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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Uffe Pilegård Larsen ville gerne tilføje et nyt punkt til dagsordenen vedrøren-
de etablering af kontaktudvalg. Punktet blev tilføjet som punkt 2d.  
John Kapstadt efterspurgte bilag til punkt 4. Disse blev uddelt på mødet. 
Fra B-siden blev der opfordret til fremadrettet at medtage flere drøftelses-
punkter på dagsordenen. 
Herefter blev dagsordenen godkendt.  
 
Ad 2. Konstituering af nyt FSU 
a. Præsentationsrunde 
Dekanen bød velkommen til alle i det nye FSU. Formandsskabet består af de-
kanen som formand og Olav Bertelsen som næstformand. Herefter var der en 
kort præsentationsrunde. 
 
b. Vedtagelse af forretningsorden (bilag 1) 
Steen H. Møller påpegede at der skal tilføjes et ”for” i den første sætning i §3, 
stk. 4.  
Olav Bertelsen efterspurgte en omformulering i §6, således at det fremgår at 
møderne i FSU placeres tidsmæssigt hensigtsmæssigt i forhold til møderne i 
HSU. Herudover bad Olav om at ordet ”normalt” slettes i §8, stk. 2. 
 
Forudsat at forretningsordenen tilrettes i overensstemmelse med ovennævnte 
rettelser, godkendte FSU forretningsordenen.  
 
Lotte Frederiksen udtrykte en bekymring i forhold til at få tilsendt informati-
oner forud for møderne i FSU, og opfordrede til at der tilstræbes at efterleve 
at bilag udsendes senest 7 dage forud for møderne.  
 
FSU var enige om, at de ordinære møder i FSU er fastlagt efter HSU’s møde-
kalender med plads til at vi kan indføre ekstraordinære FSU møder efter be-
hov. 
 
Alle nyudpegede medlemmer bliver tilbudt et SU-kursus. Dette gælder også 
for medlemmer i LSU.  
Olav Bertelsen påpegede vigtigheden af at A-sidens repræsentanter også til-
bydes at deltage i SU-kurserne. Der blev efterlyst tilbud om et kortere kursus 
for medlemmer, der på et tidligere tidspunkt har deltaget i et SU-kursus. 
 
c. Vedtagelse af standard dagsorden (bilag 2) 
Standard dagsordenen blev vedtaget uden bemærkninger. 
Dekanen redegjorde for forløbet forud for fastlæggelse af dagsordenen i for-
bindelse med FSU. Medlemmerne indmelder punkter til dagsordenen forin-
den mødet, og desuden mødes formand og næstformand for at diskutere 
dagsordenen.  
  
d. Etablering af kontaktudvalg (bilag 7) 
Uffe Pilegård Larsen uddelte bilag 7 ”Forslag til etablering af kontaktudvalg”, 
og efterspurgte medlemmernes kommentarer i forbindelse med etableringen 
af kontaktudvalget.  
FSU roste initiativet og udtrykte tilslutning til nedsættelsen af et kontaktud-
valg, som beskrevet i bilaget.  
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Uffe Pilegård Larsen oplyste at næstformanden i FSU er ansvarlig for møder i 
kontaktudvalget. Desuden indsender næstformanden navne på kontaktud-
valgsmedlemmer til dekanatet og sørger for at beslutningsreferater er offent-
ligt tilgængelige.  
Dekanen opfordrede kontaktudvalget til at henvende sig direkte, hvis det øn-
skes at han skal involveres i dele af kontaktudvalgets arbejde.  

 
 
Ad 3. Orientering fra formand og næstformand 
a. Orientering fra HSU 
Dekanen, Uffe Pilegård Larsen og John Kapstadt deltog på ordinært møde i 
HSU den 24. april. En række af punkterne fra mødet i HSU er medtaget under 
punkt 5 i FSU’s dagsorden.  
 
Dekanen orienterede om at en ny vedtægt for Aarhus Universitet er til god-
kendelse i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-
ser. De væsentligste ændringer er akademiske råd med valgte formænd samt 
nedsættelse af institutforum for hvert institut.  
 
Desuden har udkast til udviklingskontrakten været i høring, og er godkendt i 
HSU. Udkastet til udviklingskontrakten for Aarhus Universitet har fået posi-
tiv omtale som værende passende ambitiøs. Udkastet til udviklingskontrakten 
forhandles nu med ministeriet.  
 
Anders B. Pedersen spurgte til hvordan institutfora afgrænses i forhold til an-
dre fora. Til dette svarede dekanen, at institutfora skal ses som parallelle or-
ganisationer i forhold til det Akademiske Råd. Faglige spørgsmål der vedrører 
instituttet, kan diskuteres i et institutforum. Der er ikke lagt begrænsninger 
vedrørende hvilke opgaver der kan diskuteres i et institutforum.  

 
b. Orientering om Copydan 
Forlæggerforeningen har henvendt sig til AU, idet de mener, at der er sket en 
overskridelse af aftalen mellem Copydan og AU om anvendelse af materiale i 
undervisningen. Chef for Uddannelse Kim Kudsk Mortensen har imødekom-
met behovet for oplysning om gældende regler på en række orienteringsmø-
der. Universitetet indgår desuden en aftale med Copydan vedrørende anven-
delse af billedmateriale. De præcise rammer for aftalen kendes endnu ikke.  
 
c. Orientering om status på flytteplaner 
De beskrevne flytteplaner i 9. marts rapporten er stadig gældende – der ar-
bejdes stadig med en tidhorisont på 3 – 5 år. Dekanen tilføjede at de 3 år dog 
regnes fra d.d. Den 31. maj 2012 afholdes der visionsseminar i Universitetsle-
delsen, hvor flytteplanerne diskuteres i sammenhæng med Universitetets 
økonomiske fremtid. Herefter vil dekanen kunne melde mere præcist ud med 
hensyn til flytteplanerne på ST. 
 
Birgitta Knudsen nævnte at støjgenerne i forbindelse med det pågående reno-
veringsarbejde på Institut for Molekylærbiologi og Genetik har været uaccep-
table.  
Dekanen svarede, at renoveringsarbejdet har været meget omfattende, og at 
eventuel re-allokering af medarbejdere er et fortsat opmærksomhedspunkt, 
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set i sammenhæng med de fysiske og økonomiske rammer. Dekanen vil i 
samarbejde med Bygningschef Bent Lorenzen diskutere muligheder for frem-
adrettet undgå lignende situationer. 
 
 
Ad 4. Økonomi 
Bilag 8a og 8b blev uddelt og viser de økonomiske nøgletal (budget og fore-
cast 1), hvor tallene er opdelt på institutter, samt for nogle institutter også på 
enheder. På nuværende tidspunkt er der 4 forskellige økonomimodeller på 
ST, hvilket gør det vanskeligt at fremskaffe sammenlignelige tal. 
 
For hele ST inklusiv ASE er det forventede resultat for hele året efter første 
kvartal et overskud på 6 mio. kr, hvilket er identisk med det forudsete i bud-
gettet. Overskuddet skal ses i lyset af en forventet omsætning på ca. 2,7 mia. 
DKK. Dekanen udtrykte på den baggrund tilfredshed med udviklingen samt 
at han ikke så grund til bekymring for indeværende år. 
 
ASE forventer et mindre men pænt overskud, og at det er aftalt, at ASE fast-
holder det oprindelige budget i resten af 2012. Udgifterne til administration 
på fakultetet er omtrent de samme som i 2011. Dekanen følger fakultetets ud-
gifter nøje i næste kvartal og vil på næste møde i FSU orientere om forecast 2.  
 
FSU var enige om at præsentationen af fakultetets og institutterns økonomi 
var overskuelig, og at denne model for den økonomiske gennemgang bibehol-
des. Under forudsætning af at bilagene er tilgængelige, udsendes de med 
kommentarer til medlemmernes information forinden mødet i FSU. 
 
Dekanen fortalte at arbejdet med den nye økonomimodel er i gang. Institut-
terne opfordres til at engagere sig i arbejdet, da medejerskab for økonomimo-
dellen er altafgørende. Medlemmerne af FSU er velkomne til at gå i dialog 
med institutlederne omkring arbejdet med økonomimodellen. Den forventede 
dato for ikrafttræden af den nye økonomimodel er den 1. januar 2013.  
Thomas Toftegaard påpegede, at selvom økonomimodellen forventes at træde 
i kraft 1. januar 2013, kan man også efter implementeringen komme med in-
put.  
 
Olav Bertelsen spurgte til konsekvenserne ved en eventuel udflytning af VIP 
budgetterne til de enkelte institutter, herunder om dette kan betyde afskedi-
gelser som følge af eksempelvis fluktuationer i STÅ produktionen. Dekanen 
svarede, at det er hans klare forventning og mål at fakultetet undgår afskedi-
gelser som følge af sådanne fluktuationer. 
 
 
Ad 5. Personale 
a. Orientering om personaleadministrative retningslinjer 
HSU har godkendt en række fælles retningslinjer for AU’s medarbejdere. Det 
drejer sig om følgende: 
 

 ”Regler for fridage med løn”, der træder i kraft 1. januar 2013 
  ”Regler for frihed i særlige private anledninger”, der træder i kraft 1. 

januar 2013 
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 ”Regler for tjenestelig befordring ”, der er gældende fra 25. april 2012 

Alle fælles retningslinjer findes på hjemmesiden, og der er oprettet en side 
kaldet ”Medarbejdernes ABC” hvor alle retningslinjer er samlet. Link til Med-
arbejdernes ABC: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/  
 
Uffe Pilegård Larsen supplerede med, at der løbende lægges nye informatio-
ner på ”Medarbejdernes ABC”.  
 
b. Orientering om MUS 
Der udarbejdes p.t. et værktøj til MUS. Det nye MUS værktøj kommer i hø-
ring i samarbejdsudvalgene sidst på året (4. kvartal). Institut for Molekylær-
biologi og Genetik deltager i et pilotprojekt, hvor værktøjet bliver gennem-
prøvet. Værktøjet bliver tilgængeligt fra 4. kvartal 2012, for at der er mulighed 
for at afprøve og kvalificere værktøjet.  
Institutterne kan få yderligere information om MUS værktøjet via deres HR-
partner. HR-partnerne bliver desuden uddannet til at klæde lederne på til at 
afholde MUS. Fra 2013 og fremadrettet, er der lagt op til at MUS afvikles om 
efteråret.  
 
Olav Bertelsen nævnte, at det bør klargøres hvem der afholder MUS samt 
hvilke kompetencer de har til dette.  
Uffe Pilegård Larsen påpegede, at det bør være et krav, at de der afholder 
MUS er uddannet til det.  
Det blev aftalt, at dekanen tager emnet op på næstkommende institutleder-
møde.  
 
Erik Østergaard Jensen tilføjede, at der kan være lokale hensyn at tage i for-
hold til tidspunktet for afholdelse af MUS, hvortil dekanen svarede at det vig-
tigste er, at MUS afholdes på årligt basis.  
 
c. Orientering om den nye ansættelsesbekendtgørelse (bilag 3a og 3b) 
Der er rejst spørgsmål til betydningen og implementering af den nye ansæt-
telsesbekendtgørelse. Blandt andet indeholder ansættelsesbekendtgørelsen 
ikke længere regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Indtil vi får en 
fælles præcisering fra Universitetsledelsen, fortsætter vi med praksis som hid-
til.  
 
Stig Ravn spurgte til hvordan proceduren vil være i forhold til stillingsstruk-
turen for ingeniøruddannelser, hvortil dekanen svarede at direktøren foreta-
ger ansættelser efter en procedure der afklares med dekanen.  
 
Olav Bertelsen oplyste, at nogle føler et behov for fælles formaliserede kriteri-
er for ansættelser på lektor/seniorforsker-niveau. Andre igen mener det kan 
være svært at fastlægge kriterier. Der kunne institutvis nedskrives kriterier for 
hvad der lægges vægt på ved varige ansættelser. Dekanen var enig i, at en in-
dikation af forventninger kan være en god idé, og han vil bære forslaget videre 
på et institutledermøde.  
 
Birgitta Knudsen tilføjede at der kommer mange forespørgsler fra medarbej-
dere, eksempelvis i forhold til tenure track forløb. Søren Bom Nielsen efter-
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spurgte en status på arbejdet med tenure track forløb. Dekanen vil i den for-
bindelse bede arbejdsgruppen om en status på arbejdet.  
d. Orientering om principper for afvikling af lønforhandlinger på AU (bilag 4) 
HSU har besluttet at lønforhandlingerne for 2012 udskydes til efteråret 2012. 
Desuden er bilag 4 ”Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU” blevet 
godkendt i HSU. 
 
Udskydelsen af lønforhandlingerne sker undtagelsesvis i 2012. Det har været 
et ønske fra medarbejdersiden at skabe en god proces i forhold til lønforhand-
lingerne, og det har krævet mere tid. Alle lønforbedringer i forbindelse med 
efterårets lønforhandlinger har tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2012. Alle 
lønforbedringer skal være på plads og udbetalt i dette skatteår.  

Dekanen præciserede at lønforhandlingerne kommer til at foregå på institut-
niveau.  

Formuleringen i bilag 4, side 5 ”Forhandling om evt. tillæg i forbindelse med 
rekruttering foregår mellem den relevante lokale tillidsrepræsentant og HR-
partneren efter aftale med institutlederen/vicedirektøren” gav anledning til 
en diskussion om HR’s rolle i forhandlingen. FSU var enige om at institutle-
deren træffer den endelige beslutning vedrørende løn efter at have rådført sig 
med den relevante HR-partner og under de rammer, der er fastsat af deka-
nen.  

Olav Bertelsen nævnte, at han personligt ser frem til at få tilvejebragt et iden-
tisk løngrundlag til forhandlingsparterne, jf. bilag 4 punkt 3, stk. 2. Netop 
dette kan eventuelt give anledning til generel offentlighed om lønniveauer på 
institutterne.  

e. Orientering om møde med tillidsrepræsentanter 
Der har været forskel på hvordan man har håndteret ”Ny løn” på de tidligere 
områder DJF, DMU og NAT. Nogle medarbejdere har eksempelvis haft for-
holdsvis små kvalifikationstillæg og forholdsvis høje funktionstillæg. Deka-
nens opfattelse af tanken med ”Ny løn” er at man grundlæggende skal aflønne 
folk ud fra deres kvalifikationer. Et funktionstillæg er et tillæg man får for at 
varetage en ekstra funktion.   
Opgaven for fakultetet er henholdsvis at indplacere medarbejderne efter kva-
lifikationer, samt fastsætte principper vedrørende funktionstillæg for AC.  
 
Til forhandling om principper for funktionstillæg, er der nedsat en AC-
forhandlingsgruppe bestående af: Steen Møller, Peter Wind, Finn Folkmann, 
Peter Løvendahl og Erik Baastrup. Dekanen har afholdt første møde med AC-
forhandlingsgruppen den 15. maj 2012.  
 
f. Orientering om håndtering af ansættelser (bilag 5) 
Punktet har før været behandlet i interim FSU. Dekanen gennemgik bilag 5, 
vedrørende håndtering af ansættelser. 

 
Jens Bøgestrand nævnte, at det kunne være relevant at inddrage øvrige pro-
dekaner i forbindelse med bedømmelser af lektorer/seniorforskere. Dekanen 
fastslog at de ansvarlige prodekaner altid er velkomne til at medtage andres 
vurdering.  
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Lotte Frederiksen påpegede at der i bilag 5 ikke nævnes inddragelse af tillids-
repræsentanter i forbindelse med stillingsopslag, og at hun gerne vil opfordre 
til dette. Nogle steder har der været tradition for at konsultere med den rele-
vante tillidsrepræsentant, eksempelvis i forbindelse med at fastlægge hvilken 
type medarbejder der skal søges. Dekanen svarede, at han ser beslutninger 
om opslag som en faglig opgave, institutlederen er ansvarlig for. Herudover 
kan det altid være fornuftigt at rådføre sig med den relevante tillidsrepræsen-
tant.  
 
Uffe Pilegård Larsen var enig med Lotte Frederiksen at det kunne være rele-
vant at inddrage tillidsrepræsentanter i forbindelse med stillingsopslag.  
Det blev aftalt at dekanen vil spørge institutlederne om deres holdning til em-
net på næste institutledermøde.  
 
Søren Bom Nielsen spurgte til hvordan processen bliver vedrørende godken-
delse af bedømmelsesudvalg af Akademisk Råd. Dorthe M. Andersen oplyste, 
at Akademisk Råd får tilsendt en e-mail vedrørende godkendelse af bedøm-
melsesudvalget, og at Akademisk Råd har 2 dages svarfrist. Denne proces er 
endnu ikke startet, da der mangler systemunderstøttelse, men det forventes at 
starte op inden sommerferien. 
 
Anders B. Pedersen bemærkede, at der i bilag 5 var indført ”institutrepræsen-
tanter” som deltagere under samtaler, og udtrykte tilfredshed med at dekanen 
havde lyttet til tidligere tilkendegivelser.  

 
g. Orientering om arbejdsgruppe vedrørende mere ensartede livsvilkår (bilag 
6) 
Aarhus Universitet (Dansk Center for Forskningsanalyse – www.dfa.au.dk ) 
har udarbejdet en rapport om arbejdsvilkår på de tidligere og nuværende sek-
torforskningsinstitutioner. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en hen-
vendelse fra Dansk Magisterforening (DM), og er derfor med dette udgangs-
punkt finansieret af DM.  
Rapporten omhandler undersøgelser af medarbejdereffekterne af de fusions-
processer, der blev gennemført med effekt fra 2007 og som bl.a. resulterede i 
en fusion mellem DJF, DMU og det daværende Aarhus Universitet. Undersø-
gelserne viser at medarbejderne fra de tidligere sektorforskningsinstitutioner 
opfatter tilværelsen mere problematisk end den de havde før fusionerne.  
 
På baggrund af rapporten, har dekanen besluttet at nedsætte en arbejdsgrup-
pe, som skal se på, hvordan medarbejderne på fakultetet opnår mere sam-
menlignelige ansættelses- og levevilkår. Forskere har i dag forskellige vilkår. 
Nogle forskere skal søge om deres egen løn hvis de søger om en ekstern bevil-
ling, mens andre ikke behøver at søge egen løn. Den fælles økonomimodel 
som implementeres i 2013 løser ikke denne problemstilling.  
Derfor skal en arbejdsgruppe bestående af 2 prodekaner og 8 institutledere 
med Erik Østergaard Jensen som formand udarbejde forslag til modeller, der 
på sigt kan give mere sammenlignelige vilkår for forskerne. Dekanen deltager 
selv i arbejdsgruppen i det omfang kalenderen tillader det.  
 



 
 

   

Side 8/8 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Der er i arbejdsgruppen planlagt 4 møder frem mod sommerferien, hvor der 
skal ligge et udkast til idekatalog klar, jf. tids- og procesplanen (bilag 6). FSU 
vil medio august modtage et idékatalog med forslag til modeller til høring. 
Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde ultimo 2012.  
For nuværende pågår især drøftelser om tydelige karriereveje, alderssammen-
sætning på fastansatte VIP og lige konkurrencevilkår ved ansøgninger om 
ekstern finansiering.  
 
Olav Bertelsen udtrykte en positiv indstilling til arbejdsgruppen og spurgte til 
hvilke overvejelser der er gjort i forhold til at involvere B-siden i arbejdet. Det 
aftaltes at Erik Østergaard Jensen og Olav Bertelsen holder kontakt i forløbet 
som tovholdere for henholdsvis A- og B-siden.  
 
Stig Ravn opfordrede arbejdsgruppen til at tænke i diversitet. Samtidigt gav 
han udtryk for, at selvom vilkårene for alle skal være rimelige og retfærdige, 
er det ikke sikkert at alting skal være ens. Erik Østergaard Jensen gav Stig 
Ravn ret i, at formålet netop ikke er at ensarte, men at skabe vilkår, der gør vi 
kan løse de arbejdsopgaver vi er forpligtet til at løse.  
 
Lotte Frederiksen supplerede med, at en del af problemerne skyldes, at vi skal 
blive klarere i vores udmeldinger.  
 
 
Ad 6. Nedsættelse af lønudvalg  
Dekanen præsenterede et forslag om at nedsætte et lønudvalg under FSU, der 
skal deltage i forberedelse til lokale lønforhandlinger, evaluere lønforhandlin-
ger samt udarbejde et lønkatalog for fakultetet.  
 
FSU tilsluttede sig dette forslag.  
 
Det blev aftalt at B-siden kommer med et udspil vedrørende medlemmer i 
lønudvalget. Dorthe Andersen nævnte, at alle faggrupper skal være enten di-
rekte eller indirekte repræsenteret. Olav Bertelsen melder navne på medlem-
mer i lønudvalget ind til HR snarest muligt.  
 
Ad 7. Hovedområdets strategi 
Udkast til strategi for hovedområdet afventer en sidste redigering. Når en en-
delig høringsversion foreligger, udsendes den til høring i FSU og Akademisk 
Råd. Samtidig vil Universitetsledelsen få tilsendt høringsversionen.  
 
Ad 8. Eventuelt 
Der var ingen kommentarer til punktet. 
 
Dekanen takkede for et konstruktivt møde og en god debat.  
Næste ordinære møde i FSU er 28. august 2012, 13.30 – 16.00.  
 


