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1. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste (bi-
lag) 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 
(bilag) 

3. Personale (bilag) 
a. Lønforhandling 2013 

- Tidsplan og proces 
- Lønkriterier 
- Lønkatalog 

b. Hvad skal der til, for at seniorfor-
sker bliver en attraktiv karrierevej? 

c. Psykisk APV 
- Særtræk på resultater 
- Procesplan for ST 

d. Procedurer for ansættelser 
e. HR kontaktudvalg 

4. Økonomi  
a. Indtryk fra dekanens institut tour 
b. Hvorledes holdes indtjeningskravet? 

 
       PAUSE 
 
5. Nyt fra prodekaner 

a. ST’s INNO+ bidrag ved KNI 
b. Healthcare improvement ved KNI 
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Ad. 1. Opfølgning på rullende to-do liste 
Der var ingen bemærkninger til to-do listen. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt med den ene ændring, at pkt. 3.d. blev behandlet som det 
første under personalepunktet. 
 
Det udsendte udkast til referat fra institutledermødet den 19. december 2012 blev god-
kendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 3. Personale  
a. Procedurer for ansættelser 
BBN pointerede, at da der ikke pt. er en prodekan for forskning - og pga. den økonomi-
ske situation - er der behov for at ændre procedurerne ved ansættelser. Det betyder, at 
en større andel af processen omkring ansættelser er lagt ud til institutterne. 
 
Et revideret skema omkring håndtering af ansættelser vil blive udsendt, og FSU infor-
meres om den ændrede proces.  
 
b. Lønforhandling 2013 (bilag) 
Tidsplan og proces 
HSU har besluttet, at lønforhandlingsprocessen udskydes knap to måneder i forhold til 
den oprindelige plan.  

 Ansøgningsperioden er fra den 2. april til den 19. april 2013  
 Forhandlingsperioden er fra d 15. maj til 28. juni 2013  

 
BBN orienterede om, at Henrik Steen Møller, B-side repræsentant i Lønudvalget, delta-
ger på institutledermødet den 20. marts med et oplæg om ny løn som indledning til  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Meddelelser (Bilag) 
a. Internationale partnerskaber og mid-

ler til samarbejder 
b. Udmyntning af den Strategiske 

Forskningsreserve 
c. Fakultetsfest 2013 
d. Forskningens Døgn 
e. Benchmarking af bibliometrisk data 
f. Status på AU’s sprogpolitik 

7. Nye mailadresser orientering ved Jens 
Hørlück 

8. Eventuelt 
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diskussion med institutlederne. Formålet er at skabe fælles bevidsthed om, hvad ny løn 
er, og hvordan ny løn kan bruges konstruktivt.  
 
Det blev besluttet, at HR-partnerchef Dorthe M. Andersen på samme institutledermøde 
vil orientere om tids- og procesplanen for gennemførelse af lønforhandling 2013. 
 
Lønkriterier 
BBN orienterede om, at HSU har besluttet at fastholde lønkriterierne fra 2012, og at 
hvert enkelt SU drøfter og beslutter, om samme praksis følges. Lønudvalget på ST har af-
talt, at B-siden har mulighed for at indmelde forslag til ændringer i ST’s lønkriterier, 
som vurderes relevante på baggrund af evalueringen af lønforhandlingsprocessen.  
En endelig version af ST’s lønkriterier forventes godkendt på næste møde i Lønudvalget 
den 6. februar og herefter på møde i FSU den 8. februar 2013.  
 
Lønkatalog  
HR har i samarbejde med ASE dannet sig et overblik over lønniveauerne og stillings-
strukturen for ASE. HR udarbejder et udkast til lønkatalog, som er tilpasset ASE’s stil-
lingsstruktur. Endelig version af lønkatalog for hhv. ST & ASE forventes godkendt på 
mødet i Lønudvalget den 6. februar og herefter på møde i FSU den 8. februar 2013. 

 

c. Hvad skal der til for at seniorforsker er en attraktiv karrierevej? 
Kurt Jensen og Klaus Lønne indledte punktet.  
 
Der var følgende overordnede synspunkter:  

 At opnå sammenlignelighed vil tage tid. 
 Det samme forskningskrav for seniorforskere og lektorer vedligeholdes. 
 To forskellige stillingsbetegnelser på niveauet før full professor bør vedlige-
 holdes.  
 En strukturel årsag til evt. senere usammenlignelighed i karriereveje kan være 
 forskellig tid til forskning for hhv. post docs/adjunkter og forskere. 

 
Dekanen bad arbejdsgruppen forholde sig til, hvordan forskningstiden kan højnes uden 
at gå på kompromis med kvalitet og volumen i rådgivningen, herunder gennem brug af 
seniorrådgiverstillingen.  
 
d. Psykisk APV 
Særtræk på resultater 
Flere institutledere har spurgt, om der er mulighed for at få dataudtræk fordelt på per-
sonalekategorier. Dekansekretariatet har forespurgt om muligheden og fået oplyst, at 
dataudtræk først kan foretages efter offentliggørelsen. 
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Proces- og tidsplan for opfølgning på psykisk APV på ST 
BBN indledte med at gøre opmærksom på, at Jørgen B. Jespersen (JBJ) med virkning 
fra januar 2013 har overtaget funktionen som daglig sikkerhedsleder ved ST i stedet 
Morten Dam Rasmussen. Det betyder, at det er JBJ, der kommer til at stå i front for pro-
cessen omkring opfølgning på den psykiske APV. JBJ har tidligere deltaget i arbejdet 
omkring opbygningen af den nye arbejdsmiljøorganisation ved AU, som blev gennemført 
i starten af 2012. 
 
BBN redegjorde herefter for, at rapporter vedr. Psykisk APV offentliggøres den 21. fe-
bruar 2013. Universitets- og fakultetsledelsen modtager rapporten nogle dage tidligere. 

 
Efter modtagelse af rapporten skal der så hurtigt som muligt følges op på institut- og fa-
kultetsniveau. Ledelsen skal i samarbejde med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisatio-
nen koordinere indsatsen omkring opfølgningen på den psykiske APV. Til at bi- stå med 
arbejdet på fakultetsniveau har ST nedsat en psykisk APV følgegruppe med medlemmer 
fra både FAMU og FSU.  
 
Det skal afklares, hvilke udfordringer der skal løses på institutniveau, og hvad der skal 
løses på fakultetsniveau. Fælles udfordringer, som går på tværs af institutterne, skal 
håndteres på fakultetsniveau. Følgegruppen kortlægger de fælles udfordringer og frem-
lægger disse med forslag til handleplaner for dekan, FSU og FAMU. 
 
Hastende eller akutte problemer vil selvfølgelig blive håndteret løbende. Det er vigtigt, at 
der bliver handlet efter handleplanerne, og at der løbende bliver fulgt op - arbejdet må 
ikke gå i stå. Det vil demotivere hele processen.   
 
Følgegruppen for psykisk APV har drøftet proces- og tidsplan for opfølgning på APV, 
som beskriver, hvad der skal ske, når resultaterne af den psykiske APV foreligger. 
Institutlederne havde følgende overordnede bemærkninger til processen: 
 LAMU og LSU skal samle op på resultaterne af den psykiske APV på institutni-

veau. Udarbejdelse af handleplaner skal processeres på institutniveau. 
 Fælles overordnede problemer på tværs af hovedområdet skal løses på fakultets-

niveau. 
 Det er vigtigt, at det bliver en proces, som involverer den enkelte medarbejde. 

 
e. HR Kontaktudvalg 
Erik Steen Kristensen indledte punktet (slides er udsendt). 
Det blev besluttet, at driftsorienterede sager drøftes i sekretariatslederkredsen.  
ST’s kontaktudvalg får følgende kommissorium. Udvalget drøfter øvrige sager som ek-
sempelvis:  
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 AURUS (kørseladm.), AUHRA (fravær og ferie), WEB-Pøs og lignende back offi-

ce-forhold. 
 Forhold, som går på tværs af de administrative søjler, eksempelsvis tidsalloke-

ring, håndtering af HR forhold for ph.d. 
 Prioritering mellem front og back office. 

 
Udvalget sammensættes af både institutledere og institutsekretariatsledere. 

 
Ad. 4. Økonomi  
Sanne Olofsson Dolmer deltog under behandlingen af økonomipunktet. 
 
a. Indtryk fra dekanens institut tour 
BBN orienterede om, at dekanatet var blevet pænt modtaget i forbindelse med den netop 
afviklede institut tour med orientering om fakultetets økonomi i 2013 og frem.   
 
KJ supplerede med at understrege, at han vurderer en generel stor velvilje og opbakning 
i forhold til at støtte forhold, som den enkelte ansatte kan se er til gavn for instituttets el-
ler enhedens økonomi, hvorimod der er større skepsis i forhold til at støtte tiltag, som er 
til gavn for fakultetet eller AU. 

 
b. Hvorledes holdes indtjeningskravet  
Erik Steen Kristensen holdt et kort oplæg (slides er udsendt) omkring, hvordan det sik-
res, at der opnås et højere bidrag til faste omkostninger gennem eksterne forskningsbe-
villinger. 
 
IJ pointerede, at alternative indtjeningsveje også bør overvejes, herunder hvordan vi 
udnytter det produktionsapparat, vi allerede har, eksempelvis hvordan vi sikrer en vækst 
i STÅ produktionen.  
 
Der var enighed om, at ST skal fremsende ønske om et fælles økonomisystem til projekt-
styring. 
 
Ad. 5. Nyt fra prodekaner  
a. ST’s INNO+ bidrag 
KNI indledte med at takke for de indkomne bidrag og understregede, at tidsrammen ik-
ke har været rimelig. 
 
KNI orienterede om, at der på AU samlet er kommet 32 forslag, hvoraf de 23 er fra ST,  
6 fra HE, 3 fra Art og 0 fra BSS. Der er samlet 15 af disse forslag, som går videre. Der fo-
restår nu en proces hvor de 32 forslag drøfte i videns- og forskningsbåndet. Der vil blive 
udarbejdet en indstilling til universitetsledelsesmødet den 4. februar, hvor de 15 forslag,  
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der går videre, er beskrevet. KNI pointerede, at der i perioden fra den 4. – 15. februar er 
mulighed for at revidere de udvalgte forslag i overensstemmelse med universitetsledel-
sens bemærkninger. Deadline for indsendelse til Uddannelsesministeriet er den 18. fe-
bruar 2013. 
 
b. Healthcare improvement (Bilag udsendt) 
KNI anmodede om, at interessetilkendegivelser fra ST sendes til HE i den i bilaget ved-
lagte skabelon. 
 
Ad. 6. Meddelelser 
Udmyntning af den Strategiske Forskningsreserve 
Slides er udsendt med referatet. 
Fakultetsfest 2013 
Det blev besluttet, at fakultetsfesten den 7. juni 2013 er for alle ansatte ved ST. Ledsage-
re inviteres ikke med.  
 
Forskningens døgn 
Bilag er udsendt med referatet. 
 
Ad. 7. Nye mailadresser ved Jens Hørlück 
Jens Hørlück orienterede om processen omkring nye mailadresser (slides er udsendt). 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger. 


