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AARHUS 
UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

  
Fakultetsledelsesmøde d. 31. august 2020 kl. 12.30 – 15.30 
Virtuelt (se mødeinvitation) 
Fakultetsledelsesmøde nr. 12 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Eskild Holm Nielsen (EHN), Peter Henriksen (PH/BIOS), Jørgen E. 
Olesen (JEO/AGRO), Lars Ditlev Mørck Ottosen (LDMO/ENG), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI/ANIS), Niels 
Halberg (NH/DCA), Hanne Bach Clausen (HBC/DCE), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ/ENVS), Michelle Willi-
ams (MW/FOOD), Mogens Sandø Lund (MSL/QGG), Jes Madsen (JESM), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchse-
nius (FBO), Brian Vinter (BVI), Mie Lundgaard (MLU), Niels Damgaard Hansen (NDH),  Kia Sofie Abildtrup 
(KSA, ref.).  
Afbud: Conni Simonsen (CSI/ASE) 
Gæster: Pia Thystrup (pkt. 7), Peder Damgaard (pkt. 8) 

Kl. 12.30 – 12.35 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsorden og referat fra fakultetsledelsesmøderne den 13. og 20. august blev godkendt. 
 
Kl. 12.35 – 12.50 
2. Nyt fra dekanen 
EHN orienterede om: 

• Der er planlagt en rundtur til institutterne for dekanen m.fl. med start i denne uge. 
• I forhold til ØR3 er møderne ved at blive lagt i kalenderen. EHN understregede, at 

det er vigtigt at der gøres en stor indsats på institutterne for at få balance. 
• Dekanatet har taget første skridt i et ledelsesudviklingsforløb, som også skal bredes 

ud til fakultetsledelsen. Det er vigtigt at koble sammen med AU’s strategi, når vi ar-
bejder med ledelsesudvikling og strategi. 

• Der har været ekstern audit på flere institutter. Det er gået rigtig godt og EHN kvitte-
rede for den store indsats. 

 
Kl. 12.50 – 13.05 
3. Nyt fra medlemmer 

• JEO orienterede om, at han er blevet udpeget til et fagpanel i forbindelse med klima-
borgeringet. 

• BVI orienterede om muligheden for at stille forslag til kandidater til bestyrelsen i 
EIT. Sekretariatet rundsender informationen. 

• KNI orienterede om status for processen for MFVMs ”Roadmap for forskning 2020-
2030”, hvor flere institutter har bidraget. Næste skridt er at MFVM samler de input, 
der er kommet fra alle universiteter og skriver det sammen med ministeriets målsæt-
ninger. 
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Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
Kl. 13.05 – 13.20 
4. Status på corona v. EHN 
EHN orienterede om, at corona-udbruddet i Aarhus er ved at være under kontrol og de 
særlige restriktioner er afsluttet. FBO fortalte, at studiestarten er gået godt på trods af situ-
ationen. Der er fokus på, at førsteårsstuderende kommer ind på campus. 
 
Kl. 13.20 – 13.30 
5. Status på ny organisering på ingeniørområdet v. FBO 
EHN orienterede om, at høringssvarene på forslaget om ny organisering på ingeniørområ-
det er begyndt at komme ind. Tilbagemeldingerne er konstruktive og der bliver peget på 
relevante opmærksomhedspunkter. Det samme i de arbejdsgrupper og task forces, der er 
nedsat i forbindelse med processen.  
 
Kl. 13.30 – 13.40 
6. Intern fagfællebedømmelse: Ressourcesætning og meritering v. KNI (bilag) 
Der var enighed i fakultetsledelsen om, at intern fagfællebedømmelse er en naturlig, inte-
greret del af myndighedsbetjeningen og tiltrådte at det ressourcesættes eksplicit allerede 
ved planlægning af arbejdsprogrammerne under rammeaftalen med Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet. Der var ikke opbakning til forslaget om som standard at tilbyde fagfællebedømme-
ren at være medforfatter på efterfølgende peer review-artikler. 
 
Kl. 13.40 – 14.00 
7. Opdatering kriterier for varig ansættelse på TECH (ABC-kriterier) v. JESM (bilag) 
I forlængelse af den nye VIP-stillingsstruktur som trådte i kraft i 1. januar 2020 her en ar-
bejdsgruppe lavet et forslag til en opdatering af ABC-kriterierne for varig ansættelse. Fakul-
tetsledelsen godkendte de opdaterede med henblik på, at de drøftes i hhv. FSU og Akademisk 
Råd, inden de bliver forelagt fakultetsledelsen til endelig godkendelse.  
 
Kl. 14.00 – 14.20 
PAUSE 
 
Kl. 14.20 – 14.55 
8. Budgetproces 2021 og justering af NØM v. Peder Damgaard (bilag) 
Fakultetsledelsen godkendte justeringen af NØM og tog budgetprocessen 2021 til efterret-
ning. Der var spørgsmål til lønbudgetter og hus-/jordleje samt økonomen i forbindelse med 
delingen af MBG, som Peder Damgaard følger op på. 
 
Kl. 14.55 – 15.05 
9. Status på fødevarepartnerskaber v. MW og JEO (bilag) 
MW orienterede om status på partnerskabet ”Climate and ressource efficient food proces-
sing”. Der arbejdes frem mod en ansøgning til Innovationsfonden i februar 2021 
 
JEO orienterede om status for partnerskabet inden for klimoptimeret landbrugsproduktion. 
Der er blevet arbejdet med det i løbet af foråret og der er nedsat en styregruppe, som mødtes 
i primo august. Der er nu også etableret en skrivegruppe og lagt en plan for den kommende 
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proces, herunder virksomhedsinddragelse. Der planlægges efter at sende en ansøgning til 
Innovationsfonden i februar 2021.  
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter  
Kl. 15.05 – 15.15 
10. Meddelelser (bilag) 

a. Ferieplanlægning og forud fastlægges af ferie i forbindelse med den nye ferielov 
 
11. Punkter til kommende fakultetsledelsesmøder (bilag) 
EHN bemærkede, at Junior Researcher Association skal inviteres til et fysisk møde. EHN 
vil holde et oplæg om ATVs rapport om verdens førende Tech-regioner.  
 
Bygningschef Bent Lorenzen inviteres til at holde et oplæg om campus 2.0 og principper 
for flytning til Aarhus C.  
 
12. Eventuelt 
Næste møde afholdes virtuelt den 9. september og vil primært have fokus på høringen 
vedr. ny organisering på ingeniørområdet.  


