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Fakultetsledelsesmøde d. 16. januar 2020 kl. 10.00-12.15 
Mødet afholdes på AU i Det Skæve Rum, bygning 1525,  
mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 1 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Thomas S. Toftegaard (TST/ENG), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI/ANIS), Conni Simon-
sen (CSI/ASE), Niels Halberg (NH/DCA), Hanne Bach Clausen (HBC/DCE), Carsten Suhr Jacobsen 
(CSJ/ENVS), Michelle Williams (MW/FOOD), Mogens Sandø Lund (MSL/QGC), Jes Madsen (JESM), Kurt 
Nielsen (KNI), Mie Lundgaard (MLU), Niels Damgaard Hansen (NDH).  
Afbud: Finn Borchsenius (FB) 
Gæster: Pia Thylstrup (pkt3), Peder Damgaard (pkt4) 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
 
Kl. 10.00 – 10.05 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
 
Kl. 10.05 – 10.15 
2. Nyt fra medlemmer 

EHN indledte med at kvittere for den varme velkomst i organisationen. Han understre-
gede vigtigheden af det tætte samarbejde med NAT, og at strukturen skal sikre at admi-
nistrationen kan støtte os bedst muligt.  
Der vil blive slået en forskningsdekan stilling op. Finn Borchsenius vil være prodekan for 
uddannelse for begge fakulteter i 2020.  
EHN understregede at den mindre institutlederkreds skal bruges til at alle bidrager til 
fællesskabet. For at lykkes med den fremtidige opgave er det vigtigt at fakultetet ledes af 
teamet af institutledere – som en fælles opgave. 
EHN bemærkede, at fakultetet har udfordringer, som skal adresseres. Der vil blive set på 
organiseringen af ingeniørområdet på kort, mellem og lang sigt. Samtidig skal organise-
ringen af myndighedsområdet sikre en entydig kommunikation med ministerierne,  så vi 
også fremover fremstår som en troværdig og relevant samarbejdspartner. Analysen af 
fakultetets organisering sker derfor integrereret, og der er brug for at hele kredsen er 
med og bidrager konstruktivt ind i den fælles opgave.  
- QGG er opstartet som institut med centerlignende karakter. Formalia forventes at 

falde på plads indenfor ganske kort tid.  
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Novo Fonden: AU og KU har samme succesrate på ansøgningerne, så årsagen til at AU får 
færre midler er antallet af ansøgninger. Novo inviterer til forslag med nye indsatsom-
råder. Der er brug for kreativitet og for samarbejde på tværs.  

Det blev drøftet at uden dækning af overhead begrænses ansøgningerne. Novo vil gerne 
have et fælles indspil fra universiteterne i forhold til at definere overhead. Derudover 
skal AU koordinere internt ift. at definere kategorier, som kan bruges til at skrive ind-
dækning ind i ansøgningerne. Der skal være opmærksomhed på anvendelse af start-
pakker i rekrutteringen. NERD er et vigtigt instrument, men AU skal være mere pro-
fessionelle, og der skal gøres en særlig indsats ift at danne netværk. EHN understre-
gede, at RECRUIT kun skal søges, hvis der er seriøse kandidater, og det skal sikres, at 
det enkelte institut har råd til at ansætte, hvis den helt rigtige kandidat dukker op.  

 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
Kl. 10.15 – 10.35 
3. Ny stillingsstruktur v. Jes Madsen (bilag) 
JM orienterede om punktet. Strukturen træder i kraft pr. 1.1.20, og UL arbejder nu på, 
hvordan kravene kan blive implementeret. Institutledere skal overveje hvilke konsekvenser 
stillingsstrukturen får, så UL beslutning om implementering kvalificeres.  

- Sektorforskning tages op med danske universiteter.  
- Sidestilling af forskere og undervisere tages op i Danske Universiteter.  
- Forfremmelsesprogram til professor skal tages i anvendelse som rekrutteringsinstru-

ment med restriktioner til intern fastholdelse.  
- MSO ophører som stillingsbetegnelse. 
- Krav om universitetspædagogikum – den konkrete udmøntning er stadig under drøf-

telse. Det vil få indflydelse på anvendelsen af de korte ansættelser.  
- Det blev bemærket at seniorrådgiver betegnelse kan blive en udfordring 

 
Kl. 10.35 – 10.55 
4. Budget 2020 
EHN indledte med at understrege, at budgetdisciplinen bliver strammere i 2020, så fakulte-
tet kommer godt fra start når økonomien opdeles i 2021.  
Der skal etableres en økonomi for QGG og der skal etableres incitament strukturer i forhold 
til at forbedre budgetterne.  
 
Status og orientering v. Peder Damgaard 
Regnskab 2019 forventes at være tilgængeligt i starten af uge 4.  
Det er vigtigt at der skabes et overblik og planer på de enkelte institutter, i forhold til at nå 
årets budgetter, så der er et fælles overblik. Det skal gøres med et 4 årigt perspektiv.  
Huslejemodellen skal gennemgås. NDH samler op ift. huslejemodellen. 
 
Kl. 10.55 – 11.25 
5. AU strategi 2025 og handleplan for 2020 (bilag) 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Referat 
 
 
Dato: 16. januar 2020 
 

 

Side 3/5 

EHN indledte med at understrege, at fakultetet tager udgangspunkt i AU strategien. Emner 
af særlig strategisk karakter, vil omsættes til handleplaner. Fakultetsledelsen skal sætte en 
fælles retning, og bidrage ind til AU strategien, fx ift. ingeniør- og digitaliseringssatsnin-
gen. EHN orienterede om, at der igangsættes en strategi implementeringsproces for fakul-
tetet. Institutledelsen og medarbejdere vil blive inddraget i stort omfang.  
Institutledelsen fremlagde korte pitches på centrale udfordringer og styrker for institut-
terne.  
AGRO: Bæredygtige løsninger på klima, næringsstoffer og pesticider. Dyrkningssystemer 
skal være substantielt anderledes og bygge på biologiske interaktioner og teknologi. Samar-
bejdet med andre institutter skal opskaleres, hvilket vil have indflydelse på instituttets or-
ganisering og rekruttering.  
Der er gode muligheder for at finde funding, fordi opmærksomheden er der – vores udfor-
dring er at det haster, så omverdenens utålmodighed er stor.  
ASE: Uddannelse, samarbejde og innovation – vi skal arbejde i spændingsfeltet mellem de 
tre områder. Og trække på viden udefra. Tæt samarbejde med erhvervslivet, samarbejde i 
undervisningen med virksomhederne.  
BIOS: Vigtigt at samarbejde er centralt i AU’s strategi. Samarbejde mellem forskellige fag-
ligheder er en forudsætning for at kunne levere løsninger på de store samfundsmæssige ud-
fordringer) og udadtil med samfundet/myndigheder/virksomheder. Samarbejdet giver os 
unikke muligheder for at kunne gøre os gældende i relation til klima-/miljø-/biodiversitets-
/fødevarekriser. TECH skal sørge for at være centralt forankret i AU’s bæredygtighedscenter.  
DCA: Sikre tilfredshed med rådgivningen, understøtte forskningsmiljøer til at få bedre ad-
gang til funding. Myndighedsbetjening skal ses i et mere internationalt lys. Mere direkte dia-
log med udenlandske miljøer. Myndighedsbetjeningssvarene skal bruges konstruktivt i den 
offentlige debat, så befolkningen får indsigt i forskningens værdi for samfundet. 
DCE: forskningsbidrag til samfundets udvikling og velfærd – herunder myndighedsbetje-
ning. Myndighedsbetjeningen skal professionaliseres. Særligt på miljø og naturområdet skal 
samarbejdet med erhvervslivet styrkes. Tættere samarbejde med kommunerne.   
ENVS: på områderne natur, miljø og landbrug, står AU meget stærkt. Den nye organisering 
gør at vi bør sikre at forskningsfelterne også sættes ind i et ingeniørspor. 
FOOD: Samarbejde med erhvervslivet både i uddannelse og forskning. Fokus på samfunds-
mæssige impact. Fokus på entreprenørskab og bæredygtighed. Nye uddannelser på vej i sam-
arbejde med andre parter. Industrien bør høre om AU strategien, så de ved, at de er vigtige 
for at vi kan lykkes. Det bliver interessant med SDG uddannelser og et nyt interdisciplinært 
center om bæredygtighed. 
ANIS:  instituttet har arbejdet med AU strategien, og der har været stor opbakning internt. 
Når færdige med handleplanerne skal korelleres med de 6 indsatsområder, og her bør vi 
flette institutternes handleplaner sammen på fakultetet.  
QGG: internationalt godt placeret forskningsmæssigt, og et internationalt center personale-
mæssigt. Fokus på funding til strategisk forskning, så det ikke kun er anvendt forskning. Fo-
kus på rekruttering af de bedste kandidater på alle niveauer, og at udvide rekrutterings-
grundlaget. Vil gerne være et stærkt forskningsepicenter for genomforskning på husdyr, 
planter og humant. Samarbejdet med andre institutter skal udforskes.   
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ENG: vi skal have opbygget kritisk masse på ingeniørdisciplinerne. 6 nye uddannelser er 
under opstart.   
Fokus på økonomistyring, flere ansat til at styre det eksterne samarbejde, stærkere på digi-
talisering. Strategisk fokus på at samle os på ingeniørområdet.  
 
EHN rundede punktet af med at understrege, at fakultetets opgave er at komme med frem-
tidens løsninger til den grønne dagsorden og vise forskningens societal impact. Vi skal 
være bedre til at samarbejde med kommunerne, da løsningerne findes i det tværfaglige 
samarbejde – også ift. entreprenørskab. Fakultetet skal uddanne til grøn omstilling – det 
er derfor vigtigt at vi lytter til, hvad de unge vil, når vi organiserer fakultet og uddannelse.   
 
Kl. 11.25– 11.35 
 
6. Høring vedr. AU klimastrategi 2025 (bilag) 
Der skal udarbejdes generiske svar til bestyrelsen. Der samles et katalog med konkrete for-
slag, der evt. kan arbejdes videre med. Processen formidles og styres af sekretariatet.  
 
Kl. 11.35– 11.45 
7. Status på deling af ST (bilag) 

a. Oversigt over elementer i processen vedr. deling af ST 
b. Studienævnsrepræsentation i Tech-fakultetet 

 
FSU A side medlemmer skal udpeges. MLU følger op.  
 
Kl. 11.45– 11.55 
8. Funding 

a. NUFI –  
Processen er nu at medfinansiering og projektorganisering skal falde på plads ift. ansøg-
ningerne, også fra eksterne parter. SKL følger op.  
 
b. Pionercentre 
Kort orientering.  
 
c. DNRF-chair  
Kort orientering.  

 
Kl. 11.55– 12.05 
9. Status på aktindsigter 
KNI gav kort status. Der er anvendt meget store mængder ressourcer på at besvare de ca. 50 
aktindsigter. EHN understregede at det er vigtigt, at alle på fakultetet praktiserer den gode 
kollegiale omgangstone. AU har en personalepolitik som vi alle på alle niveauer er forpligtet 
til at handle efter og ledelsen har en særlig forpligtelse til at fremme.  https://medarbej-
dere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/ 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/
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Det blev besluttet at personalepolitikken skal tages op formelt i Samarbejdsudvalgene, og 
skal også kommunikeres klart ud til alle medarbejdere.  
Derudover blev det besluttet at punktet ”Kontrakter og samarbejdsaftaler” tages op på 
kommende FAKLED møde. Jurist inviteres til at holde oplæg.  
 
Kl. 12.05– 12.10 
10. Mødeplan 2020 (bilag) 
Udsendes på mail.  
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter  
Kl. 12.10-12.15  
11. Meddelelser (bilag) 

a. Udpegning af nyt medlem til IDM-udvalget 
b. Orientering om lønforhandling 

Aftale om 0,5% af lønbudget. 
Fakultetet har fået til opgave og har fået mandat til at undersøge: analyse af muligheden 
for en evt. sammenlægning af Bios og miljøvidenskab. Det har været drøftet bredt. 
 
 
12. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


