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Fakultetsledelsesmøde d. 20. marts 2020 kl. 12.00-14.00 
Mødet afholdes virtuelt (se mødeindkaldelse) 
Fakultetsledelsesmøde nr. 4 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Thomas S. Toftegaard (TST/ENG), Conni Simonsen (CSI/ASE), Klaus Lønne Ingvartsen 
(KLI/ANIS), 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), Finn Borchsenius (FB), Mie Lundgaard (MLU), Niels Damgaard Hansen (NDH), Kia Sofie 
Abildtrup (KSA, ref.).  
Afbud: - 
Gæster: - 

 
 
 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
 
Kl. 12.00 – 12.05 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsorden og referat blev godkendt. EHN orienterede kort om budget 2020.  
 
Kl. 12.05 – 12.15 
2. Nyt fra dekanen 
EHN orienterede om: 

• Pga. situationen omkring corona-virus bliver forskellige deadlines i øjeblikket flyttet: 
o Fristen for kvote 2-ansøgninger er flyttet til 22. marts 2020 kl. 12. 
o RSO har en oversigt på corona-sitet over ansøgningsfrister, som er blevet 

rykket – her kan man holde sig opdateret.  
• Processen for indstillinger til EliteForsk-priserne 2021 er blevet meldt ud og der er 

sendt mail med information om processen. 
• Der er brug for flere indstillinger til DFFs faglige forskningsråd. Sekretariatet sender 

en mail med en ny frist.  
• Bidrag til regeringens kommende klimahandlingsplaner: I forlængelse af brevet fra 

klimaministeren (vedlagt under meddelelser) bliver vi bedt om at bidrage mere kon-
kret, ind til videre af Energistyrelsen og Transportministeriet. Sekretariatet sender 
henvendelserne til de relevante institutledere, når de kommer ind og giver besked 
om proces. 
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• Planlægningen i forhold til AU’s deltagelse i Folkemøde 2020 er sat i bero, da der 
er stor sandsynlighed for, at det bliver aflyst. 

 
Kl. 12.15 – 12.25 
3. Nyt fra medlemmer 
JESM orienterede om processen for deling af ph.d.-skolen. Det forventes at skolen deles 
formelt den 1. juni 2020. Programformænd og medlemmer forlænges året ud med henblik 
på at sikre kontinuitet ved delingen.  
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
Kl. 12.25 – 12.55 
4. Status på beredskab v. alle 
I den første fase af nedlukningen har der været afholdes beredskabsmøder i UL og FL på 
dagslige basis. Denne mødekadence sættes nu ned. Der er står tilfredshed hos rektor og UL 
med den møde medarbejderne har håndteret nedlukningen på.  
 
Alle institutter vurderer løbende, hvilke aktiviteter og funktioner, der er kritiske samt føl-
ger op på projekter og status for, hvad der forventes at kunne gennemføres i år. 
 
CSI orienterede om, at der er bekymring blandt de studerende i forhold til gennemførsel af 
eksamener.  FBO informerede om, at man er ved at undersøge andre mulige eksamensfor-
mer, hvis de ikke kan afholdes fysisk. Sagen drøftes i det udvidede uddannelsesforum.  
 
Kl. 12.55 – 13.15 
5. Status på handleplan for myndighedsområdet v. KNI (bilag) 
KNI orienterede status for handlingsplanen for myndighedsområdet. Formålet er at skærpe 
kvalitetssikringen af myndighedsrådgivningen yderligere. 
 
Punkterne i handlingsplanen omfatter: indskærpelse af ledernes og medarbejdernes rolle og 
ansvar i forbindelse med myndighedsbetjeningen, fakultetets organisatoriske indsats vedrø-
rende kvalitetssikring samt forbedring, udbygning og udvikling af kvalitetsledelsessystemet. 
 
Det er vigtigt at tidsplanen fastholdes, selvom enkelte aktiviteter desværre har måttet udsky-
des pga. corona-krisen. Der skal afrapporteres til bestyrelsen. 
 
Kl. 13.15 – 13.25 
6. Rapportserier i Tech-regi v. KNI (bilag) 
KNI orienterede om baggrunden. Oksekødssagen og den interne undersøgelse viste at der var 
uklarheder omkring rapporttyperne. En arbejdsgruppe har derfor set på, hvordan rappor-
terne kan kategoriseres tydeligere i fremtiden. Det er på den baggrund foreslået fire rapport-
kategorier: Rådgivningsrapporter, rådgivningsnotater, forskningsrapporter og formidlings-
rapporter. 
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Tanken er at kategorierne ensrettes på tværs af institutter og på hjemmesiden.  
 
Der var en drøftelse af definitionen af kategorien ”forskningsrapporter” og om der er behov 
for den. Institutterne får en frist på 14 dage til at melde tilbage.  
 
Kl. 13.25 – 13.45  
7. Orientering om strategiproces på ingeniørområdet v. FBO 
FBO orienterede om den kommende strategiproces vedr. ingeniørområdet, som vil have 
fokus på at videreføre og udvikle ENGINEERING 2025.  
 
Der var opbakning til processen og enighed om, at den strategiske indsats skal tænkes på 
tværs af hele fakultetet. 
 
Kl. 13.45 – 13.55 
8. Status på strategiproces på Tech (bilag) 
MLU orienterede om status på strategiprocessen på Tech. Der bliver arbejdet med flere 
spor. 
 
Fokusgrupperne ”Grøn omstilling” og ”Identitet og Kultur” har fået formænd, og I har meldt 
deltagere ind. Formændene for Grøn omstilling er Carsten Suhr Jacobsen og Jørgen E. Ole-
sen, på Identitet og Kultur er det Hanne og Lars Ditlev Mørck Ottosen. Ledelsen er indkaldt 
til processen, men endnu ikke deltagerne.  
 
Der er planlagt efter at holde fokusgruppeworkshops primo maj, men det skal sandsynligvis 
revurderes i lyset af corona-krisen.  
 
Andet spor er ledelsesudvikling, hvor Fakultetsledelsen skal i gang her i foråret. Efter planen 
starter vi op med 12-12 seminar sidst i april. Her vil Mobilize, som har sammensat den sam-
lede strategiproces, også være med. Institutsekretariatsledergruppen vil også komme igen-
nem en lederudviklingsproces, sideløbende med fakultetsledelsen.  
 
Der var et ønske om at få mulighed for også at lave ledelsesudvikling lokalt på institutterne. 
Det blev aftalt at tage det med i den videre proces.  
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter  
Kl. 13.55 - 14.00 
9. Meddelelser (bilag) 

a. Henvendelse fra minister Dan Jørgensen om formaliseret inddragelse af forskere på 
klimaområdet 

b. Klimarådets rapport: ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” kan hentes 
her: https://www.klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-
til-70-procentsmaalet-i-2030  

c. Funding opportunities 2020 - overview 

https://www.klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030
https://www.klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030
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d. AU’s input til UFM’s arbejdsgruppe vedr. grønne forskningsbehov og -potentialer 
 
Det blev kort drøftet, hvordan institutterne bedst understøttes i forhold til funding og re-
kruttering. Der er behov for stærkere koordinering på tværs og erfaringsudveksling mellem 
institutterne om interne processer i forhold til talent management, pipeline og fundingmu-
ligheder. Det blev aftalt at sætte temaet på dagsordenen til et kommende fakultetsledelses-
møde, hvor institutlederne kort kan præsentere deres erfaringer og best practice. 
 
10. Eventuelt 
Næste fakultetsledelsesmøde er ind til videre planlagt i forbindelse med seminaret den 29.-
30. april. 


