin 
tid på forskning og undervisning og genindtræder i stillingen som professor på Institut for 
Datalogi. 

 
NDH orienterede om, at ST Administrationscenteret har meldt nedlæggelsen af 12-15 stillin-
ger ud. Det blev pointeret, at der vil være en servicenedgang på den korte bane. Det er vigtigt, 
at institutlederne bakker op om denne overgang. 
 
NDH nævnte, at der pt. kører et større projekt på økonomiområdet, hvor man bl.a. ser på  
rapporter og udskrifter til bevillingshavere og processerne bagved. Der er behov for dialog  
med brugere, og NDH opfordrede fakultetsledelsen til at udpege 1-2 medarbejdere, som  
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kan deltage i en workshop a 3 timers varighed. NDH sender en mail ud som det er muligt  
at respondere på. 
 
Baggrunden for igangsættelsen af projektet er, at AU rapporterne i dag bliver opgjort på 
forskellige måde og der er derfor behov for, at de nu skal synkroniseres. Projektøkono-
merne bruger for meget tid på excel og for lidt til rådgivning.  
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. Topforsker kandidater 
NCN orienterede om, at der blev indmeldt 4-5 topforskerkandidater. Fakultetsledelsen 
drøftede forslagene og blev enige om at gå videre med to af kandidaterne. 
 
5. Strategiske centre (bilag - fortroligt) 
Fakultetsledelsen drøftede funktionstillæg til centerledere for de strategiske centre.  
 
NCN pointerede, at et centerledertillæg er et funktionstillæg der løber i funktionstiden, det 
vil sige så længe man varetager funktionen som centerleder.  
 
Det blev besluttet, at den fælles ledelsespulje på ST dækker funktionstillægget til centerle-
derne for ST´s strategiske centre.  
 
6. Personale 

a. Startpakker strategic hirings 
NCN pointerede, at der er behov for at sekretariatet kan følge med i startpakkerne. Derfor er  
det nødvendigt, at skemaerne blive udfyldt. Fakultetssekretariatet sender et opdateret skema  
ud.  

b. E-mail dialog i fakultetsledelsen  
Fakultetsledelsen drøftede e-mail dialog i fakultetsledelsen. 
 
7. Evaluering af ST sommerfest 2017 
Fakultetsledelsen gav udtryk for at den generel holdning er at festen i år var bedre end sæd 
vanlig.  
  
Fakultetsledelsen fremhævede følgende indtryk: 

o Den kunne evt. vare en time mindre 
o Prisuddeling lå for sent  
o Sluttidspunktet må gerne passe med den sidste færge til Sjælland. 
o Gerne også lave hold der bliver blandet på tværs 

 
Der var enighed om at gentage noget lignende næste år, men ikke nødvendigvis et identisk  
arrangement (Sigtet er 2000 deltagere).  
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8. Ansøgninger til større fonde – årshjul (bilag) v. SRK 
SRK orienterede om årshjul vedr. større fonde. SRK pointerede, at det er vigtigt at der i  
god tid tales om udfordringer ift. til calls i fakultetsledelsen og dette indgår i årshjulet.  
 
SRK gav en status på funding med udgangspunkt i udleveret bilag fra ReAp. SRK bemær 
kede, at ReAp er blevet forbredret og nu er meget mere retvisende. Data viser, at der er en 
udfordring ift. at nå budgettet for hjemtagning af midler. Særligt er der en udfordring med  
at opnå succes ift. EU funding, herunder ERC. 
 
9.    Opfølgning på møde med Advisory Board (bilag) 

a. Øget involvering af fakultetsledelsen i Advisory Board  
Det blev besluttet, at fakultetsledelsen i højere grad bliver involveret i forberedelsen af og  
opfølgningen på mødet med Advisory Board.  

 
I de situationer hvor der på Advisory Board mødet har været et oplæg som er relevant for 
fakultetsledelsen, vil det medlem af Advisory Board som har holdt oplægget blive inviteret 
til at deltage på et fakultetsledelsesmøde.  
 

b. Forslag til temaer næste år 
I forbindelse med planlægningen af mødet med Advisory Board vil både temaer for mødet  
og program blive præsenteret for og drøftes med fakultetsledelsen.  
 
10.  Status konkurrenceudsættelse v. NCN  
KNI gav en status på konkurrenceudsættelsen og orienterede om arbejdet i både styregrup- 
pen og fakultetets arbejdsgruppe.  
 
11. Bibliotekslicenser  
KNI orienterede om bibliotekslicenser. På baggrund af indspil fra de lokale drøftelser lægges  
op til en tilslutning til de foreslåede besparelser på licenser. Fakultetsledelsen tilsluttede sig  
de foreslåede besparelser, og henstillede samtidigt, at der findes en fælles løsning på udestå 
ender i forhold til ikke-opnåede besparelser og rimelige ønsker om nytegninger (fx fra Biosci 
ence).  

 
12. God omgangstone på AU (bilag) 
NCN understregede at seneste psykiske APV viste, at AU skal blive bedre til at mestre den  
gode omgangstone. Som supplement til det arbejde der allerede udføres lokalt har Universi- 
tetsledelsen sammen med HSU og HAMU udarbejdet en ekstra indsats som er beskrevet i  
den udsendte sagsfremstilling. Opfordring til:  

 Arbejde videre med igangværende aktiviteter i lokale handlingsplaner og anvendelse 
af eksisterende værktøjer 

 Drøfte lokalt (i LSU og LAMU) om der er behov for deltagelse i de korte workshops 
om ”god omgangstone” for ledere og medarbejdere i SU og AMO der vil blive udbudt 
af HR. 
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Der bliver udsendt en tale og en præsentation til fakultetsledelsen. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun kan  
løses lokalt. Der er også behov for en god tone på tværs. I det Administrative Center på ST  
var der flere der følte, at der var en hård tone, som ikke nødvendigvis løses alene ved  
initiativer i de enkelte enheder  
 
13. Valg til arbejdsmiljøorganisationen  
         NCN orienterede om at funktionsperioden for arbejdsmiljøorganisationen udløber 

den  28.2.2018, og vi skal derfor overveje om der er behov for ændringer i FAMU, 
LAMU og AMG. 

        NCN pegede på følgende opmærksomhedspunkter: 
- Mht. FAMU har NCN hidtil udpeget arbejdslederrepræsentanterne til udvalget når 

det vides hvilke institutter og centre der sender en AMR til udvalget. Det vil NCN 
fortsat gøre, ligesom NCN fortsat vil være formand for FAMU. 

- Der er mange LAMU’er på ST, men der er ikke behov for at ændre på denne struk-
tur. Lokalt kan det overvejes, om størrelsen af LAMU er hensigtsmæssig. Det bør 
være institut/centerlederen der varetager formandsposten. 

- ST har rigtig mange AMG’er. Lokalt må det overvejes om det er nødvendigt eller om 
der er mulighed for at reducere det antal.   

- Mht. til forberedelse af valget er det nødvendigt, at behovet for ændringer i institut-
ternes og centrenes egen enhed overvejes allerede nu.  
Institutterne og centrene skal senest den 15.11.2017 sende de oplysninger som der 
bliver bedt om i sagsfremstillingen til daglig arbejdsmiljøleder Jørgen B. Jespersen.     

 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
14. Meddelelser  
a. Mål til AU’s bestyrelse for digitaliseringssatsningen (bilag) 
b. Status på Open Science (bilag) 
c. Status på Offentlige Foredrag i naturvidenskab (bilag) 
d. Ny sygefraværspolitik på AU (bilag) 
e. Høring over Bekendtgørelse om anmeldelse af digital forskningsdata 
f. Indstilling af æresdoktorer (bilag - fortroligt) 
g. Opfølgning på AU’s ledelsesseminar. Akademisk Råds bemærkninger til nor 
     mer for rekruttering af videnskabeligt personale (bilag) 
h. Forslag til datoer for fakultetsledelsesmøder i 2018 (bilag) 
i. Universitetsledelsens månedsmøder fra 2. halvår 2018 til 0g med 1. halvår  
    2021 (bilag) 
 
Punkterne er alle beskrevet i bilag og blev ikke særskilt behandlet på mødet.  
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15. Eventuelt 
KNI kvitterede for bidrag til Grøn Vækst. 
 
MW rejste nogle mangler ift. evakuering, som ellers fungerer tilfredsstillende. Der mangler  
bl.a. nye zonekort. Sagen vil blive overdraget til daglig arbejdsmiljøleder JBJ.  
 
NCN gjorde opmærksom på, at institutleder for Institut for matematik Niels O. Nygaaard  
(NON) fratræder med udgangen af september måned. NCN takkede NON for den store ind 
sats og ønskede held og lykke i Chicago. 
 
Fakultetsledelsen rejste spørgsmål til studieture og planlægning. Det bliver tidligst i det 
nye år. Der arbejdes videre på studietur til Indien og det blev foreslået at tilføje Edinburgh 
og Chicago.  
 


