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Referat fra Institutforum 
 

Dato: Tirsdag den 23. februar 2021, kl. 10.00 – 12.00. 
Sted: Mødet blev afholdt på Zoom. 
 
Til stede: Erik Østergaard Jensen (EØJ), Claus Oxvig, Lene Pedersen, Knud Erik Larsen, Magdalena 
Pyrz, Dorte Abildskov, Henrik Hartvig Kolmos, Anni Christensen, Astrid Van Der Aa Kühle, Anna 
Marie Nielsen, Line Marie Christiansen, Malthe Kjær Bendtsen og Helle Homann (referent). 
 
Fraværende: Rikke Mie Rahbek, Michelle Møhlenberg og Frederik Oskar Henriksen.  
 
 

Punkt Referat 

1.  Institutforums rolle og funktion 
 
Mødet blev indledt med en diskussion af Institutforums rolle og funktion. EØJ fortalte, at 
Institutforum historisk set blev sat i værk på Aarhus Universitet på et tidspunkt, hvor der 
skete mange former for ændringer på institutterne. Blandt andet blev der lavet 
ledelsesgrupper på institutterne. Formålet med Institutforum var at udbrede og sikre 
demokrati og medbestemmelse på de enkelte institutter.  
Siden etableringen har Institutforum haft forskellige skæbner rundt omkring på 
institutterne. En del institutter har svært ved at finde ud af, hvad man egentligt skal bruge 
Institutforum til. På den baggrund rejste EØJ spørgsmålet om, hvorvidt det giver værdi på 
MBG at bibeholde Institutforum i dets eksisterende form eller om det kan erstattes af 
andre tiltag, fx mindre møder målrettet hhv. ph.d.-studerende, postdocs og TAP.  
Samtidig lagde EØJ op til en diskussion om, hvad indholdet egentligt skal være i 
Institutforum, fx i forhold til ledelsesgruppens kommissorium. Er Institutforum primært et 
oplysningsorgan for en lille udvalgt gruppe af medlemmer? I så fald kan den opgave løses 
på andre måder.  
EØJ understregede i den sammenhæng, at han som udgangspunkt ikke ønsker at 
nedlægge Institutforum, men da der bliver brugt tid på afholdelse af møder, er det 
fordelagtigt, at forummets medlemmer reflekterer over vigtigheden af Institutforum og 
hvilken funktion det skal have. 
 
Lene Pedersen fremhævede, at Institutforum har en vigtig rolle at spille som instituttets 
vagthund, der kan træde til og tage hånd om tingene, hvis fx samarbejdet med 
institutlederen kører skævt, og i den forbindelse kontakte dekanen. Denne situation er 
naturligvis hypotetisk og ikke aktuel på MBG på nuværende tidspunkt.  
Claus Oxvig supplerede med den betragtning, at der er en del informationsoverlap mellem 
de forskellige udvalg, herunder Institutforum. De samme oplysninger flyder rundt i flere 
fora, hvilket er uhensigtsmæssigt. Institutforum bør dog ikke nedlægges af den grund. 
Man kunne i stedet begynde at se Institutforum som en slags hvilende beredskab, der kan 
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træde i aktion, når der er behov for det. Der behøver ikke at blive indkaldt til møder mere 
end en gang om året.  
 
Diskussionen mundede ud i en beslutning om at fastholde Institutforum, som det er. Som 
noget nyt sigtes der fremover mod at holde møder med en mindre dagsorden. EØJ vil til 
hvert møde lave en kortfattet beretning om, hvad der rører sig på instituttet, og denne 
beretning kan danne udgangspunkt for diskussioner i udvalget. Da der i 
forretningsordenen for Institutforum er fastsat et bestemt antal møder, lander 
mødefrekvensen på to møder om året. Institutforum kan i øvrigt aktiveres til hver en tid, 
hvis der skulle være behov for det. 
Der skal derudover informeres om, at Institutforum har en vigtig funktion som instituttets 
vagthund og at ledelsesgruppen eller medlemmer fra andre udvalg kan rette henvendelse 
til Institutforum, hvis man mener, at der er noget, der ikke kører, som det skal.  
EØJ og Lene Pedersen sender en mail ud til instituttet med informationer om 
Institutforums fremtidige formål.  
 

2.  Orientering fra Erik Østergaard Jensen (EØJ) 
 
I 2019 fik MBG lavet en ekstern evaluering, hvilket resulterede i fine karakterer til 
instituttet. Evalueringen blev udarbejdet af et panel bestående af seks udenlandske 
professorer på baggrund af en selvevalueringsrapport.  
Overordnet set nåede panelet frem til, at MBG er i verdenseliten på en række af 
instituttets forskningsområder, men selvom det generelt så meget fint ud, var der dog 
flere ressourcer, der kunne bringes bedre i spil. Desuden mente panelet, at instituttet var 
fraktioneret i forhold til mange sektioner og anbefalede, at MBG lavede færre sektioner.  
 
Antallet og sammensætningen af sektionerne blev diskuteret på instituttet i 2020, og 
resultatet var en ny sektionsstruktur, der trådte i kraft i januar 2021. Strukturen omfatter 
nu fem sektioner: 
Proteinvidenskab, Genomekspression, Plante Molekylærbiologi, Neurobiologi og 
Molekylær Medicin og Ernæring.  
 
I forlængelse heraf er ledelsesgruppen ligeledes blevet justeret og består nu af 
repræsentanter for de nye sektioner, dog med to repræsentanter for Molekylær Medicin 
og Ernæring, da denne sektion er ret stor.  
Tidligere blev repræsentanter for de enkelte sektioner benævnt sektionskoordinatorer. 
Denne funktion er blevet noget nedgraderet, da repræsentanterne ikke længere 
nødvendigvis har en koordinerende rolle. Dog er der en forventning om, at 
repræsentanterne oplyser om, hvad der foregår i ledelsesgruppen, og omvendt orienterer 
ledelsesgruppen om, hvad der sker i sektionerne.  
Derudover er der fire fødte medlemmer af ledelsesgruppen: Lederen af 
uddannelsesudvalget, lederen af ph.d.-udvalget, lederen af forskningsudvalget og 
sekretariatslederen.  
Der er netop ansat en ny sekretariatsleder, der starter den 1. marts 2021. Blandt mange 
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kvalificerede kandidater har instituttet valgt Inge Danielsen, der kommer med en stærk 
faglig baggrund, idet hun har lavet en ph.d. på Seruminstituttet og haft forskellige 
sekretariatsfunktioner, bl.a. i regionen. Desuden har hun en ledelsesmæssig ballast. EØJ 
ser frem til, at Inge starter som sekretariatsleder 1. marts og har forberedt et 
introduktionsforløb for hende i sekretariatet.  
Endelig er det blevet besluttet som noget nyt, at non-tenure, altså de ikke fastansatte 
blandt det videnskabelige personale, også bør repræsenteres af et medlem i 
ledelsesgruppen.  
 
Ledelsesgruppen skal tage sig af regnskab, stillinger (hvad der er økonomi til), strategi 
(hvordan skal instituttet driftes), core faciliteter, foredrag, fordeling af pladsen på 
instituttet, regelsæt og sociale arrangementer. Ved siden af ledelsesgruppen tager 
forskningsudvalget sig af forskningsretningen, hvad angår strategi og stillinger. 
 
Der er lagt op til, at der afholdes flere møder med gruppeledere, sådan at der kan blive 
diskuteret og informeret i det forum også.  
 

3.  Økonomi 
 
Som bekendt er ST blevet delt i to fakulteter: Nat og Tech. Den interne deling mellem Nat 
og Tech er endnu ikke kommet helt på plads. Derfor er der uklarhed om, hvordan 
budgettet for Nat ser ud og hvilke frihedsgrader, der er på den front.  
 
EØJ gennemgik MBG’s budgetskabelon for 2021-24. Regnskabet for 2021 ser fornuftigt ud 
og er tæt på resultatkravet.  
I 2020 fik MBG lov til at gå ud med et underskud på 3 mio. kr. Til gengæld var kravet, at 
nogle af pengene skulle hentes ind i de følgende år. Der vil i den forbindelse begynde at 
komme udfordringer, for hvis budgettet for 2021-24 holder, ender MBG med et 
underskud på et par mio. kr. både i 2022 og 2023. Målet er, at vi skal gå ud med et 
overskud på 2 eller 3 mio. kr.  
 
Der er usikkerhed om budgetterne for 2022 og 2023, da de endnu ikke har været 
diskuteret i bund. EØJ ved derfor ikke, hvad forventningen reelt er, og mangler en 
diskussion med dekanen på det punkt. Før budgettet for Nat ligger fast, giver det 
imidlertid ikke mening at diskutere MBG’s budget. EØJ understregede i den forbindelse, at 
MBG ikke står over for et skrækscenarie, da situationen er håndterbar.  
 
EØJ har en forventning om, MBG’s inddækning 2022/2023 gerne skulle blive højere, end 
den er i dag. Den ligger på ca. 9 mio. kr. nu. Har vi en omsætning på 150 mio. kr. og en 
forventet gennemsnitlig inddæknings-procent på 10-15%, bør vi komme højere op. 
Fremadrettet skal MBG være skarpere på inddækning og pointere, at alle midler skal 
inddækkes, sådan at vi vil være bedre rustet til at håndtere de underskud, der eventuelt vil 
komme i 2022 og 2023. 
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4.  Rekrutteringer 
 
På rekrutteringsfronten orienterede EØJ om, at der har været slået en stilling op på 
Neurobiologi. Der var oprindeligt udvalgt en kandidat, der dog takkede nej til stillingen. 
Derfor arbejdes der nu med en anden kandidat. I Biokemi er der netop indstillet en 
kandidat til ansættelse. Da der er flere gode kandidater, overvejer man i øjeblikket, om 
der skal ansættes endnu en kandidat.  
Derudover er der yderligere en lektor/adjunkt-stilling i opslag indenfor nano. Og endelig er 
der et professorat slået op i mikrobiologisk strukturbiologi.  
Alle stillinger ligger inde i budgettet, der også levner rum til endnu et par stillinger. Det 
skal diskuteres i forskningsudvalget, hvilke emner der skal sættes på disse stillinger. 
 
EØJ vil lægge op til en diskussion med dekanen om, at instituttet har været meget 
tilbageholdende i forhold til opslag, hvilket skyldes den kendsgerning, at instituttets 
budgetter har været blodrøde i tidligere år. Fra 2015 og indtil nu har instituttet mistet 12 
lektorater ud af 37 faste stillinger, hvilket kun kan betegnes som meget voldsomt. Vi 
mangler stadig en del for at være oppe på et acceptabelt niveau. Derfor vil EØJ gerne 
fremlægge det synspunkt for dekanen, at det er nødvendigt at være mere aggressiv i vores 
rekrutteringsstrategi og ansætte flere folk, selvom budgettet måske ikke tilsiger det. 
Ansættes der dygtige folk, vil det skabe ekstra værdi på instituttet i form af ekstern 
funding. Dette kræver selvfølgelig et budget, der ser nogenlunde ud i en årrække.  
 
Der blev spurgt ind til, hvorfor der er flere kandidater, der ender med at takke nej til 
stillinger. Kan instituttet gøre noget ved det, og kan problematikken anvendes som 
argument i nogle større strategiske diskussioner på AU? På grundlag af flere konkrete 
eksempler fortalte EØJ, at årsagerne er forskellige. Bl.a. kan det være problematisk, at 
medfølgende ægtefæller ikke kan finde job i Aarhus. Der bliver allerede gjort en del på AU 
for at afhjælpe dette problem, bl.a. i samarbejde med region og kommune. Aarhus er et 
attraktivt sted at bo for familier, og det skal vi på AU-plan være bedre til at reklamere for 
med henblik på at kunne tiltrække flere gode kandidater.  
 

5.  Instituttets fysiske rammer/flytning til Bygning 10 
 
Renoveringen af MBG’s nye lokaler og bygninger i Universitetsbyen skrider planmæssigt 
frem, og forventningen er, at arbejdet er færdigt i november 2021. Derfor skulle MBG 
være klar til indflytning i Bygning 10 i januar 2022. 
 
I byggeudvalget er man nu i gang med at se på møbler. Laboratoriemøbler er bestilt, men 
kontormøbler og møbler til fx møderum og undervisningslokaler mangler. Det samme gør 
bestykning af AV-udstyr og opvask. Bare i forhold til vaskemaskiner og autoklaver vil 
omkostningerne beløbe sig til 6 mio. kr.  
Byggeudvalget skal også til at se på bemandingsplanen igen. Der blev lavet en fordeling af 
medarbejdere hen over byggeriet for fire år siden, men meget er sket siden da, hvorfor 
det er nødvendigt med en revurdering af bemandingsplanen. Samtidig skal det overvejes, 
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hvordan man kan skabe plads til eventuelle nye folk på instituttet. 
Senere på året skal der udarbejdes en plan for selve flytningen: Hvem flytter først og 
hvordan gør vi det? 
EØJ forventer, at der vil være en overgangsperiode på en måneds tid, hvor instituttet 
grundet flytningen kører på lidt lavere blus end normalt, men længere end det, burde det 
ikke tage.  
I bygning 1872 kommer MBG ikke til at råde over de to nederste etager, da AU IT rykker 
ind her med ca. 130 medarbejdere. Skulle MBG fremadrettet få brug for mere plads i 
bygningen, fx til et stort center, er det EØJ’s vurdering, at AU IT er en enhed, der vil kunne 
flyttes til en anden lokation.  
 

6.  Strategi 
 
Den eksterne evaluering i 2019 udmøntede sig i en række anbefalinger og gode råd i 
forhold til MBG’s nye strategi. Den gamle ledelsesgruppe har sammen med 
forskningsudvalget forholdt sig til anbefalingerne og set på, hvad der konkret kan gøres for 
at realisere dem.  
 
Core faciliteter er et af de områder, der umiddelbart bliver gjort noget ved. Standarden 
her er ikke god nok, hvilket også er et problem i forhold til rekruttering af nyt 
videnskabeligt personale. Bl.a. er bioimaging, mass spec og biofysik sat i spil som mulige 
core faciliteter. Dette skal besluttes endeligt, og efterfølgende skal der ansættes personale 
i forbindelse med core faciliteterne. Derudover er det også meningen, at de enkelte 
forskergrupper skal til at søge udstyr hjem, der kan puttes ind i core faciliteterne. I den 
sammenhæng vil det være formålstjenligt at få skabt nogle vilkår, der gør det attraktivt at 
placere sit udstyr i en core facilitet.  
 
Ph.d.-uddannelsen var også et af de områder, som det eksterne ekspertpanel zoomede 
ind på i deres evaluering. Vurderingen var, at uddannelsen er for kort. En 3-årig ph.d.-
uddannelse (5+3) er ikke ret meget i forhold til det, der bliver lavet i udlandet. Det samme 
gælder for 4+4-ordningen. EØJ påpegede, at det derfor på nationalt plan er nødvendigt 
med en ny diskussion af ph.d.-reformen, sådan at den danske ph.d.-uddannelse bedre kan 
matche det internationale niveau. Desværre er det vanskeligt at komme igennem med 
ændringer på dette punkt. Bl.a. af den årsag, at nogle uddannelsesretninger er ganske 
tilfredse med den eksisterende ordning på ph.d.-området. Matematik og Computer 
Science er eksempler herpå. Den måde, MBG driver videnskab på, kræver dog længere tid. 
Arbejder man med mus eller planter, kan man ikke piske resultater frem.  
 
Instituttets synlighed og organisering er derudover områder, der også skal tages fat på. 
 
Der er tillige gang i strategiudvikling på fakultetsniveau, og der skal laves en alignment 
mellem fakultetets strategi og instituttets strategi. Heldigvis ser det ud til, at strategierne 
ligger meget tæt op ad hinanden. 
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7.  Corona 
 
På trods af regeringens nylige udmeldinger om en gradvis udfasning af restriktionerne er 
der fortsat lange udsigter til, at studerende og ansatte på MBG kan vende tilbage til 
instituttet og genoptage arbejdet på normal vis. EØJ forventer ikke, at der vil ske markante 
ændringer i situationen før efter påske.  
 
MBG’s Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg har besluttet at stikke fingeren i jorden 
og lave en undersøgelse af, hvordan corona påvirker studerende og ansatte på instituttet, 
og der er netop sendt et spørgeskema ud i den forbindelse. Når resultaterne fra 
spørgeskemaet er samlet ind, vil repræsentanter for udvalgene se på, om der er nogle 
områder, hvor der skal sættes ekstra ind for at forbedre forholdene. 
 
I håndteringen af corona-situationen på instituttet har EØJ valgt at lægge en del 
beslutninger ud til gruppelederne. EØJ kommunikerer overvejende mundtligt med 
gruppelederne. Jo flere skriftlige retningslinjer, de skal forholde sig til – jo strammere og 
mere rigidt bliver det daglige arbejde og håndteringen af situationen nemlig efter EØJ’s 
opfattelse.  
Det er EØJ’s fornemmelse, at der er en fornuftig aktivitet på instituttet og at de fleste 
trods omstændighederne laver noget, der ligger tæt op ad det, de gerne vil.  
 
På undervisningsfronten giver corona-situationen store udfordringer. De undersøgelser, 
der blev lavet i efteråret, viste klart, at TØ er noget af det, der halter mest. Her er der 
mindst læring. Til gengæld fungerer online forelæsninger ifølge de studerendes respons 
relativt godt. Tiden vil vise, om de specielle vilkår, de studerende er underlagt i øjeblikket, 
vil medføre et øget frafald. 
Magdalena Pyrz bemærkede, at der på fakultetet er fokus på studentertrivsel. Og også på 
MBG bliver der gjort meget på den front. Fx er mentorordningen blevet aktiveret ekstra 
meget i forhold til 1. årgang. 1. årgang får også lov til at komme i lab i foråret.  
I den forbindelse blev der spurgt ind til, om der bliver gjort en ekstra indsats for, at også 
bachelor-studerende kan få lov til at komme i lab i foråret. Det kan de nemlig ikke, som 
restriktionerne ser ud nu.  
EØJ har stor forståelse for problematikken, men meldingen er, at bachelor-studerende 
ikke må komme i laboratoriet, medmindre det er vigtigt – og vigtigheden er det op til 
gruppelederne at vurdere.  
 
Ellers er status på corona lokalt på MBG, at der har været nogle få tilfælde, men ingen 
spredning af virus på instituttet. Alle håndterer situationen ansvarligt og korrekt og passer 
godt på, hvilket er både positivt og betryggende. Det er derfor ikke nødvendigt med 
yderligere forholdsregler på instituttet.  
Anni Christensen spurgte, om vi har en særlig strategi i forhold til den britiske 
variant/B117, dersom vi skulle få nogle tilfælde af den på MBG. Til det svarede EØJ, at det 
er svært at lave en speciel køreplan for den britiske variant. Skulle situationen opstå, vil vi 
agere som hidtil: Folk bliver sendt hjem og skal testes to gange. 
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8.  Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger. 
 

9.  Mødet sluttede kl. 11.20. 

 


