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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Økonomi
Ulrik orienterede om status for IFA’s økonomi, der påvirkes positivt af de to nye DG
Centre, hvor der er 44% overhead, hvilket er højt ift. de 18-19%, det skal være i
gennemsnit, for at det kan løbe rundt. Fondene vil gerne betale for løn og forskningsspecifikke aktiviteter, men det skal være udspecificeret, så de ved, hvad de betaler for.
På ST-niveau er der i de kommende år et betragteligt underskud. Det betyder, at
der er adskillelige institutter, der er blevet bedt om at fyre medarbejdere, men det
kommer ikke til at ske på IFA takket være DG Centrene. Der bliver ca. 3 mio. kr. pr.
center i overskud. IFA’s budget lander ca. i 0 og er dermed i balance pga. DG Centrene, men de tidligere planer på IFA ift. strategiske ansættelser er skudt lidt til
hjørne. ST’s underskud skyldes primært ingeniør- og digitaliseringssatsningen. Hele
AU har fået besked af rektor om, at der skal holdes igen med ansættelser i de
kommende år.
Der var i LSU en diskussion om, at der er overskud på AU-niveau, men underskud på
ST-niveau. Her var der et stort ønske om, at NAT ikke skal finansiere TECH’s underskud alene, men at AU-kassen også finansierer dette i højere grad. Der var enighed
om, at det er svært at gennemskue tallene. IFA har sammen med flere andre institutter skubbet på for at få tallene for vores økonomi. IFA har deltaget i flere analysegrupper, der har set på Administrationscenteret. Her er anbefalingen, at der bl.a.
ansættes flere i HR, der pt. er meget presset. Også Økonomi er sårbare. Der var opbakning til IFA’s holdning om, at det vil være at foretrække, at Administrationscenteret også deles på sigt.
3. Personale
Ulrik orienterede om de igangværende stillingsbesættelser.
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For at undgå en for skæv aldersfordeling vil IFA forsøge at ansætte yngre personer,
idet der kun er få videnskabelige medarbejdere i alderen 30-39 år. Tenure track
forventes ikke brugt så meget fremover. Her blev det bemærket, at tenure track
kunne bruges til at ansætte yngre kvinder og dermed rette op på den skæve kønsfordeling.

•
•
•
•
•
•
•

Yong Chen fra Purdue Universitet bliver ansat som professor fra 1. juli 2020. Han er
ansat på ¼ tid fra 1. juli 2019. Simon Wall ansættes som lektor i eksperimentel fysik
fra 1. maj 2020. Han har fået et AUFF starting grant og kommer fra et spansk institut (ICFO).
Der er i rekrutteringsplanen følgende stillinger de kommende år:
Professorat i syntese af nanostruktur/semiconductor med forventet start 1. august
2020.
Lektor/professor i teoretiske kvantefænomener med forventet start 1. juni 2020.
Lektor i teoretisk materialefysik med forventet start 1. januar 2022.
Indlejringsstillinger til 2 Centers of Excellence, 2022.
Acceleratorfysiker fra medio 2020 grundet pensionering. IFA er i gang med opslagsteksten og regner med ½ års overlap.
Der ansættes en forskningssekretær fra 1. februar 2020.
Der opslås et lektorat i numerisk kosmologi, hvis VILLUM giver en bevilling til en
kandidat.
Udover dette er der realistisk set kun én videnskabelig stilling åben frem til 2024.

4. Arbejdsmiljø og MUS
Ulrik orienterede om, at der 6. december blev holdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse på IFA, og her kom det frem, at der er en del at se på rent sikkerhedsmæssigt,
bl.a. el- og kemisikkerhed. Derfor er der indkaldt til et obligatorisk møde på 1½ time
20. januar for alle på IFA, hvor der bliver informeret om og drøftet sikkerhed. Det er
også et kulturarbejde, hvor vi alle sammen skal tænke noget mere på sikkerhed. I
forhold til MUS-tallene ser det fra Ulriks stol ud til, at de fleste har det godt og trives på IFA.
5. Eventuelt
Det er muligt at søge midler fra Den Statslige Kompetencefond til kompetenceudvikling. Der er krav om medfinansiering fra IFA, f.eks. fri til kursus, kursusmateriale,
transport eller andet. IFA støtter op om det. Ann-Berit undersøger formalia, og så
kommer det i IFA Nyt.

