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Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer 

(NKR), Bo Riemann (BRI),  Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), , Michelle Williams 

(MIW), Niels O. Nygaard (NY), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Sø-

ren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ).  

Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), konst. 

dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE), direktør Conni Simonsen , direktør Hanne Bach Clausen 

(HBC), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), kommunikationschef Jens Chr. Pedersen, 

rådgiver Jens D. Holbech (JDH), adm. chef Niels Damgaard Hansen (NDH), rådgiver Char-

lotte Sand (CS) 

Afbud: Prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), Erik Steen Kristen-

sen (ESK), Niels Christian Nielsen (NCN) 

 

 
DAGSORDEN 

REFERAT

1.  Opfølgning  
a.  Opfølgning fra institutledermøde den 15. august 2012 samt 
 opfølgning på rullende to-do liste  
b.  Opfølgning på FSU-møde den 3. september 2012 

2.  Godkendelse af dagsorden og referat 

3.  Personale  
a.  Orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige 
 levevilkår ved EØJ  
b.  Orientering fra arbejdsgruppen vedr. kriterier ved varige 
 ansættelser ved KJ  
c. Lønforhandling (Lønaftalekatalog, kriterier, tidsplan) 

4.  Økonomi  
a.  FC 2 

5.  Septembermøde på ST den 12. september 2012 – Det indre 
uddannelsesmarked 

6.  Meddelelser  
a.  Psykisk APV  
b.  Valg 2013  
c.  Mødeplan for 2013  
d.  Dato fro fakultets-/sommerfest 2013 

7.  Evt. 
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Ad. 1 Opfølgning på sidste møde samt rullende to-do liste 
a. Opfølgning fra institutledermødet den 15. august 2012 samt opfølg-
 ning på rullende to-do liste    
Der er udsendt en rullende to-do liste, som beskriver status for de opgaver, der 
tidligere er blevet behandlet på et institutledermøde, og som er i proces. Den rul-
lende to-do liste vil løbende blive ajourført og dermed sikre, at der bliver fulgt op i 
forhold til de respektive opgaver. 
 
b. Opfølgning på FSU møde den 3. september 2012 
BBN orienterede om, at FSU mødet den 3. september 2012 var et godt og kon-
struktivt møde. Medlemmerne af FSU har taget pænt imod både lønaftalekatalo-
get og det foreliggende udkast til idékatalog fra arbejdsgruppen vedr. sammenlig-
nelige levevilkår.  
 
Ad. 2 Godkendelse til dagsorden og referat 

                      Referatet fra institutledermødet den 15. august 2012 blev godkendt. Dagsordenen 
blev godkendt. 

 
Ad. 3 Personale  
a. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige levevilkår  
EØJ gav en kort orientering om status for arbejdsgruppens arbejde. Idékataloget 
er sendt i høring ved FSU, LSU, Akademisk Råd og Institutforum med frist den 
26. oktober 2012. Arbejdsgruppen håber at få tilbagemeldinger i forhold til, om 
der er problemstillinger, der er glemt, og om der er nye/andre løsningsmodeller. 
Efter høringsfristens udløb samles arbejdsgruppen og drøfter tilbagemeldingerne. 
Dokumentet skifter herefter karakter fra et ”idékatalog” til et ”beslutningsdoku-
ment”. Dokumentet sendes i Akademisk Råd, inden dekanen træffer beslutning 
ultimo januar 2013. 
 
BBN pointerede, at vi pt. er i den idégenererende fase. Derfor er det vigtigt, at 
idékataloget lægger op til dialog med medarbejderne, da der nu kan diskuteres på 
et faktuelt grundlag. BBN takkede arbejdsgruppen for deres arbejde. 
 
b. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. kriterier ved varige ansættel-
ser ved KJ 
KJ orienterede om arbejdsgruppens foreløbige drøftelser. Arbejdsgruppen har af-
holdt 2 møder. Der har været gode diskussioner, og gruppen er enig om forslag til 
ansættelseskriterier for lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere. Forslaget bli-
ver sendt til institutlederne med frist for kommentarer inden arbejdsgruppens 
næste møde onsdag den 19. september. 
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c. Lønforhandling (Lønaftalekatalog, lønkriterier og tidsplan)  
Lønaftalekatalog, lønkriterier og tidsplan var udsendt inden mødet. DMA deltog i 
behandlingen af punktet. 
 
BBN orienterede om, at der er nedsat et lønudvalg under FSU. Lønudvalget (+ 
Anders Branth for Djøf og Finn Folkmann for DM) har drøftet indholdet af lønaf-
talekataloget. Der har været en god dialog med TR-kredsen. Der foreligger nu et 
lønaftalekatalog i underskrevet stand. Lønaftalekataloget dækker VIP og AC-TAP 
på ST, men ikke medarbejderne ved ASE (det tidligere IHA). I forhold til ASE 
gennemføres lønforhandlingerne i 2012 efter de samme retningslinjer som hidtil. 
I forhold til TAP ansatte er man tæt på at have 16 underskrevne lønaftaler. DMA 
sørger for, at de bliver sendt til institutlederne, så snart de foreligger. 
 
En af hovedpointerne i lønaftalekataloget er, at tillæg fremadrettet forhandles i 
enheder á kr. 15.000. Professortillæg har altid været pensionsgivende på både det 
tidligere DJF og DMU, men ikke på det tidligere NAT. Dette ændres, således at 
professortillægget fremadrettet også er pensionsgivende for ansatte ved det tidli-
gere NAT. 
 
BBN pointerede, at Lønudvalget også har bidraget med gode betragtninger i for-
bindelse med fastlæggelsen af lønkriterierne, og at Lønudvalget har godkendt 
tidsplanen for lønforhandlingerne. DMA tilføjede, at både lønaftalekataloget og 
lønkriterierne bliver oversat til engelsk. 
 
BBN understregede, at lønforhandlingerne foregår på institutterne. Ansøgnings-
processen starter mandag den 10. september 2012. Afslag på ansøgning om løn-
forbedring skal begrundes. DMA understregede, at alle institutlederne får tilsendt 
nye udtræk til brug for lønforhandlingerne, da der er fundet fejl i de lister, der er 
udsendt. DMA melder tilbage til systemadministrator, at det ikke er godt nok, og 
at det giver anledning til utryghed.  
 
BBN pointerede, at det er vigtigt, at institutlederne allerede nu booker forhand-
lingsmøderne i kalenderen i perioden 1. oktober - 9. november med deres respek-
tive TR, og at deres HR Partner deltager/bistår institutlederen i forhandlinger-
ne. Møderne bør bookes allerede nu, så tidsfristen overholdes, ellers vil LØN ikke 
kunne nå at få lønforbedringerne effektuereret inden 1. januar 2013. 
 
DMA uddelte liste over TR-repræsentanter ved ST.  
 
BBN afsluttede punktet med at pointere, at der er slået søm i ift. lønaftalekatalo-
get for 2012, men at det skal revideres inden lønforhandlingerne 2013, så hvis in-
stitutlederne har forslag til forbedringer, er de velkomne. Det er derfor også af-
talt, at Lønudvalget fortsætter sit arbejde ved en møderække for efteråret ’12, så 
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udvalget når at få en række gode drøftelser, inden lønforhandlingerne 2013 går i 
gang. 
 
Ad. 4. Økonomi 
a. FC 2 
FC2 var udsendt inden mødet. BBN gennemgik FC2 og konkluderede, at det ser 
ud til, at ST kommer fornuftigt igennem 2012, hvilket er meget positivt i betragt-
ning af fakultetets størrelse. 
 
BBN pointerede dog, at det er problematisk, at der er et mindre forbrug af de eks-
terne midler end det, der oprindeligt var budgetteret med. Det er en problematik, 
som har bestyrelsens bevågenhed. Der var enighed om, at problematikken drøftes 
nærmere på et senere institutledermøde. 
 

Ad. 5. September-møde på ST den 12. september 2012 – det indre Ud-
dannelsesmarked 
Rektoratets tema for september-møderne er: ”Interdisciplinaritet i uddannelser-
ne”.  
 
BBN orienterede om, at Rektoratet ønsker at drøfte:  

 Hvordan fakulteterne forstår og prioriterer interdisciplinaritet, herunder 
 Hvilke temaer vi finder relevante for interdisciplinære udbud (fx 

”grand challenges”) 
 Sammenhæng mellem kernefaglighed og interdisciplinaritet 
 Rammer for udbud (placering på BA-, KA-niveau, etc.) 

 Beslægtede uddannelsestemaer: Entreprenørskab, bachelorindgange, in-
ternationalisering og e-læring. 

 
Oplægget fra ST vil fokusere på:  

 At forklare, hvordan interdisciplinaritet allerede i udstrakt grad er en del 
af ST’s uddannelser (i form af støttefag, tilvalg og uddannelser med obli-
gatorisk/”medfødt” interdisciplinaritet) 

 At fokusere på, hvordan ST’s gode erfaringer med tæt sammenhæng mel-
lem stærk kernefaglighed og interdisciplinaritet kan udbygges 

 At pege på perspektiver for at øge interdisciplinære/tværfakultære udbud 
med fokus på at kombinere høje faglige niveauer. Udgangspunktet for nye 
initiativer skal være, at vi har forskningsmæssig styrker  

 fx Tropical Management, Ulandslære, Innovation/ entrepreneur-
ship 

 Rammer for udbud: fx ordinære kurser, Summer University kurser 
og som tværfakultære specialeprojekter.  

 
Der var tilslutning blandt institutlederne til ovenstående budskaber fra ST. Ho-
vedkonklusionen er, at de studerende skal have en dyb faglighed og først derefter 
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interdisciplinaritet. Det blev besluttet, at der på et senere institutledermøde skal 
være en strategisk drøftelse af uddannelsesområdet.  
 
Ad. 6. Meddelelser 
Bilag udsendt. Der var alene bemærkninger til pkt. c og d. 
 
Mødeplan for 2012 og 2013 
Det blev besluttet, at der umiddelbart efter institutledermødet den 6. december 
2012 holdes julefrokost.  
 
BBN bemærkede, at næste insitutledermøde den 19. septemebr 2012 afholdes på 
FOOD i Årslev. I forhold til planlægningen af de interne institutledermøder  
viderebragte BBN et ønske fra dekanatet om, at dekanatet og kommunikations-
chef mv. gerne vil have mulighed for at deltage i rundvisningerne på de enkelte 
institutter. BBN henstillede derfor til, at rækkefølgen, i det omfang det er muligt, 
fremadrettet bliver således, at rundvisningen afvikles i umiddelbar forlængelse 
det ordinære institutledermøde. 
 
Institutledermødet den 3. oktober 2012 er aflyst, da BBN er bortrejst. 
 
I forhold til mødeplanen for 2013 blev det besluttet at fastholde 
institutledermødet den 13. august 2013. 
 
Dato for fakultetsfest 2013 
Det blev besluttet, at der afholdes en stor samlet fakultetsfest fredag den 7. ju-
ni 2013. Festen bliver holdt i Århus. 
 
Ad. 7. Eventuelt 
Første møde i FAMU blev afholdt den 30. august 2012. Institutlederne vil få til-
sendt referat. BBN pointerede, at institutlederne skal bemærke følgende: 

 
 Fysisk APV 

Det er vigtigt, at sende et klart og entydigt signal om, at der efterføl-
gende bliver fulgt op i forhold til resultaterne af APV’ en. Handlepla-
nerne skal være færdige snarest muligt og senest den 1. november 
2012.  
 

 Psykisk APV 
Den forestående psykiske APV  gennemføres i november 2012. BBN 
opfordrede institutlederne til at arbejde for at sikre en høj svarprocent 
blandt de ansatte. 
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 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 
Der skal både i FAMU og LAMU’erne foregå en årlig arbejdsmiljødrøf-
telse.  
 
LAMU’erne skal være færdige med deres drøftelser senest den 1. no-
vember 2012. De tilbagemeldinger, der kommer fra LAMU’erne, dan-
ner baggrund for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i FAMU. 
 

 Referater fra møder i FAMU og LAMU’erne 
Referaterne fra FAMU skal tilgå dekansekretariatet, hvorefter sekreta-
riatet sørger for, at det omtales i ST Nyhedsbrev. Referatet bliver lige-
ledes lagt på hjemmesiden. 
 
BBN orienterede om, at referater fra møde i LAMU’erne skal sendes til 
daglig arbejdsmiljøleder Morten Dam Rasmussen. 

         
 
Til orientering: Interesserede kan finde Rigsrevisionens beretning om universite-
ternes undervisning på Statsrevisorernes hjemmeside: 

http://www.ft.dk/statsrevisor/20111/beretning/SB16/1151666.PDF  
 


