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FSU møde onsdag d. 13. september 2017 kl. 13.00 – 15.30 

Bygning 1525– 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

 

Deltagere FSU: Dekan Niels Chr. Nielsen, Søren Bom Nielsen, Dorthe M. Andersen, Marianne F. Løyche, 

Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegård Larsen, Steen H. Møller, Jens Bøge-

strand, Erling K. Hyldig, Anders B. Pedersen, Stig Ravn, Klaus Lønne, Niels Damgaard Hansen 

 

Videolink: Hanne Bach 

Afbud fra: Erik Båtrup, John Kapstadt og Thomas Skjødeberg Toftegaard. 

 

 

 

 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

I forhold til referatet fra mødet d. 1. juni 2017 bemærkede FSU, at det skal 

sendes ud hurtigere af hensyn til arbejdet i LSU’erne. 

 

2. Økonomi 

a. Budgetindkaldelse 2018-2021 (bilag) 

Budgetudmeldingen specificerer den interne fordeling af finanslovsmid-

ler og bidrag til administration, bygninger, puljer, samt resultatkrav. Der 

udestår der fortsat enkelte fordelinger.  

Det er 4 års runder og 2018 – 21 er derfor en opdatering af 2017 – 20. 

 

Ud over den faste tildeling af basismidler fordeles forskellige øremær-

kede særbevillinger fra universitetets strategiske midler (USM), fakulte-

tets strategiske midler, GSST-bevillinger. Disse bevillinger er ”så godt 

som faste” i den forstand, at indtægterne skal afstemmes de aktuelle ud-

møntninger.  

 

NCN gennemgik elementerne i budgetudmeldingen og pointerede, at der 

på omkostningssiden ikke sker der det helt store bortset fra på biblio-

teksområdet hvor der kommer en fordyrelse pga. meromkostninger til 

grant deals.  

 

NCN understregede, at det er den gamle økonomimodel der ligger bag 

ST’s budget-udmelding. Den ny økonomimodel bliver ikke rullet ud på 

ST i 2018 men vil fungere som en skyggemodel.  
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B-siden konstaterede at for at kunne give fyldestgørende indspark til 

økonomi kræves et oplysende økonomi bilag. 

NCN svarede hertil, at det skyldes, at det er en tidlig orientering af FSU 

og at der bliver mulighed for at få bilag og kommentere når indmeldin-

gerne fra institutterne er modtaget og kommet ind i budgettet. 

 

 

b. Økonomistatus vedr. strategi (bilag) 

NCN redegjorde for, at der har været et mindre forbrug end budgetteret 

på 13, 4 M ift. strategiske satsninger. Det skyldes blandt at de strategiske 

centre er ikke kommet i gang så hurtigt som forventet. 

        Hertil kommer et mindre forbrug på ledelsespuljen på 20 M.  

 

Der er derfor igangsat andre tiltag og forbrugt 47,1 M på følgende områ-

der: Institutter, Research/Business, Uddannelse, Bygningsområdet (in-

geniørsatsningen) og administration. 

 

Konklusionen er, at ST alt i alt får et overskud på ca. 22 M ekstra i for-

hold til det forventede, dels fordi forbruget har været mindre, dels fordi 

ST har haft ekstra indtægter (STÅ indtægter, ST strategiske midler/sær-

bevillinger og GSST særbevillinger). 

 

Fakultetsledelsen har på sit seneste møde besluttet, at de 20 M overføres 

til institutterne fordelt efter omsætning.  

 

B-siden pointerede at: 

 i en situation som den foreliggende hvor myndighedsområdet er 

konkurrenceudsat, skal der i forhold til den strategiske satsning 

også være målrettede tiltag i den forbindelse. A-siden var enig. 

 Bygningsrenovering på Finlandsgade burde have været planlagt 

tidligere? Der går for lang tid med at renovere bygningerne og det 

går ud over de studerende.  

A-siden var enig i at det er en udfordring. Det er vanskeligt at 

skaffe håndværkere pt. men der arbejdes på sagen. 

 

3. Status vedr. ST strategiske satsninger 

NCN orienterede om, at han netop har gennemfør en dekanrundtur hvor 

han på medarbejdermøder på institutterne og centrene har orienteret om 

etableringen af 7 strategiske centre, arbejdet med de strategiske satsnin-

ger på ST, samt om de seneste tiltag i forhold til erhvervssamarbejde. 

 

       Der arbejdes på etablering af følgende syv strategiske centre på ST – de 

første er indviet og igangsat. 

- Center for Circular Bioeconomy (CBIO) - http://cbio.au.dk/  
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Centeret blev indviet 23. maj i Foulum.  

Centeret er forankret hos Agroøkologi og Uffe Jørgensen er centerleder. 

Der er 10 institutter/centre tilknyttet. 

 

- Center for Integrated Materials Research (iMAT)  

http://imat.au.dk/  

Centeret blev indviet 15. august. 

Centeret er forankret hos iNANO og Bo Brummerstedt er centerleder. 

Der er 5 institutter/centre tilknyttet.  

 

- Center for Water Technologies (WATEC): 

Centeret indvies d. 6. oktober kl. 13.00.  

       Centeret er forankret ved BIOS AAR og Niels Peter Revsbech er Centerle-

der. Der er 6 institutter/centre tilknyttet.  

 

- Center for Innovative Food Research (iFOOD): 

   Centeret indvies 25. september i Agro Food Park. 

   Centeret er forankret ved FOOD og Lotte Bach er midlertidig centerle- 

           der. Der er 8 institutter/centre tilknyttet.  

 

- Center for Digitalisation, Big Data, and Data Analytics 

(DIG- IT): 

   Centeret indvies 27. september i Aarhus.  

   Centeret er forankret ved ENG og Peter Gorm Larsen er Centerleder. 

          Der er 4 institutter tilknyttet.  

 

- Center for Climate Changes (tentativt navn) 

 Centeret indvies 5. december i Roskilde. 

 Centeret er forankret ved ENVS og Jørgen Brandt er centerleder. 

 

- iLIFE: 

Centeret indvies evt. i slutningen af i år eller starten af 2018. 

Centeret er forankret ved MBG.  

 

ST har igangsat følgende to store satsninger: 

Ingeniørsatsningen: 

o Rekruttering: Det går rigtig godt med rekruttering af nye VIP’er til in-

geniørområdet. Målet for 2017 er hhv. 20 for ENG og 7 for ASE, og de 

fleste af disse er ansat eller i proces.  

o Optag: Ser rigtig fornuftigt ud. I juli gav ST 100 flere studerende til-

bud om optag ift. 2015 

 

Digitaliseringssatsningen: 

o Satsningen kommer først for alvor i gang i 2018. 
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o Studenter rekruttering: ST arbejder i efteråret på at øge markedsfø-

ringen markant til digitaliseringsuddannelserne, herunder også dele 

af ingeniørsatsningen.  

 

Der er også stor fokus på Erhvervssamarbejde. Der er igangsat en række akti-

viteter i forhold til erhvervssamarbejde og det gælder både på universitets- og 

på fakultetsniveau. 

 

Initiativer på Universitetsniveau.  

 Samarbejde med store virksomheder (rammeaftaler). Rektor har 

afholdt ”CEO-møder” med flere store virksomheder. Der er ram-

meaftaler på vej.  

 Tværgående AU case competition. Planen er, at den første AU 

Case Competition gennemføres i foråret 2018 

 Uddannelsesaktiviteter ift. Specialer (samarbejde og lange speci-

aler). Der er udviklet beskrivelse af modeller for lange specialer i 

samarbejde med virksomheder/organisationer  

 Besøgsrunder til gymnasier i regionen – der arbejdes proaktivt 

for at sikre en fornuftig rekrutteringsbase. Rektor og prorektor 

inviterer sig selv på besøg, primært på STX-gymnasier i Region 

Midtjylland, sekundært uden for regionen samt HHX- og HTX-

skoler  

          

Initiativer på fakultetsniveau: 

 Gør rigtig meget for at etablere kontrakter med virksomheder. 

 Open science. Et nyt koncept og en ny måde at samarbejde med virk-

somheder på som har fået meget opmærksomhed og er en succes. 

 Brainnovation day – matchmaking event med industrien.  

 Alumner – interaktionen med alumner skal styrkes. Der er ansat en 

medarbejder til at sætte det i gang 

 ST har indgået et samarbejde med JB Equity medhenblik på at kom-

mercialisere forskning og services inden for det grønne område.  

 

Initiativet handler om, at bringe investorer tæt på gode opfindelser. 

Ideen er ikke at konkurrere med eksisterende aktiviteter men danne 

grundlaget for en virksomhed uden for AU, hvor investorer kan inve-

stere i kommercialiser bare produkter og services. Projektet gik i gang 

i begyndelsen af året med fase 1 der havde til formål at identificere eg-

nede projekter. Screeningen har været succesfuldt – det har ført til 

identification af 66 projekter, hvoraf 15 vurderes specielt modne til 

kommercialisering.  
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Det er nu besluttet at gå til fase 2 - hvor de 15 projekter indtil medio 

februar uddybes yderligere, der etableres forretningsplaner, identifi-

ceres investorerer etc.  

 

4. Konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivning  

NCN redegjorde nærmere for, at det lige før sommerferien blev bekendtgjort 

fra Miljø og fødevareministeriet, at hele ministeriets portefølge af  

rådgivningsopgaver – i alt 730 M, hvoraf AU har kontrakt for 380 - 400 M –  

skal konkurrenceudsættes. De bliver udbudt i blokke.  

 

Bl.a. veterinærområdet og samfundsvidenskabelig miljøforskning er allerede 

konkurrenceudsat -  førstnævnte  

blev vundet af KU i partnerskab med serumlaboratoriet og et institut i  

Spanien over den tidligere rådgiver DTU.  

 

Der varsles konkurrenceudsættelse af yderligere 75 M i år, 180 M næste år,  

180 M i 2020 og 180 M i 2022. Efter hvilken model vides endnu ikke.  

 

For at håndtere denne situation er der på AU nedsat 3 arbejdsgrupper på for-

skellige niveauer.  

 En AU styregruppe på universitetsniveau (BBN, NCN, KNI, BE, AB og 

AC) 

 En ST arbejdsgruppe på ST niveau (NCN, KNI, de to centerledere og 

de 7 involverede institutledere) 

 En kommunikationsgruppe 

 

NCN understregede, at konkurrenceudsættelsen ikke påvirker den kontrakt 

ST har nu og pointerede, at målet er at vinde udbuddene. Der er meget på spil 

– ca. 1 mia. kr. ud af ST’s samlede omsætning på 2,7, mia. kr. ST tager derfor 

konkurrenceudsættelsen med stor alvor. Han understregede, at ST´s nuvæ-

rende kontrakt er gældende frem til 2020. 

 

B-siden havde følgende kommentarer:  

 På veterinærområdet tyder alt på, at ministeriet har afsat samme be-

løb, men har fokuseret på, hvad de kan få for beløbet Det kan give 

ulige konkurrence, da institutionerne ikke har samme grundvilkår.  

NCN understregede, at AU er opmærksom på dette. AU vil gerne være 

med i konkurrencen men det skal gerne være på fair vilkår.  

 Plan A er, at ST vinder det hele men det er også vigtigt at have en plan 

B.  

A-siden var helt enig og understregede, at det var med inde i forbere-

delserne. Der er mange ukendte parametre lige nu – som fx hvornår 

kommer blokkene af udbud? Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
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hvis ST taber et udbud vil der være 2,5, år effekt vindue.  På et spørgs-

mål fra B-siden forsikrede A-siden FSU om at AU arbejder på flere ni-

veauer i forhold til konkurrenceudsættelsen. Er et tættere samarbejde 

med KU med i overvejelserne?   

A-siden bemærkede, at ST pt. overvejer alle muligheder. ST har i dag 

gode samarbejdsrelationer til KU, men de to institutioner er også mu-

lige konkurrenter.  

 

 

5. Personale 

5.1 Lønforhandling 

a. Evaluering og statistik for 2017 (bilag) 

Lønforhandlingen 2017 er afsluttet og der er udarbejdet en samlet grafisk 

oversigt som viser resultaterne på ST fordelt på institutter.  

 

NCN opsummerede: 

 ud af 2.819 ansatte, har 19% fået en lønforbedring.  

 25% af alle medarbejderne har ansøgt om en lønforbedring, hvor stør-

stedelen af dem er TAP’er.  

 Der er i alt givet lønforbedringer for 7.176.884 kr., fordelt på 

3.615.800 til VIP, 3.486.084 til TAP. Det vil sige at der er en nogen-

lunde ligelig fordeling mellem VIP og TAP. 

 Der er i alt blevet uddelt 422 kvalifikationstillæg, 79 engangsvederlag, 

13 funktionstillæg og 26 løngruppeskift.  

         

Overordnet set er det fortrinsvis varige tillæg der er givet. 

 

B-siden efterlyste at fordelingen af tillæg givet til hhv.  mænd og kvinder 

mangler i år. Det er relevant for FSU at se på, om der er balance i fordelingen 

mellem mænd og kvinder. Det blev besluttet, at det fremover også skal fremgå 

hvordan lønforbedringerne er fordelt på køn. 

 

B-siden bemærkede endvidere, at graferne siger ikke noget om, hvordan de 

ansatte har oplevet processen. Der var enighed om, at det er vigtigt, at alle an-

satte oplever lønforhandlingsprocessen som en god proces.  B-siden under-

stregede desuden, at det er vigtigt fortsat at levne rum til at de enkelte insti-

tutter indretter processen, som det passer bedst lokalt. Fx omkring hvordan 

resultaterne offentliggøres m.v. 

 

b. Lønkriterier 2018  

FSU tilsluttede sig forslag fra formand og næstformand om, at evaluering af 

lønforhandlingsprocessen og lønkriterierne for 2017 bliver drøftet i lønudvalget.  

 

Lønudvalget skal: 
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  undersøge muligheden for forenkling af lønforhandlingsprocessen 

og  

   lave et forslag til en eventuel revision af lønkriterier for 2018. 

 

Lønudvalgets konklusioner drøftes på næste FSU møde. 

      

6. Meddelelse fra formand og næstformand  

NDH indledte punktet med en orientering om, at der tidligere på dagen har 

været afholdt LSU-møde, hvor LSU fik præsenteret administrationscenterets 

budget for 2018 og de efterfølgende år – samt konsekvenser heraf.  

 

Der blev efterfølgende afholdt fælles orienteringsmøde for medarbejderne i 

administrationscenteret – dog uden medarbejderne i bygningsområdet, der 

ikke berøres i denne omgang. Medarbejdermødet blev streamet til alle ST lo-

kaliteter, så alle ansatte fik informationen samtidigt. På medarbejder mødet 

blev tidsplan for den videre proces gennemgået. Den konkrete udmøntning 

sker hen over efteråret. NDH understregede, at det er afgørende, at det bliver 

en ordentlig proces  

 

Administrationscenter ST skal spare omkring 7,5 millioner i løbet af 2018 og 

2019. NCN forventer, at det betyder nedlæggelse af 12-15 stillinger i admini-

strationscenteret. NDH understregede at det tal bygger på de budgetter ST 

kender på nuværende tidspunkt. 

 

Besparelserne skyldes, de administrative besparelser som universitetsledelsen 

vedtog tilbage i 2014. Alle enheder i enhedsadministrationen – og dermed 

også administrationscenter ST – blev pålagt at spare 2% pr. år. Indtil videre 

gælder besparelserne på 2% årligt til og med 2021. 

 

Administrationscenteret har allerede fra før sommerferien lavet et kvalificeret 

ansættelsesstop – og det fortsætter. Der er endvidere arbejdet målrettet med 

at indhente besparelserne dels via arbejdet med optimeringer og dels via na-

turlig afgang. Det har dog ikke været muligt at nå i mål ad disse veje alene. 

Derfor er det blevet nødvendigt med stillingsnedlæggelser. NDH understre-

gede, at der vil blive arbejdet hen mod, at der kan indgås aftaler om frivillige 

fratrædelser, som kan reducere antallet af stillingsnedlæggelser.  

 

NDH pointerede, at situationen vil få konsekvenser for resten af organisatio- 

nen på ST. Nogle opgaver vil tage længere tid og nogle vil ikke blive løst, da  

der er færre hænder. Administrationscenteret vil derfor fortsat se på, om der 

er processer, der kan ensrettes – standardisering bliver et redskab. 

 

NDH afsluttede orienteringen med at bemærke, at der bliver en række fælles-

møder i den kommende tid, hvor han tager ud og mødes med medarbejderne. 
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B-siden beklagede situationen og bemærkede desuden: 

 Vil I forsøge om det er muligt at lave omplacering af nogle medarbej-

dere?  

NDH svarede hertil, at andre enheder i administrationen også er un-

derlagt besparelser, så det kan være svært, men det vil blive forsøgt og 

er et fokuspunkt. 

 Færre ansatte i administrationscenteret får som konsekvens at andre i 

organisationen enten skal acceptere servicenedgang eller at tingene 

gøres smartere. Det vil være forskelligt hvad folk prioriterer – er den 

problematik blevet overvejet og diskuteret? Der er også områder hvor 

udvikling er afgørende og som derfor ikke kan standardiseres.  

A-siden bemærkede hertil: Standardisering og ensartede ydelser for-

udsætter ledelsesopbakning og det er der på ST. Ledelsesopbakningen 

er alt afgørende. Ledelsen er nødt til at prioritere. Opgaven der ikke 

prioriteres forsvinder og flyttes ikke fra administrationen og ud på in-

stitutterne.  

 

a. Miniworkshop om trivsel og forebyggelse af stress for 

ledere  

NCN orienterede om, at der som led i arbejdet omkring opfølgningen på psy-

kisk APV har været afholdt et minisymposium om forebyggelse af stress den 

22.8. for fakultetets ledelse (Dekanat, Institut- og centerledere, institutsekre-

tariatsledere, administrationschef og chefrådgiver)  

 

Der var afsat 1,5 time til minisymposiet og der var i programmet også afsat tid 

til udveksling af erfaringer omkring hvad der lokalt er gjort på ST med hen-

blik på at skabe trivsel og forebyggelse af stress.    

 

NCN bemærkede, at tilbagemeldingerne efterfølgende har været, at det var et 

udbytterigt og inspirerende arrangement. NCN blev bestyrket i, at ST har en 

ledelse som er meget optaget af at sikre, at medarbejderne ikke bliver stress 

ramte. Lederne er rollemodel og kulturskabere, og derfor er det vigtigt, at le-

delsen har fokus på forebyggelse og håndtering af stress. 

 

B-siden understregede betydningen af, at ledelsen på ST udviser commitment 

i forhold til forebyggelse af stress.   

 

b. APV - god omgangstone (bilag) 

OVB redegjorde for baggrunden for dokumentet: ”God omgangstone på AU”. 

Den psykiske APV viste, at omgangstonen nogle steder på universitetet ople-

ves som hård. I forbindelse med det igangværende lokale opfølgningsarbejde 

har HAMU og HSU derfor taget initiativ til, at der på hele universitetet sættes 

ekstra fokus på god omgangstone. 
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Rektor er ambassadør for god omgangstone på AU og indleder med at sætte 

kursen for det fælles initiativ omkring god omgangstone med en præsentation 

i Universitetsledelsen og senere på seminaret for Akademiske Råd i septem-

ber. OWB pointerede, at det ledelsesmæssige commitment er understreget 

ved, at budskabet kommer fra rektor. 

 

Der er samtidig mange initiativer i gang lokalt på institutterne.  

 

 

c. Opholdstilladelse til bedømmere (bilag) 

NCN orienterede om, at AU-HR blevet opmærksom på at udenlandske (ikke-

EU/EØS-borgere) forskere med arbejds- og opholdstilladelse til ansættelse 

ved et dansk universitet skal have en særlig bibeskæftigelsestilladelse, når de 

udføre arbejde et andet sted end deres primære arbejdssted.  

 

Det gælder fx i de situationer hvor de skal fungere som censor eller som eks-

tern bedømmer ved en kvalifikationseksamen, et ph.d.-forsvar eller en fast 

VIP-ansættelse.  

 

DMA supplerede, og pointerede at overtrædelse af reglerne resulterer i bøder 

til både den enkelte forsker samt til institutionen og – ikke mindst – risiko for 

at mindste den fast track ordning, som AU på nuværende tidspunkt nyder 

godt af i styrelsen. DMA fortalte, at der arbejdes på en fælles løsning på uni-

versitetsniveau, således at alle universiteter i DK indsætter en særlig sætning i 

kommende ansættelsesbreve hvor det fremgår at det må forventes, at pågæl-

dende i kraft af sin ansættelse som forsker, kan blive tilkaldt som censor eller 

lignende. 

 

 NCN understregede, at det er vigtigt, at både institut og centerlederne og 

også TR er opmærksom på disse særlige bestemmelser og vilkår. 

 

d. Status på optag (bilag) 

NCN gav følgende status på optagelsestallene: 

 Mere end 7.000 har sagt ja-tak til en studieplads på Aarhus Universi-

tet. På ST har 1.956 sagt ja-tak til en studieplads – det er en fremgang 

på 7 pct. på ST sammenlignet med sidste år og det e mærkbart (mens 

der på AU som helhed er en tilbagegang).  

 Også i år ses en mærkbar stigning i optaget på ingeniøruddannel-

serne, som således også står for den primære stigning på ST.  

 ”IT-uddannelser” under ét har også fremgang. Datalogi står for den 

primære fremgang på 25 flere optagne sammenlignet med 2016.  

 Optaget på matematik og matematik-økonomi er ligeledes steget be-

tragteligt i forhold til 2016.  
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De to satsninger der er igangsat på ST – ingeniørsatsningen og digitalise-

ringssatsningen – har begge til formål at uddanne flere dimittender på områ-

der, hvor erhvervslivet i særlig grad efterspørger kandidater. Med de to sats-

ninger vil antal studerende på ST stige med 50 %.  

NCN understregede, at der skal på ST være fokus på, både at få de rigtige stu-

derende ind på studiet og samtidig at have fokus på at fastholde de stude-

rende. 

 

 

e. Status på institutionsakkrediteringer (bilag) 

Som bilag var udsendt brev fra Akkrediteringsrådet, med afgørelsen en betin-

get positiv institutionsakkreditering af Aarhus Universitet.  

       

NCN redegjorde nærmere for, hvad det nærmere får det af konsekvenser. 

AU kan ikke uddannelsesakkreditere nye uddannelser, så længe AU er betin-

get akkrediteret. AU sigter mod at blive fuldt akkrediteret i december 2018. 

Nye uddannelser kan derfor tidligst udbydes med optag i 2019 og under for-

udsætning af, at AU opnår institutionsakkreditering. 

 

På grund af den betingede institutionsakkreditering bliver vi nødt til at an-

søge om prækvalifikation af nye uddannelser. ST har besluttet, at fordele an-

søgning på 6 nye uddannelser over flere frister – på den måde fordeles ar-

bejdsbyrden og der opnås en bedre proces for de enkelte forløb. 

 

B-siden spurgte til, hvorvidt de ansøgninger om prækvalifikation der indsen-

des sidst, risikerer at stå dårligere i forhold til de første der indsendes?  

NCN bemærkede hertil, at det er vurderingen, at der er fokus på behovet for 

den enkelte uddannelse snarere end antallet af uddannelser. 

 

f. Aftale om arbejdstøj (bilag) 

3F opsagde den 28. marts 2017 lokalaftaler vedr. arbejdstøj ved ANIS, FOOD, 

AGRO og ST byg 4 Fyn og Sjælland (Aarslev).  

 

Det betyder at der fra 1. juli 2017 optjenes ret til arbejdstøj jf. pointsystem, 

som fremgår af organisationsaftalen med 3F for landbrugsarbejdere, gartneri-

arbejdere, gartnere m.fl. 

 

Vurderingen er, at der kan opnås besparelser ved indgåelse af en fælles ind-

købsaftale ved AU. Derfor har ST-HR anmodet institut- og centerlederne på 

ST om, at de fremsender beskrivelse af, hvilket arbejdstøj og arbejdssko insti-

tuttets/centerets medarbejdere har brug for og hvilke særlige krav, der skal 

tages højde for.  
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Fællesadministrationen vil sørge for at sikre at der koordineres med de øvrige 

fakulteter og indkøb. 

 

g. 8 normer for VIP ansættelse på AU 

NCN orienterede om, at udkast til normer for rekruttering af VIP‐personale 

(fastansættelse på tenure track, adjunkt‐/forsker‐, lektor‐/seniorforsker‐ og 

professorniveau) er sendt i høring. Udkastet er udarbejdet af universitetsle-

delsen og er revideret efter drøftelser med institutlederne på AU’s ledelsesse-

minar i maj 2017. 

 

Med henblik på udarbejdelse af det endelige sæt af normer, har universitetsle-

delsen sendt udkastet til høring i de akademiske råd på AU. Akademisk Råd 

på ST behandlede udkastet på møde i sidste uge - d. 6. september 2017. 

 

B-siden bemærkede at: 

 der er tale om ”normer”, hvilket er ensbetydende med, at der kan være 

undtagelser.  

 bekymring ift. at der ikke kan ske kaldelse af interne kandidater.  

NCN pointerede, at hvis AU skal være konkurrencedygtige og sikre 

universitetet en god økonomi fremadrettet, er det afgørende at have 

de bedste medarbejdere. I forbindelse med en ”kaldelse” skal det 

kunne dokumenteres, at der ikke er eksterne kandidater der er bedre. 

AU skal derfor ikke gå efter, at hvis universitetet skal promovere an-

satte skal det ikke ske i åben konkurrence. Det er ikke i nogens inte-

resse.  

Mange af normere er udtryk for regler, AU allerede har i forvejen. 

 

h. Status og fordelingen af elever og laborantpraktikan-

ter(bilag) 

DMA orienterede om, at alle institutter og centre på ST er blevet bedt om at 

indsende ønsker til elever og laborantpraktikanter både ift. 2018-runden og 

2017-bonus-runden. 2017 bonus runden skyldes, at BSS ikke har opfyldt sin 

kvote for 2017. Der er derfor lavet aftale om, at BSS finansierer yderligere 5 

elever ved ST. Aftalen betyder, at ST-elevudvalget har kunnet imødekomme 

en stor del af institutternes/centrenes ønsker.  

 

B-siden roste ordningen på ST hvor en arbejdsgruppe, bestående af NDH,  

og to institutledere hhv. Hans Brix og Erik Østergaard Jensen, beslutter for-

delingen af elever og laborantpraktikanter på institutterne på baggrund af en-

hedernes indsendte interessetilkendegivelser. Det fungerer godt og er med til 

at sikre at der ansættes laborantpraktikanter på institutterne. A-siden er enig 

i, at ordningen på ST fungerer fint. 
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B-siden spurgte til, hvordan søgningen har været? DMA forklarede, at den år-

lige opgørelse over elever og praktikanter på ST og AU trækkes hvert år i no-

vember måned. Umiddelbart herefter laves en samlet status over elever og la-

borantpraktikanter på henholdsvis ST og AU som behandles på det første 

FSU møde i 2018. 

 

7. Eventuelt 

B-siden havde følgende bemærkninger: 

 Medarbejdere er ikke forsikret, når de har deltaget i møder på en an-

den AU lokalitet og herefter køre hjem til deres bopæl. B-siden bad 

om, at den problematik bliver bragt videre. 

 Kan man på institutniveau selv bestemme, om man vil aktivere en så-

kaldt plustidsaftale? Det blev besluttet, at ST-HR undersøger nær-

mere, om det er juridisk muligt. Herefter skal der være en drøftelse i 

FSU. 


