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Oplæg til etablering af ny tværgående undervisnings- og forsk-
ningsenhed i PBL (Institute of Advanced Studies in PBL) 

1. Udgangspunkt
Problembaseret læring (PBL) har været den grundlæggende pædagogiske model, siden der blev etableret et 
universitet i Aalborg i 1974. De grundlæggende principper med projektarbejde i grupper, der vejledes af vi-
denskabelige medarbejdere er fortsat de samme, som udmøntes på AAU i dag. Efterhånden som universitetet 
voksede og udviklede flere uddannelser, er der opstået forskningsmiljøer omkring PBL i tilknytning til mange 
fagområder, og det har længe været en ambition at styrke synergien mellem miljøer og medarbejdere, der ar-
bejder med PBL. Gennem de senere år er det tværgående samarbejde på PBL-området gradvist øget, både 
mht. VIP-kompetenceudvikling (Learning Lab og Universitetspædagogikum), digitale undervisningskompeten-
cer (CDUL), ledelsesrådgivning (PBL Akademiet) og forskning (PBL Future). På baggrund af disse positive udvik-
linger har direktionen besluttet at løfte ambitionerne endnu højere og etablere en fælles AAU-enhed: Institute 
of Advanced Studies in PBL (forkortet IAS).

I dag er PBL-aktiviteterne fragmenteret i diverse enheder og netværk på universitetet, som illustreret af hos-
stående figur.
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De to største PBL-miljøer på universitetet er UNESCO Centeret, placeret på Institut for Planlægning (TECH), 
men dækkende for TECH/ENG, samt AAU Learning Lab, placeret på Institut for Kultur og Læring (HUM). 
UNESCO Centeret består af ca. 16 forskere inkl. en leder (samt 4 ph.d. og 2 TAP) med forskningsprogrammer 
og undervisningsopgaver. De ansatte er finansieret af ENG og TECH, undervisning, internationale forsknings- 
og udviklingsprojekter samt nationale forskningsprojekter.

Det kommende SSH fakultet har en del PBL-forskning men det er spredt på forskellige institutter, og der er 
ikke én samlet organisering. Samlet set er der i analysefasen indmeldt 10 forskere, hvis primære forskningsak-
tiviteter ligger inden for PBL og Higher Education Research.

SUND har et mindre, men aktivt miljø, der bl.a. har bidraget til opbygningen og anvendelsen af PBL i lægeud-
dannelsen. Deres erfaringer om brugen af cases er bl.a. vidensoverført til jurauddannelsen.

Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) består af 7 læringskonsulenter, og der er pr. 1. februar 2021 
ansat en teamleder. 

PBL-Akademiet er et internt AAU-netværk med en formand. PBL-Akademiet har de seneste 10 år arbejdet på 
tværs af fakulteter og institutter med at støtte den kontinuerlige udvikling af PBL-modellen. Akademiet sigter 
mod at igangsætte aktiviteter, understøtte forskningsnetværk og skabe opmærksomhed om PBL internt og 
eksternt. PBL-Akademiet støttes med en årlig bevilling fra FU-bidrag og Rektors Rådighedssum og har i nogen 
grad påtaget sig opgaver, som ledelsen har ønsket varetagelsen af.  

2. Formål
Der er fire grundlæggende årsager til etableringen af IAS:

PBL er rygraden i AAU som forskningsbaseret uddannelsesinstitution
Vores pædagogik er baseret på PBL, og vi har en fælles forpligtelse til at vedligeholde og udvikle vores lærings-
model til gavn for vores studerende, vores undervisere og det omkringliggende samfund. IAS skal understøtte 
dette ved at give direktionen, samt ledelse og medarbejdere, forskningsbaseret rådgivning om PBL. 

Forskningsbaseret undervisning i PBL
Vi vil ikke kunne løfte PBL på AAU til et niveau, hvor vi er unikke og respekteret for den ypperste didaktik, hvis 
ikke vi foretager den nødvendige forskningsopbygning, så der kan undervises i PBL med udgangspunkt i et 
forskningsmiljø, både hvad angår nyrekrutterede VIP og vores studerende. En tydelig ambition med IAS er, at 
vi får tilsikret, at studerende bliver undervist i PBL-modellen med udgangspunkt i et PBL-forskningsmiljø. Der-
for skal der med IAS være en stærk kobling mellem PBL-forskning og PBL-pædagogik, således AAU har forsk-
ningsbaseret undervisning i PBL på hele universitetet.

PBL til tiden, hele tiden
Vi skal have et konstant fokus på udviklingen af PBL. Det kræver en løbende udvikling af PBL for at forblive 
dagsordenssættende. Derfor skal IAS have en central rolle i at understøtte nybrud inden for PBL, hvor der er 
behov for særlige didaktiske overvejelser. Lige nu har AAU bl.a. megaprojekter, digitalisering og den kom-
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mende SSH/STEM-integration som eksempler på disse nybrud, hvor der er brug for forskningsmæssig under-
støttelse.

PBL er en vigtig del af AAUs omdømme, også internationalt
AAU har en unik og stærk profil, hvor problembaseret læring (PBL) udgør det pædagogiske grundlag for un-
dervisning og læring. PBL skal også fremover være med til at tiltrække nye studerende og medarbejdere til 
universitetet, ligesom AAU fortsat skal være anerkendt og toneangivende nationalt og internationalt inden for 
pædagogisk praksis og forskning indenfor PBL.

3. Forudsætninger for succes
IAS har til formål at styrke synergi, kvalitet og udvikling i arbejdet med PBL på AAU, på tværs af hovedområder 
og organisatoriske enheder. Den indledende inddragelsesfase har demonstreret betydelig opbakning til denne 
grundidé fra medarbejdere og ledere med PBL-opgaver, og dette er et fremragende udgangspunkt for det vi-
dere arbejde. Især har drøftelserne peget på tre forhold, som er vigtige at tage i betragtning, når etableringen 
af IAS skal blive en succes.

Tæt samspil mellem IAS og de faglige miljøer på institutterne
I overvejelserne om, hvordan en ny PBL-enhed kan konstrueres og med ambitionsniveauet for øje, har direk-
tionen rettet særlig opmærksomhed mod vigtigheden af at skabe sammenhængskraft mellem IAS og de lokale 
miljøer, og synergi mellem de tilknyttede medarbejdere i IAS. Der ønskes såvel en horisontal som vertikal inte-
gration af PBL-kompetencer: Der er behov for sammenhæng og opgaveløsning mellem hovedområder, og der 
er behov for opgaveløsninger med VIP/TAP-kompetencer fra forskellige læringsmiljøer.

Vi skal undgå den faldgrube, at PBL-forskerne i den ny organisering skaber en forskningsverden om sig selv og 
kommer for langt væk fra den daglige undervisningspraksis, mens øvrige VIP på institutterne parallelt hermed 
opbygger en negativ holdning over for ”dem i IAS – eksperterne i PBL”. Blandt overvejelserne om konstruktio-
nen af IAS er derfor vigtigheden af, at der fortsat er forbindelse og stærk tilknytning til de faglige miljøer, bl.a. 
ved at VIP bevarer deres ansættelse og undervisningsforpligtelse i institutterne. Det er vigtigt at PBL-forsknin-
gen tager udgangspunkt i den praktiske undervisning, og omvendt at forskningens resultater bringes i spil på 
hele AAU. 

Dertil kommer, at der er VIP på alle hovedområder, som nok har deres primære forskning i et fagligt område, 
men som kan være 10-20 % PBL-forsker og vil kunne være et vigtigt bidrag til IAS og PBL-udviklingen. Det er 
vigtigt, at vi ikke afskærer os fra praksisnær viden og udvikling, men får etableret et IAS, som er dynamisk og 
inviterer til løbende samarbejde med de faglige miljøer. Man skal have mulighed for at kunne bidrage kvalifi-
ceret til PBL-forskning og udvikling, også selvom hovedsporet i ens forskning og undervisning koncentrerer sig 
om et andet fagområde. 

Karrieremæssigt er der elementer af uvished om forskernes muligheder for progression i karrieren, når der er 
et ben delvist på instituttet og delvist i IAS. Institutlederne må ikke afskrive de kontraktligt indskrevne VIP el-
ler sætte deres karriere på stand-by, tværtimod skal de være med til at tilsikre en opbygning af et stærkt 
forskningsmiljø i PBL, og deraf nye muligheder for forskere fra HUM, SAMF, SUND.
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4. Funktioner
Omdrejningspunktet for IAS er, at alle PBL-funktioner skal spille sammen med den grundlæggende videnspro-
duktion gennem PBL-forskningen, som illustreret af figuren. 

IAS er den institution på AAU som bedriver PBL-forskning og har finansierede forskningsindsatser inden for PBL. 
Derfor skal IAS kunne danne rammen om et ph.d.-program inden for PBL, og der tilknyttes gæsteprogrammer 
for både seniorforskere og ph.d.-studerende. Forskningen skal have et internationalt perspektiv, og IAS skal 
kontinuerligt være ledende partner i flere internationale projekter. I dag findes eksisterende forskningspro-
grammer i UNESCO Centeret med fokus på TECH og ENG, PBL og Digitalisering, PBL kompetencer, PBL curri-
culum og forandring, bæredygtig udvikling. Forskningen i IAS skal udbygges med yderligere forskningsområder 
fra de øvrige hovedområder, som i højere grad fokuserer på PBL og pædagogisk udvikling i SUND og SSH. Ende-
lig vil IAS udvikle en række tværgående forskningsindsatser. Det kunne fx være:

 PBL og digitalisering 
 PBL og progression i kompetencer
 PBL, frafald og studiemiljø
 PBL, motivation og studieintensitet
 PBL tværfaglighed og megaprojekter

PBL- for-
skning

Ledelses-
rådgivning

Branding

Pædagogisk 
udvikling

Undervisning 
på BA/KA

Kompet-
enceudvik-

ling
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Disse forskningsindsatser er ikke alene vigtige i sig selv, men også fordi de rækker ud til de øvrige funktioner, 
som IAS skal varetage mht. pædagogisk udvikling, kompetenceudvikling og rådgivning. 

IAS-medarbejdere leverer forskningsbaseret PBL-undervisning, herunder undervisning på bachelor- og kandi-
datuddannelserne, samt rådgivning i PBL for studerende. Indtil vi kan leve op til ambitionen om forskningsba-
seret undervisning i PBL på alle fakulteter, skal underviserne, der foretager introduktionen til PBL opkvalifice-
res.

En anden vigtig funktion for IAS er kompetenceudvikling af VIP gennem introduktion af AAU´s pædagogiske 
model for nyansatte (universitetspædagogikum), opkvalificering af undervisere indenfor rammeværket for 
meritering af pædagogisk-didaktiske kompetencer og udbud af PBL-kurser og efteruddannelsesprogram.

Med hensyn til ledelsesrådgivning, herunder branding, forventes IAS at have en proaktiv rolle i udviklingen af 
universitetets pædagogiske model samt branding heraf, hvor IAS vil være i løbende dialog med direktionen og 
universitets øvrige ledere og kommunikationsrådgivere herom. 

Det er et ønske, at funktionen med den pædagogiske udvikling indenfor rammerne af PBL-modellen fremad-
rettet spiller tæt sammen med PBL-forskningen i regi af IAS. Der vil være opgaver, som bl.a. revurdering og 
udvikling af PBL-principperne, men også universitetspædagogik i relation til nybrud som f.eks. digitalisering, 
SSH/STEM-integration og megaprojekter, eller i relation til udviklingsprojekter vedr. motivation/frafald, Co-
creation, samarbejde og Entrepreneurship.

5. Organisering
Organiseringen af IAS løftes op på AAU-niveau ved at etablere en ny enhed, der sammensmelter de nuvæ-
rende PBL-aktiviteter og - kompetencer. Enheden kommer til at bestå af et antal fasttilknyttede medarbejdere 
og et antal delvist-tilknyttede. 

Som navn på den nye tværgående undervisnings- og forskningsenhed for problembaseret læring (PBL) anven-
des IAS: Institute of Advanced Studies in PBL. Navnet signalerer, at Aalborg Universitet har et højt ambitionsni-
veau og ønsker et globalt greb på PBL. 

IAS ledes af en direktør med en tilknyttet stab bestående af en AC og HK til administrativ understøttelse. Di-
rektøren forudsættes at have kvalifikationer på institutlederniveau.

TAP-medarbejdere, herunder CDUL, bliver ansatte i IAS. VIP bibeholder deres ansættelse i institutterne, men 
tilknyttes IAS gennem flerårige aftaler på heltid eller deltid. Dette sikrer, at der vil være en fast kerne af med-
arbejdere, som forpligter sig på PBL-opgaverne i forhold til forskning, udviklingsprojekter, kompetenceudvik-
ling, ledelsesrådgivning osv. – uden at der opstår omfattende transaktionsomkostninger med overførsler frem 
og tilbage mellem IAS og institutterne. Men samtidig skabes mulighed for fleksibilitet i form af indstationering 
af nye medarbejdere på fleksible vilkår.
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Den interne organisering af IAS skal være en matrix-struktur, hvor medarbejdere i IAS-PBL nok vil have deres 
primære undervisningsfunktion bundet op på deres hovedområde, men kan samtidig være med til at løse 
tværgående opgaver mht. f.eks. kompetenceudvikling, udviklingsprojekter og rådgivning, som skal foregå i 
regi af IAS-PBL.  

Ovenstående illustrerer, at medarbejdere i IAS består af:

 Permanent IAS-ansatte medarbejdere: Direktør og dennes administrative understøttelse, samt TAP-
medarbejdere fra nuværende PBL-initiativer.
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 Indstationerede VIP fra institutterne efter aftale i en længere periode på fx 3-4 år.
 Løbende korttids-indstationeringer med VIP fra institutter, og TAP fra Fælles Service og AAU Innova-

tion efter aftale mellem IAS og den pågældende enhed. 

Nogle af IAS´s opgaver løses indenfor den ovenstående søjlestruktur, når nogle af forskerne indstationeres i 
IAS med eksterne forskningsmidler. Men det er vigtigt at understrege, at der derudover bliver tværgående 
projekter, som tilstræbes løst i en matrixstruktur, hvor medarbejdere på tværs af de tre ”søjler” deltager i de 
strategisk udvalgte PBL-aktiviteter, hvor det er relevant ift. organisering, kompetencer og ressourcer.

Økonomisk beror overvejelserne på, at modellen for finansiering bliver transparent og smidig, uden konstante 
interne faktureringer, og at IAS løftes til et fælles AAU-anliggende. Forsknings- og undervisningsindtægter føl-
ger institutternes nuværende struktur og AAU´s budgetmodel, og dermed er det fortsat institutterne, der har 
ansvar for den forskningsbaserede undervisning, kvalitetssikring, forskningshøjde m.v.

Personalemæssigt er der lagt vægt på, at forskerne fortsat har tilknytning til deres institut, og at institutlede-
ren fortsat har personaleansvar over VIP, mens direktøren har ansvaret for de faglige aktiviteter i regi af IAS.

6. Governancestruktur og samarbejdsflader 
Direktionen har peget på, at lederen af IAS referer til prorektor for uddannelse, både hvad angår faglig og per-
sonalemæssig ledelse. Dermed løftes PBL op på et højt ledelsesniveau, får bevågenhed og foregår på ”neut-
ral” grund uden for eksisterende faglige miljøer.

Direktøren får personaleansvar for TAP-personalet samt faglig ledelse af de indskrevne VIP. 
Der kan udpeges teamledere/programledere af forsknings- og udviklingsprojekterne: Forsknings- og ph.d.-
programmer, kompetenceudvikling og Digitalt understøttet læring til at sikre en tæt understøttelse af kerne-
aktiviteterne fagligt og personalemæssigt.

Direktionen får løst PBL-opgaver af IAS (fx revurdering og udmøntningsplan for PBL-principper, STEM-SSH 
kompetence-swop, branding m.v.), som direktionen stiller, men IAS kan også rejse problemstillinger eller pege 
på udviklingsmuligheder til direktionen. Denne gensidige dynamik er essentiel ift. at løfte PBL op på et højere 
opmærksomhedsniveau i organisationen.

Lederen skal have plads i DSUR for at understøtte prorektor for uddannelse i PBL-relaterede spørgsmål og 
skabe sammenhæng og gennemslagskraft i organisationen ift. PBL-indsatser og uddannelsessøjlen. 

Ift. direktionen kan der laves aftale om et årshjul med fx en årlig fremlæggelse fra IAS og diskussion af, hvad 
direktionen gerne vil have udvidet rådgivning om. Direktionen træffer beslutning, når det angår PBL-økonomi 
og PBL-aktiviteter, således økonomien følger den gensidige forpligtelse.

Øvrige relevante organer på AAU-niveau, hvor der kan være behov for at inddrage IAS, er SRFI, Studiemiljøråd, 
Rådet for Kvalitetssikring og Udvikling. Men herudover er samspillet med studienævnene og uddannelsesle-
dere på institutniveau naturligvis helt centralt, og vigtige relationer til fx studienævn, efter- og videreuddan-
nelse, og DRU afdækkes senere af IAS i samarbejde med AAUs ledelsesteam. 
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Ift. samspillet med den administrative understøttelse ift. PBL-indsatser og monitorering er der tætte bånd til 
mange af de administrative afdelinger. Ved ITS understøttes digital læring af den digitale infrastruktur. I Studi-
eservice monitoreres kvalitetssystemet indeholdende bl.a. PBL-principperne, frafald- og ledighedsstatistik, 
som hænger tæt sammen med studerendes trivsel, læring og kompetencer. I AAU Innovation vil IAS fx kunne 
bidrage til arbejdet med studerendes employability, vejledningsmetoder ift. entreprenørskab og kontrakt-
støtte ift. indgåelse af aftaler om digitale læringsværktøjer og overholdelse af GDPR. Indretning af studiear-
bejdspladser, som varetages af Campus Service, har betydning for, om PBL kan praktiseres og understøtte læ-
ringsmiljøet. ØA og HR vil blive hhv. Økonomipartner og HR-partner for IAS.

TAP-medarbejdere fra de administrative enheder vil kunne indgå i udviklingsprojekter med IAS. En mulighed 
kan være at den involverede TAP indstationeres i IAS et par dage om ugen, mens projektet kører. 

   

Governancestruktur opsummeret:

7. Fysisk placering
For at kunne skabe det nye tværfaglige undervisnings- og forskningsmiljø er det en forudsætning, at PBL-en-
heden får en fysisk placering med et antal kontorarbejdspladser, mødefaciliteter og thekøkken/kaffestation. 
Der vil være behov for/eller adgang til undervisningslokale ift. adjunktpædagogikum, samt muligheden for at 
kunne etablere et PBL Lab. Der vil også være behov for adgang til at lave optagelser, podcast og fjernundervis-
ning.  Placeringen er på AAU Aalborg, men med en mindre satellit-enhed på AAU Cph.

Da PBL er et af AAU´s brand, forventes i høj grad besøg fra ind- og udland, så et understøttende miljø ift. at 
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modtage internationale gæster, vil kunne skabe interesse og engagement fra universitetets forskere til at 
blive aktiv deltager i PBL-miljøet og indirekte give gode muligheder for internationale samarbejdspartnere og 
samspil med omverdenen. Det vil være en fordel, hvis besøg foregår der, hvor IAS huses, således det kunne 
blive et levende showroom. 

Der vil være tale om dele-arbejdspladser, hvor nogle medarbejdere vil være en kernegruppe med højere grad 
af fysisk tilstedeværelse, og andre medarbejdere vil have en opdelt arbejdsuge med undervisning på institut-
tet og forskningstid i IAS. IAS bliver således forgangsbillede for, hvorledes delearbejdspladser kan fungere ift. 
et tværgående forskningsmiljø. 

Det må gerne tilgodeses, at IAS får et attraktivt miljø, der vil tiltrække forskere i at deltage og så vidt muligt et 
samlet fast miljø i en længere årrække

Fysisk understøttelse af IAS:

8. Finansieringsprincipper
Inden for rammerne af AAU’s budgetprincipper 2022 samt under hensyn til formålet med IAS, skal der fastsæt-
tes principper for, hvordan enhedens medarbejdere og aktiviteter skal finansieres med virkning fra 1. januar 
2022. 

IAS 

PBL-
LAB/SHOW

ROOM

MEGA-PRO-
JEKT AR-
BEJDS-

PLADSER

DELE-AR-
BEJDS-

PLADSER

UNDERVIS-
NINGS-FACI-

LITETER

PODCAST/
FILM/CLAS-

SROOM

MØDE-LO-
KALER/
KAFFE-

STATION
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På baggrund heraf ønsker direktionen følgende princip for finansiering af IAS:

Argumentationen for at finansiere IAS via FF- og FU-bidraget er, at alle fakulteter vil finansiere forholdsmæssigt 
lige meget til IAS, hvilket understøtter, at PBL-enhedens aktiviteter løftes til AAU-niveau som en fælles enhed, 
som alle fakulteter både skal drage øget nytte af og samtidig bidrage til. For at skabe større transparens og 
gennemsigtighed i omkostninger på universitetsdirektørens økonomiske ansvarsområde har direktionen tidli-
gere besluttet, at omkostninger relateret hertil skal finansieres via FF-bidraget, men omkostninger relateret til 
fællesuniversitære aktiviteter skal finansieres via FU-bidraget.  Derfor vil omkostningerne til støttefunktionerne 
i IAS, primært de administrative medarbejdere inklusiv driften af støttefunktionerne, skulle finansieres via FF-
bidraget, mens omkostningerne til de faglige aktiviteter, primært de videnskabelige medarbejdere, vil skulle 
finansieres via FU-bidraget.

I dag bidrager fakulteterne til fælles PBL-aktiviteter via bidrag til fx PBL Akademiet, PBL Future via strategimidler 
og adjunktpædagogikum v/ AAU Learning Lab. Disse aktiviteter lægges ind i den nye enhed og bliver også 
fremadrettet fælles aktiviteter for hele universitetet i og med, at det bliver naturlige funktioner og opgaver for 
enheden.

Med de foreslåede finansieringsprincipper kan nogle fakulteter alt andet lige komme til at bidrage mere til PBL-
enhedens aktiviteter og andre mindre, end de gør i dag. Det kan indebære, at forventningerne til PBL-enhedens 
forskning og øvrige aktiviteter vil øges i forhold til i dag, og ønskerne til forskningsemner og opgaver kan adskille 
sig fra de forskningsfelter inden for PBL-forskningen og PBL-aktiviteterne i øvrigt, som der arbejdes med i dag. 
En forholdsmæssigt ligelig finansiering kan dog samtidig betyde, at alle fakulteter i endnu højere grad tager 
medansvar og ejerskab for, at IAS bliver den succes, som direktionen ønsker til gavn for hele universitetet.

IAS finansieres via FF- og FU-bidraget

 Lønomkostninger, øvrige driftsomkostninger, bygningsbidrag og udviklingsmidler for IAS 
indregnes som en del af FF- og FU-bidraget 
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Retningslinjer for sammensætningen af budgettet for IAS
Men hvilke elementer skal så være bestemmende for sammensætningen af budgettet for IAS? Det anføres ne-
denfor først ved en kort opsummering og udfoldes i de efterfølgende afsnit.

Elementer i budgettet for IAS
Leder og sekretariat 
Lederen af IAS, der forventes aflønnet svarende til institutlederniveau, skal have en stab bestående af en aka-
demisk medarbejder indplaceret på AC-niveau (fuldmægtig/specialkonsulent) samt en sekretær indplaceret 
på løngruppe 3, sats 1 (kontorfuldmægtig niveau). Lønudgifterne (alle løndele) for leder inkl. staben samt et 
beløb til driftsomkostninger i øvrigt (kontorhold, rejser, kurser, mødeaktiviteter, markedsføring med mere) 
skal indgå i budgettet1 for IAS. Det forudsættes, at IAS betjenes af en HR-partner og en Økonomipartner, som 
allerede er finansieret inden for FF budgetrammen, hvorfor der ikke skal afsættes yderligere ressourcer hertil. 
Lederen af IAS inkl. staben vil personalemæssigt være en udvidelse af antallet af PBL-medarbejdere i forhold 
til i dag.

Nuværende PBL-medarbejdere (VIP/TAP)
Alle videnskabelige medarbejdere (VIP) bibeholder og har en 100% institutansættelse, men via en skriftligt af-
tale mellem institutleder og IAS-leder fastsættes tiden anvendt til PBL-aktiviteter – her kaldet frikøb til PBL-ak-
tiviteter, og denne tid skal finansieres af IAS. Af aftalen skal som minimum fremgå: periode, frikøbsandel (be-
skæftigelsesgrad for PBL-aktiviteter) og frist for opsigelse eller ændring af aftalen. Der afregnes efter konkret 
løn (alle lønandele) og eventuelle refusionsindtægter vedrørende fx barsel, sygdom eller plejeorlov fordeles 
mellem institut og IAS i forhold til frikøbsandelen. VIP’erne skal ikke tidsregistrere2 – der afregnes altid i for-
hold til den aftalte frikøbsandel3 i den skriftlige aftale. 

1 I praksis vil IAS’s budget være et delbudget under henholdsvis FS og FU.
2 Af systemmæssige grunde kan det være nødvendigt at tidsregistrere, hvilket i givet fald vil kunne foretages af en økono-
mimedarbejder, da der altid for VIP’ere frikøbt til IAS vil være i forhold til aftalt tid og ikke faktisk anvendt tid.
3 Bogholderimæssigt registreres frikøbsbeløbet som en udgift hos IAS og samtidigt som en indtægt hos det relevante in-
stitut.

IAS budgettet sammensættes af omkostninger til følgende delposter:

 Løn- og driftsomkostninger for leder inkl. stab, TAP-ansatte i øvrigt og øvrig fælles drift
 Frikøb af VIP-medarbejdere inkl. mindre driftsbeløb til fælles aktiviteter
 Bygningsbidrag for IAS lokaletildeling
 Udviklingsmidler og midler til rådgivningsopgaver
 I 2022 engangsudgifter til finansiering af arbejdspladser (inventar, pc-udstyr, indretning i øv-

rigt)

Omkostningerne indregnes som en del af FF- og FU- bidraget, der finansierer ovennævnte omkost-
ninger.
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Med hensyn til øvrige driftsomkostninger (rejser, seminarer, konferencer og lignende) forventes disse i væ-
sentligt omfang dækket af VIP’ernes ansættelsessted (instituttet)4, men der bør afsættes et mindre driftsbe-
løb, fx teknisk beregnet  pr. VIP,  som administreres af IAS til brug for finansiering af fælles aktiviteter for 
VIP’erne i IAS-regi. 

VIP’s ordinære undervisningsforpligtigelse, her forstået som undervisning på bachelor-, kandidatuddannelser 
og deltidsuddannelse (ordinære videre- og efteruddannelsesaktiviteter) foregår i institut-regi og er i økono-
misk forstand IAS uvedkommende5. 

Alle tekniske og administrative medarbejdere (TAP) har en 100% ansættelse i Fælles Service med tjeneste i 
IAS, hvorfor alle omkostninger forbundet med TAP’er, løn og øvrige driftsudgifter, skal afholdes af budgettet 
for IAS. Der skal derfor ud over de konkrete lønudgifter fastsættes et driftsbeløb for IAS, fx et beløb pr. TAP-
ansat som beregningsgrundlag for størrelsen af en driftsbevilling (øvrig drift)6.

Tilskudsfinansierede aktiviteter (forskning og andre aktiviteter)
Indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter (forskning og andre aktiviteter) hjemsøgt af VIP’erne i IAS tilfal-
der ikke IAS enheden, men ansøgerens institut og ved flere ansøgere: ansøgernes institutter, jf. konsortietan-
kegangen. Bevæggrundene for dette er blandt andet:

 at forskningsaktiviteter principielt hører hjemme i et institut, hvor VIP har ansættelse
 at der ikke skal kunne spekuleres i, om det er mest hensigtsmæssigt at placere en tilskudsfinansieret 

aktivitet i et institut eller i IAS, jf. beregningsgrundlaget for FF- og FU-bidraget
 at kompetencerne til administrativt at understøtte et eksternt projekt (fra ansøgning til afrapporte-

ring) er tilstede i institutterne, hvorfor der ikke skal opbygges en parallelkompetence i IAS

BFI-point7 for forskningspublikationer skal registreres hos det institut/institutter, hvor forfatteren/forfatterne 
har sin/deres ansættelse uanset om den omhandler aktiviteter/formidling af resultater, som er et resultat af 
aktiviteter i IAS tiden/frikøbstiden.

Kompetence- og rådgivningsopgaver
Da IAS finansieres af fakulteterne via FF-og FU-bidrag, skal IAS ikke internt opkræve yderlige indtægter/geby-
rer for ydelser (gælder såvel kompetence- som rådgivningsopgaver) leveret af IAS. Det betyder fx, at der med 
virkning fra 1. januar 2022 ikke skal opkræves kursusgebyrer/timer hos fakulteter/institutter8 for deltagelse i 
universitetspædagogikum, pædagogisk grundkursus og andre lignende aktiviteter udbudt af IAS9.

4 Blandt andet da indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter, uddannelsesindtægter og basisforskningsindtægter gene-
reret af VIP’erne tilfalder fakultet/institut og ikke IAS.
5 Det vil sige, at uddannelsesindtægter for disse aktiviteter forbliver hos fakultet/institut og tilgår ikke IAS. Registrering og 
afregning af undervisningsleverancer for disse aktiviteter følger de til en hver tid gældende bestemmelser og er i denne 
sammenhæng IAS uvedkommende.
6 Beløbet fastsættes ved den konkrete budgettering.
7 BFI-point og indtægter fra tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter indgår i AAU’s fordelingsmodel for basisforsknings-
midler, så basisforskningsmidler genereret af dette vil dermed tilfalde forfatternes/ansøgernes institutter/fakulteter og 
ikke IAS. Det vil heller ikke være hensigtsmæssigt, at basisforskningsmidlerne fordeles til andre end institutter/fakulteter.
8 Institut/fakultet skal dog fortsat finansiere instituttets egne vejledertimer til egne deltagere.
9 Eventuelle eksterne brugere (ikke AAU ansatte) skal dog fortsat betale for evt. brug af IAS’s ydelser.
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Da rådgivningsopgaver vil en være en ny defineret opgave, bør der i budgettet for IAS afsættes særskilte mid-
ler hertil svarende til fx et halvt videnskabeligt årsværk. Dette, da der er tale om en ny eksplicit defineret op-
gaver i fælles AAU-regi.

Udviklingspulje
IAS skal have en udviklingspulje til rådighed svarende til et niveau på omkring 2,5 mio. kroner, men samtidig 
vil udviklingsmidler i overførte enheder skulle bortfalde, således at der ikke bliver tale om en merudgift samlet 
set i forhold til det nuværende samlede niveau for de enkelte enheder10.

Fysisk placering/Husleje
IAS skal have en samlet fysisk placering for TAP-medarbejdere og med dele-arbejdspladser til VIP-medarbej-
derne, hvorfor IAS-budgettet vil indeholde udgifter til bygningsbidrag bestemt af antal tildelte bruttom2. Det 
forudsættes, at arbejdspladspladserne for alle (såvel VIP som TAP) bliver delearbejdspladser med en dæk-
ningsprocent på 70.

I budgettet for 2022 vil der sandsynligvis være engangsudgifter til etablering af standard-arbejdspladser (in-
ventar og pc-udstyr)11 for medarbejdere (såvel TAP som VIP), der skal arbejde ved IAS, enten som nyansatte, 
overflyttede eller frikøbte medarbejdere. Samme gælder indretning af mødelokaler, frokoststue og lignende. 
Samtidig vil der afhængigt af den konkrete fysiske placering kunne være udgifter til yderligere indretning/æn-
dring af indretning. Disse engangsudgifter indregnes alene i FF-og FU-bidragene for 2022. Såfremt indretnings-
udgifterne antager en karakter og et omfang, der betinger regnskabsmæssig aktivering som et anlægsaktiv, vil 
afskrivninger for disse dog skulle indregnes i bidragene for afskrivningsperioden.

9. Implementering – næste skridt
Implementeringen af IAS vil tage tid, og successen vil afhænge af en klar ramme for indgåelse i IAS, transpa-
rens i økonomien, men vigtigst af alt medarbejdernes ejerskab til den nye organisering og opgaver. Der igang-
sættes en proces efter sommerferien, hvor medarbejderne inddrages i implementeringen og i at skabe de nye 
strukturelle rammer inden for IAS. 

Der er ift. den videre proces, herunder også budgetlægning, brug for, at institutledere fra alle fakulteter mel-
der ind med, hvilke videnskabelige og administrative medarbejdere, der kontraktligt kan indgå i IAS. Forud-
sætningen er, at de udpegede medarbejdere kan bidrage til PBL-forskning og pædagogisk udvikling, og anses 
som værende vigtige nøglepersoner ift. at få etableret IAS. Dekanerne godkender de indmeldte. 

Rekrutteringen af lederen påbegyndes med en profilbeskrivelse i juni-august. Det tilstræbes, at den nytiltrådte 
prorektor for uddannelse vil indgå i ansættelsesprocessen.

10 Beløbet er anslået, men fastsættes endeligt ved udarbejdelse af det konkrete budgetforslag.
11 For alle nuværende medarbejdere er der evt. ikke aktuelt med nyt PC-udsyr i fuldt omfang, idet det forudsættes af 
flere vil kunne anvende dele af nuværende udstyr (bærbar pc) såvel hos IAS som i instituttet.
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