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Institutledermøde nr. 3 
Den 20. marts 2013 kl. 09.30 – 12.00  
Bygning 1431 – mødelokale 021/023                                                                
 
Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Thomas 

Skjødeberg Toftegaard (TST), Michelle Williams (MIW), Niels O. Nygaard (NY), Erik Østergaard Jen-

sen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ), 

Jes Madsen (JESM), Niels Christian Nielsen (NCN), Kurt Nielsen (KNI), Conni Simonsen (CSI), Mari-

anne F. Løyche (MFL), Jens Chr. Pedersen (JCP), Niels Damgaard Hansen (NDH), Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Erik Steen Kristensen (ESK), Niels Halberg, Tom Vindbæk Madsen, Jens Holbech (JDH) 

Deltagere per videolink: Hanne Bach (HBC), Niels Kroer (NKR), Jørgen B. Jespersen (JOJE) 

 

        Referat 

 
 

                          DAGSORDEN 

 
1. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
b.  Opfølgning fra FAMU møde  

2. Godkendelse Opfølgning 
a.  Opfølgning af dagsorden og referat 

3. Personale 
a.  Ny løn ved Steen Henrik Møller fra Lønudvalget 
b.  Gennemgang af tids- og procesplan for lønfor-

handling 2013 ved Dorthe M. Andersen (Bilag) 
c. Sygefravær 
d. Sammenfatning af LSU’ på MUS konceptet 

4. Opfølgning psykisk APV (bilag) 
5. Økonomi 
6. Arbejdsgruppen vedr. kriterier for varige ansættelser 
7. INNO+  
8. Nyt fra prodekaner 
9. Meddelelser (bilag) 

a. Rekrutteringsprocessen 
b. Akutjob 
c. Formidlingsprisen 

10. Eventuelt 
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Opfølgning 
a. Opfølgning på den rullende to-do liste 
Der var følgende bemærkninger til to-do listen: 

› I forhold til finansiering af ph.d. var der enighed om, at den beslutning, 
der blev taget på institutledermødet den 20. februar 2013, står ved magt, 
men der er hjørner, der skal drøftes på et senere institutledermøde, b.la. 
mulighederne for etablering af en barselsfond. 
 

› Scientific computing: BBN orienterede om, at han er opmærksom på, at 
der på ST er to forskellige modsatrettede interesser i forhold til, om der er 
behov for en lokal eller en national computerfacilitet. BBN afventer pt. re-
sultat af bestyrelsesmøde i DEIC. Institutterne orienteres, når der forelig-
ger nyt i sagen. 

 
b. Opfølgning fra FAMU møde 
Fra FAMU møde den 27. februar 2013: 

BBN orienterede om, at nogle institutter mangler opfølgning/udarbejdelse af handle-
planer for fysisk APV. Arbejdet er godt i gang, men det er ikke fuldendt. BBN lovede 
på FAMU-mødet at indskærpe over for institutlederne, at der skal udarbejdes hand-
leplaner for de problemstillinger, der blev rejst ved den fysiske APV. Særligt Biosci-
ence, Kemi, Molekylærbiologi og Genetik samt Miljøvidenskab mangler fortsat at ud-
arbejde relativt mange handleplaner. Der udarbejdes oversigter fremadrettet, så FA-
MU kan følge udviklingen.  
 
BBN pointerede, at det er vigtigt, at opfølgningen på den fysiske APV gøres færdig 
nu, så det ikke drukner i opfølgningen på den psykiske APV. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra institutledermødet den 21. februar 2013 blev godkendt uden bemærk-
ninger. Dagsordenen for mødet blev godkendt. 
 
Ad. 3. Personale  
a. Ny løn 
Steen Henrik Møller, tillidsrepræsentant og medlem af Lønudvalget, holdt oplæg 
om Ny løn med henblik på at skabe en fælles bevidsthed om, hvad Ny løn er, og 
hvordan det kan bruges konstruktivt. SHM’s slides er udsendt. 
 
Institutlederne blev opfordret til at indgå i en tæt dialog med tillidsrepræsentan-
terne omkring processen og så vidt muligt forventningsafstemme med henblik på 
at opnå et godt samarbejdsklima.  
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SHM orienterede om, at det er tillidsrepræsentanterne og institutlederne, der er 
forhandlingsberettigede, men at det erfaringsmæssigt har vist sig, at det fungerer 
godt at have en HR-repræsentant med til forhandlingerne, da de både har erfa-
ring, et bredt kendskab og samtidig sikrer den efterfølgende administrative op-
følgning. 
 
SHM pointerede, at Lønudvalget på ST skal skabe rammen for gode lønforhand-
linger og være medvirkende til at forebygge kassetænkning. Institutledere og til-
lidsrepræsentanter skal derfor kontakte Lønudvalget, såfremt der er forhold, ud-
valget bør drøfte - og evt. ændre - inden de næste lønforhandlinger. 
 
b. Gennemgang af tid- og procesplan for lønforhandling 2013 
HR-partnerchef Dorthe M. Andersen orienterede om lønforhandling 2013. Forud 
for mødet var der udsendt: Tids- og procesplan for lønforhandling 2013, Link til 
Lønkatalog for ST 2013 – 2015 og Evaluering af Lønforhandlingsproces 2012 på 
ST. 
 
I forhold til Tids- og procesplanen bemærkede DMA følgende perioder:  

› 2. april – 19. april Ansøgningsperiode 

› 22. april – 15. maj Forberedelsesperiode 
› 15. maj – 28. juni 2013 Forhandlingsperiode 
› 28. juni – 6. sep. 2013 Afsluttende sagsbehandling 

 
DMA gjorde endvidere opmærksom på, at der den 17. april 2013 afholdes et kur-
sus med temaet: Den gode forhandling hvor både tillidsrepræsentanter og ledel-
sesrepræsentanter har mulighed for at deltage.  
 
DMA opfordrede institutlederne til at få aftale forhandlingsmøder med tillidsre-
præsentanterne i så god tid som muligt. HR søger for at sende lister til institutle-
derne over alle de, der ansøger om lønforbedring. 
 
DMA orienterede om, at alle medarbejdere, der får tildelt tillæg, får et brev med 
begrundelse. De medarbejdere, som ikke får tillæg, får et brev om, at såfremt de 
ønsker begrundelse, skal de gøre opmærksom på det. DMA pointerede, at det er 
en minimumsløsning, hvilket betyder, at den enkelte institutleder kan beslutte at 
gøre det anerledes. 
 
c. Sygefravær 
Alle institutlederne har fået tilsendt en statistik over sygefravær. Statistikken vi-
ser alt sygefravær, også langtidssygeperioder.  
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Statistikken viser, at sygefraværet generelt for AU er steget fra 2011 til 2012 – fra 
4,9 antal sygedage pr. årsværk i gennemsnit til 5,8. Tilsvarende gælder ST fra 3,9 
sygedage pr. årsværk i gennemsnit i 2011 til 4,5 i 2012. Institutlederne bad DMA 
undersøge, om de kan få en statistik, fordelt på VIP og TAP, og som ikke indehol-
der langtidssygemeldinger. 
  
d. Sammenfatning af LSU’ernes svar på høring af MUS koncept 
BBN orienterede om, at alle LSU’ erne på ST har indsendt høringssvar. 
 
Svarene viser følgende hovedkonklusioner:   
Der udtrykkes i høringssvarene generel tilfredshed med konceptet og ambitionen 
om at udarbejde et AU MUS koncept. 
 
De væsentligste observationer fra LSU på ST angår: 

› Fortrolighed: Indhentning af medarbejdersamtykke ved deling af aftale-
skema, hvis der fx sker lederskifte på en afdeling. Der udtrykkes desuden 
bekymring over upload på AUHRA.  

› MUS bør også rette sig mod karriereplanlægning. 
› IT-understøttelsen opleves som mangelfuld. Fraværet af en central opti-

mal løsning medfører ønske om en mere lokal, praktisk løsning i fx Excel, 
hvor filer opbevares på institutniveau.  

› Tilføjelse af AC-TAP kategori og tydeliggørelse af deres karriereveje. 
› Forslag om at konceptet tillader/muliggør samtale om personlige forhold, 

såfremt medarbejderen ønsker det. 
› Spørgsmålene i spørgeguiden opleves som lukkede og tonen en smule 

nedladende. En mere anerkendende tilgang efterlyses. 
› Konceptet definerer ikke hvilken leder, der skal gennemføre samtalerne. 

Spørgsmålet forslås afklaret lokalt. 
BBN orienterede om, at den videre proces er, at AU HR samler de kommentarer, 
der er kommet ind i forbindelse med høringen af samarbejdsudvalgene. MUS 
konceptet tilrettes og sendes til godkendelse i universitetsledelsen og i HSU.  
 
Det blev besluttet, at DMA sørger for, at AU HR får besked om, at der på ST er be-
tænkelighed ved at udrulle MUS-konceptet, uden at det er testet, at det fungerer. 
Der er et alternativt system, som bør undersøges nærmere. EØJ/LA og SB udar-
bejder kort notat, som sendes til AU HR med CC til BBN.  
 
Ad. 4. Psykisk APV 
Jørgen B. Jespersen deltog i behandlingen af punktet.  
 
Status på den psykiske APV er nærmere beskrevet i det udsendte bilag. BBN be-
mærkede: 
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› Arbejdet omkring opfølgningen på den psykiske APV på institutterne ser 
ud til at være kommet flyvende fra start.  

 
› Det er lidt forskelligt, hvordan institutterne har grebet processen an, men 

overordnet kan processen beskrives som, at opfølgningsprocessen sker i 
samarbejde mellem ledelsesrepræsentanter og repræsentanter fra de loka-
le samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (LAMU og FAMU) samt evt. repræ-
sentanter fra institutforum. Samtidig afspejler processen en høj grad af 
medarbejderinddragelse, bl.a. i form af afvikling af dialogmøder, etable-
ring af arbejdsgrupper mv.  

 
› Dekansekretariatet har bestilt en særkørsel på institut, tjenestested og 

stillingsgruppe. De resultater er kommet og er udsendt til hvert af institut-
terne. 

 
› Der tegner sig et billede af, at følgende problemstillinger går igen på flere 

institutter, og derfor også bør håndteres på fakultetsniveau:  
 Mobning 

 Stresshåndtering 
 Behov for Lederudvikling (herunder projektledelse) 
 Fremtidsudsigter for den enkelte medarbejder 
 Prioritering af opgaver 
 Kommunikation og anerkendelse  
 Er der behov for iværksættelse af særlige tiltag på ph.d. området? 

 
JBJ tilføjede, at opfølgningsarbejdet er kommet godt fra start og opfordrede insti-
tutlederne til at kontakte ham i takt med at der viser sig et behov for andre tiltag 
end de anførte. JBJ understregede, at de lokale tiltag ikke skal afvente, at der sker 
noget på fakultetsniveau. JBJ har kontakt til Videncenter for Arbejdsmiljø med 
henblik på at undersøge, hvad de har af tilbud, der kan understøtte og bruges i 
den videre opfølgningsproces. Det er vigtigt, at alle henvendelser til Videncenter 
for Arbejdsmiljø sker via JBJ.  
 
DMA supplerede med, at ST-HR er ved at undersøge, hvad AU udbyder af leder-
udviklingskurser, herunder indhold og pris.  
 
JESM pointerede, at det er vigtigt, at ph.d. studerende inddrages i opfølgnings-
processen på institutterne. JESM planlægger opfølgning i relevante ph.d. fora. 
 
Ad. 5. Økonomi 
BBN orienterede om, at resultatet for 2012 først kommer på dagsordenen på et af 
de næste institutledermøder. Råudkast til budget 2014 er først klar til FC2. 
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Der arbejdes fortsat på Pixibog over dækning af faste omkostninger fra eksterne 
bevillinger, som vil blive præsenteret på et senere institutledermøde. 
 
Ad. 6. Arbejdsgruppen vedr. kriterier for varige ansættelser 
Punktet blev udsat til behandling på næste institutledermøde.  
 
Ad. 7. Inno+ 
Der var udsendt bilag. Punktet blev ikke behandlet på mødet. 
 
Ad. 8. Nyt fra prodekaner 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad. 9. Meddelelser 
BBN bemærkede: 
Rekrutteringsprocessen:  
Der er udsendt bilag med en kort sammenfatning af resultaterne af Rekrutte-
ringsundersøgelsen 2012.  
 
Calls for ESOF 2014:  
Der er udsendt bilag med beskrivelse af processen. 
 
Akutjob:  
På sidste institutledermøde blev det besluttet, at alle institutlederne skal gøre en 
indsats for at opslå flere stillinger som Akutjob-stillinger, og at der sker ansættel-
se fra målgruppen der, hvor det giver mening. 
 
Dekansekretariatet har efterfølgende (den 8. marts) udsendt en mail, hvor betin-
gelserne for ansættelse i Akut job er præciseret og med status for antal ansatte in-
den for målgruppen.  
  
Ved seneste indrapportering var status, at der alene er ansat én inden for mål-
gruppen på ST. BBN pointerede, at det betyder, at der i den kommende tid skal 
gøres en ekstra indsats for at indfri målet om besættelse af i alt 11 Akutjobs på ST 
inden 1. juli 2013.  
 
Formidlingsprisen: Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformid-
lingspris 2013.  
I forbindelse med afholdelsen af AUs årsfest d. 13. september 2013 uddeler Aar-
hus Universitets Jubilæumsfond en pris på 100.000 kr. som påskønnelse af frem-
ragende og banebrydende formidling af viden fra universitetet til samfundet. ST 
har indstillet en kandidat. 
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Ad. 10 Eventuelt 
BBN orienterede om, at der, grundet hans forestående jobskifte, er nogle kalen-
derudfordringer i den kommende tid, og der derfor vil blive rykket lidt rundt på 
nogle institutledermøder.  
 
Næste møde den 3. april er rykket frem: Var oprindeligt fastsat til kl. 09:30 – 
12:00 nu rykket til 14:30 – 17:00. Forinden da bliver der privat institutledermøde 
kl. 12.00 – 13.30 og rundvisning fra 13.30 – 14.30.  
 
Der er udsendt en opdateret liste over mødedatoer i 2013.      

 
 
 
 
 


