
 
Referat af Direktionsmøde d. 25. januar 2017 
 

 

Til stede:  Per Michael Johansen, Inger Askehave, Antonino 
Castrone, Henrik Halkier, Rasmus Antoft, Eskild Holm 
Nielsen, Lars Hvilsted Rasmussen, Mogens Rysholt 
Poulsen, Søren Damgaard  

Øvrige:  Morten Winterberg, Ulla Gjørling, Lisa Krogh Chri-
stensen (pkt. 3), Lars Brodersen (pkt. 5)  

Afbud:  - 

  
 

Dagsordenspunkt 
Opfølgnings-
ansvar 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

 

2. Godkendelse af referat af mødet den 16. december 2016 
Som opfølgning på referatet spurgte PMJ dekanerne, om indkaldelse af medarbejde-
res bibeskæftigelse inkl. indtjening herpå var iværksat. Dekanerne bekræftede. PMJ 
vil efterfølgende indkalde fra dekanerne. 

Referatet blev godkendt. 

PMJ indkalder 
indberetning om 
bibeskæftigelse 
og indtjening 
herpå fra deka-
nerne. 

3. Evaluering af uddannelsesporteføljen 
Lisa Krogh Christensen, Rektorsekretariatet deltog under behandling af punktet. 
 
IA indledte om robusthedsprincipperne med at sige, at arbejdet været i gang i et år 
som et led i strategiens handleplaner, der siger at den samlede uddannelsesporteføl-
je skal gennemgås. Det er desuden en del af udviklingskontraktens mål for 2017, at 
AAU skal se på bæredygtighed i uddannelsesporteføljen. Gennemgangen af samtlige 
uddannelser er således en engangsforestilling, hvor der oparbejdes et samlet blik på 
hele uddannelsesporteføljen. Herudover sikrer vi en løbende stillingtagen til uddan-
nelserne i det eksisterende kvalitetssikringssystem.  

Robusthedsprincipperne har været i høring i oktober/november 2016, og der er ind-
kommet en række forskellige input, herunder forslag om forhold, som allerede var 
gældende. Det Strategiske Uddannelsesråd har justeret efter høringens forslag og 
indstiller nu robusthedsprincipperne til direktionen til godkendelse og indstiller desu-
den en tids- og procesplan til godkendelse.   

IA betonede, at en samlet gennemgang af uddannelsesporteføljen kan give en indi-
kation af robusthed i den enkelte uddannelse og et samlet blik på det samlede ud-
dannelsesudbud på tværs af fakulteter, som aldrig tidligere er tilvejebragt. Direktio-
nen drøftede fakulteters anmodning om at skyde arbejdet til 2018 pga. institutionsak-
krediteringen. Hertil svarede IA, at fagmiljøers arbejde med institutionsakkreditering 
primært vil ligge i første halvår, mens efteråret vil være præget af panelbesøg, hvor 
fagmiljøerne vil have luft til arbejdet med robusthedsprincipper. Fakulteterne bliver 
desuden tilbudt hjælp til indsamling og behandling af data fra Fælles Service. Endelig 
gør mål i udviklingskontrakten, at yderligere udskydelse af uddannelsesgennemgan-
gen vil være uhensigtsmæssig. 

Direktionen godkendte indstillingen men var meget opmærksom på at få skabt en 
implementeringsplan, som tager højde for det administrative arbejde i fagmiljøerne, 
hvorfor det besluttedes, at der som kick-off afholdes et møde mellem prorektor, de-
kaner, prodekaner, kvalitetsenheden og relevante fagpersoner, hvor der fastlægges 
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en fælles faseplan til lokal udmøntning.  

Afslutningsvis drøftede direktionen, at gennemgang af uddannelsesporteføljen er 
endnu en grund til bredere anvendelse af RES.  

Beslutning og notat om evaluering af uddannelsesporteføljen sendes til fakulteterne, 
der som minimum videreformidler til dekanat, institutledere, studieledere, studie-
nævnsformænd og kvalitetsmedarbejdere. Det meddeles samtidig, at der følger en 
invitation til et kick-off under ledelse af prorektor, hvor prorektor, kvalitetsenheden, 
dekaner/prodekaner mv. sammen udarbejder proces for arbejdet. 

 

 

 

Kvalitetsenhe-
den kommunike-
rer til fakulteter-
ne og indkalder 
til kick-off. 

4. Strategisk samarbejde med SDU 
PMJ indledte med at bemærke, at der for det sundhedsvidenskabelige, det naturvi-
denskabelige og det tekniske område var enighed om at lave et strategisk samarbej-
de, mens der efterfølgende er drøftet muligheden for at udvide til det humanistiske og 
samfundsvidenskabelige område.  

Direktion var enig om at bakke op om de tre AAU-forslag; multiresistens, fosfor og 
droner/autonome systemer. Den endelige økonomiske ramme afgøres først i dialo-
gen med SDU den 30. januar 2017. Forskere bag de øvrige forslag stimuleres til at 
fortsætte dialogen. Direktionen forventede, at DTU vil vise interesse for at deltage i 
multiresistensprojektet.  

Dekanerne orienterer i fakulteterne efter mødet med SDU.  

 

5. Dekanernes arbejdsmiljøansvar og deres eventuelle arbejdsmiljøorga-
nisation 
Lars Brodersen, HR deltog under behandling af punktet. 

Lars Brodersen supplerede indstillingen med at sige, at diskussionen også skal tages 
i hovedsamarbejdsudvalget, da medarbejdersiden har indflydelse på samarbejdsor-
ganisationen. 

Ledelsen vedkendte sig sit arbejdsmiljøansvar og behovet for at etablere et arbejds-
miljøorgan på fakultetsniveau. Man ønskede, at arbejdsmiljø på fakultetsniveau sam-
tænkes med samarbejdsudvalgsstrukturen. Direktionen bad HR komme med et ud-
spil til proces og årshjul for, hvad der skal drøftes hvor og hvornår. Dette behandles 
efterfølgende i HAMIU. Direktionen bemærkede, at eskalation bør ske fra institutterne 
til fakultetet. Lars Brodersen lovede at afklare dette. 

HR-afdelingen orienterer direktionen, når HAMiU har truffet beslutning. 

Næste møde i HAMIU er 21. februar, hvorefter det efterfølgende møde først er i maj. 
Direktionen anmodede Lars Brodersen om at forsøge at nå at udarbejde proces og 
årshjul til behandling på mødet i februar.   

HR/Lars Broder-
sen udarbejder 
proces og års-
hjul for hvad der 
behandles hvor 
og hvornår. Om 
muligt skal dette 
på HAMiU’s 
møde 21. febru-
ar. 

Lars Brodersen 
afklarer eskala-
tion fra institut-
ter. 

6. Drøftelse af dagsorden til HSU-møde den 8. februar 2017 
På det kommende møde forventes punkt om budgetprincipper at være det vægtigste. 
Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at der er tale om budgetprincipper 2018 og 
ikke 2019, hvor ny budgetmodel vil skulle træde i kraft. 

Direktionen besluttede at imødekomme b-sidens forslag om, at rammen for lønregu-
leringen 2017 skal opskrives med et beregnet beløb, som forventes at kun-
ne henføres til ikke-afledte pensionsindbetalinger ved aftaler om engangsvederlag i 
2017. Andelen af rammen, der anvendes til engangsvederlag, er i beregningen sat til 
50%. 

RS indarbejder 
info om strategi-
pulje 2 i rektors 
orientering til 
HSU. 

7. Status på økonomi 
Årets overskud er 112,4 mio. kr. AAU har nået 625 mio. kr. i eksternt hjemtag, hvilket 
er indeks 96 sammenlignet med 2015. Der er hjemtaget 4 % mere, end der er afvik-
let. Der ses et fald i hjemtag fra EU på 42 %, mens hjemtag fra private danske fonde 
er steget med 14 %. Hjemtag fra offentlige danske fonde er stabilt. På campusser er 
hjemtaget fordelt således: 85 % AAL, 10 % CPH og 3,3 % ESB.  

Udrulning af digitaliseret præbudget i foråret 2017 forventes at blive en god central 

 



 
kilde til overblik over succesrater mv. 

8. Meddelelser 
a) Meddelelser fra rektor 

 Forsknings- og uddannelsesudvalg på Campus CPH den 16. januar. 

 Møde med Søren Pind sammen med bestyrelsesformand. 

 Møde med Agnete Gersing 13. januar, drøftelse af det fremtidige samarbej-
de; tættere drøftelsers og møderække mellem departementet og formand-
skabet og direktør fra DKUNI. 

 12. januar møde om psykisk arbejdsmiljø i CPH. Proces sat i gang med sty-
regruppe. 

 26. januar møde med Mette Frederiksen 

 3. maj besøg fra Grundfos 

 17. februar besøg fra Innovationsfonden 

 22. februar og 1. maj besøg fra Novo Nordisk fonden 

 88 tilmeldte ph.d.er til ph.d.-ceremonien 

 Årsfesten, de første invitationer er sendt ud. 

 
b) Nyt fra prorektor 

 Frie studieaktiviteter og fremtidig finansiering heraf (kun hjemmel til studievej-
ledning, studenterpolitiske og talent). Studerende får derfor ikke tilbud om 
sprogkurser. Der tages kontakt til de studiechefer på de øvrige universiteter 
og efterfølgende spørges styrelsen.  

 Uddannelsesloft og positivliste; datalogi, landinspektør, matematik, matema-
tikøkonomi mv. 

 Afholdt møde med akkrediteringsinstitutionen som forberedelse til instituti-
onsakkrediteringsprocessen.  

 Læsesal i studenterhuset nu åbnet. Den nye læsesal og afvikling af AAU’s 
mødelokale skal kommunikeres ud i organisationen. 

 En lang række uddannelser er søgt sammenlagt på TEKNAT.  

 Kronik om koncentration af mindre sprogfag samles på KU og AU har skabt 
et vis røre, og der var mindre konsensus blandt universiteterne, end kronik-
ken signalerede.  

 
c) Nyt fra Det Strategiske Uddannelsesråd 

 Internat om frafald, drøftelse af lokale initiativer om frafald og fastholdelse. 

 

KOM informerer 
på Inside mv. 
om den nye 
læsesal. 

KOM meddeler 
til ansatte om 
afvikling af 
mødelokalet i 
centrum. 

9. Eventuelt 
PMJ rykker for tilbagemelding om kandidater til ECIU-lederuddannelse. 

MRP har repræsenteret AAU på møde i ECIU for prorektorer for forskning og innova-
tion i Kaunas.  

RA orienterede om kulturmødet på Mors, som er blevet en selvejende institution og 
derfor leder efter partnerskaber. RA sidder i advisory board. Der var opbakning til 
AAU-tilstedeværelse med en scene/stand.   

 

10. Møde med Michael Klitgaard, borgmester og Søren Steensen, kommu-
naldirektør; Brønderslev Kommune 
Kommunaldirektøren præsenterede kommunen. Voksende indbyggertal men en ald-
rende befolkning med vigende børnetal. Man har stærk fokus på at få arbejdssøgen-
de og kontanthjælpsmodtagere i arbejde, og man ønsker fra AAU socialrådgivere, 
som har større indsigt i arbejdet i landkommuner.  

Kommunen har indgået partnerskab med ISS om at gøre flygtninge jobparate.  

På sundhedsområdet er et Sundhedshus efter lange indkøringsvanskeligheder nu 
lykkedes med at tiltrække praktiserende læger via etablering af sundhedsfagligt miljø.  

Kommunen satser desuden på telecare, digitalisering, fjernvarme og strømproduktion 

 



 
i form af vindmøller og solenergi.  

Kommunen har 175 anbragte børn og ser et stort behov for at finde nye veje på om-
rådet, særligt i forhold til at skabe sammenhæng i indsatsen på tværs af forvaltnin-
gerne.  

Endelig har kommunen stor fokus på inddragelse af frivillige i opgaveløsningen for at 
få pengene til at strække længere.  

 


