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SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 7. oktober 2015 kl. 13 – 15.30 
Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 
Ordinært FSU-møde 
Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg 
Toftegaard, Klaus Lønne Ingvartsen, Michelle Williams, Erik Baatrup, Olav W. Ber-
telsen, Anders Branth Pedersen, John Tothborg Mortensen, Lotte Thue Pedersen, 
Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller, John Kapstad, Jens Bøge-
strand, Stig Ravn, Niels Damgaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. 
Andersen 
  

DAGSORDEN 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Kl. 13.00 – 13.05 

Status på referat og godkendelse af dagsorden (v/NCN, 5 min) 
Referatet har været sendt ud til kommentering ved medlemmerne af FSU. De 
indkomne bemærkninger er efterfølgende indarbejdet. Referatet er godkendt 
og lagt på hjemmesiden. 
Dagordenen har været drøftet på formøde mellem formand og næstformand. 
FSU er blevet bedt om at indmelde punkter til dagsordenen inden den 25. 
september 2015.  
 

2. Kl. 13.05 – 13.20 
Status på den interne problemanalyse (v/NCN, 15 min) 

a. Ny økonomi model 
b. Ingeniørområdet 
c. Administrationen v/Niels Damgaard Hansen 

        På sidste FSU møde fik FSU forelagt fakultetsledelsens beslutninger i     
        forhold til ansættelsesprocesser på ST, myndighedsbetjening om med- 
        inddragelse. NCN orienterer nu om status på arbejdet i forhold til ny øko- 
        nomimodel og ingeniørområdet, mens administrationschef Niels Dam- 
        gaard Hansen orienterer om administrationen. 
 
3. Kl. 13.20 – 13.30 

Status på strategiproces (v/NCN, 10 min) 
Der foregår pt. en proces på ST for udarbejdelse af nye strategier for både 
institutterne/centrene og for fakultetet.  NCN giver FSU en status på stra-
tegi arbejdet på ST. 
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4. Kl. 13.30 – 13.50 
Økonomi – lukket punkt (v/NCN, 20 min.) 
a. FC 2 (bilag) 

       b. Budget 2016 
       På mødet opsummeres hovedårsagerne til stigningen i FC2 2015 i forhold  
       til Budget 2015. 
       Bilag: FC2 2015 
 
5. Kl. 13.50 – 14.05 

Enheder uden LSU (v/NCN, 15 min.)  
B-siden efterlyste på det sidste FSU møde en afklaring i forhold til SU- 
strukturen og problemstillingen med enheder uden LSU. Medarbejderne 
udtrykker behov for at have et LSU/været repræsenteret i FSU. NCN og 
OWB har drøftet problemstillingen og vil fremlægge forslag til en model 
som skal drøftes på FSU mødet. 

       Bilag: Vejledning til enheder på AU som ikke har et samarbejdsudvalg 
 
6. Kl. 14.05 – 14.30 

Personale (v/NCN og OWB, 25 min. ) 
a. Evaluering af AU’s personalepolitik (bilag) (OWB) 

En arbejdsgruppe under HSU har efter evaluering af personalepoli-
tikken udpeget 6 hovedpointer/problemstillinger. Arbejdsgruppen 
har herefter udarbejdet anbefalinger til det fortsatte arbejde. HSU 
godkendte på mødet den 24. august, at 
- Der arbejdes videre med at ændre form og indhold i personale-

politikken efter anbefalingerne. 
- Arbejdsgruppen fortsætter og gennemfører arbejdet med at re-

digere og gennemarbejde personalepolitikken og udarbej-
de/indarbejde nye delpolitikker. 

-  HSU bifalder anbefalingerne til forankring af personalepoli-
tikken. 
 

b. Evaluering af samarbejdsstruktur (bilag) (NCN) 
I HSU er der gennemført en evaluering af samarbejdsudvalgsstruk-
turen. Hovedkonklusionerne fra HSU på baggrund af evalueringen 
er, at: 
- Den nuværende samarbejdsudvalgsstruktur med de tre niveau-

er opretholdes. (HSU, FSU/ASU og LSU) 
- Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg er som udgangspunkt 

separate udvalg. 
- Fremover vil der på HSU være et fast punkt om hvilken orien-

tering, der skal gives videre til medarbejderne. 
- Der arbejdes videre med et fælles årshjul 
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- Guide til godt samarbejde formidles til alle samarbejdsudvalg. 
 

c. Status for AC-TAP karriereveje (OWB) 
Olav W. Bertelsen informerer om status på arbejdet med at kort-
lægge og undersøge karriereveje for AC-TAP ansatte udenfor stil-
lingsstrukturen. 

 
d. Resultat af udbud vedr. psykologisk rådgivning (DMA) 

Dorthe M. Andersen informerer om ny leverandør af psykologisk 
rådgivning. 
Pr. 1. oktober 2015 er der indgået en 4-årig aftale med rådgivnings-
firmaet Dansk Krisekorps, der erstatter den hidtidige aftale med 
Prescriba. I den nye aftale er det muligt at videreføre den nuvæ-
rende ordning, hvor der både kan tilbydes visiteret og anonym råd-
givning. 

 
7. Kl. 14.30 – 14.50 

Høring om ny undervisningsstruktur (v/ Tom Vindbæk, 20 min) 
Prodekan for uddannelse Tom Vindbæk Madsen orienterer om forslag til 
ny undervisningsstruktur (semesterstruktur) på ST.  
Undervisningen ved Science & Technology har siden 2003 været organi-
seret i kvarterer. Der er i dag blandt mange undervisere og studerende et 
ønske om at ændre strukturen. En arbejdsgruppe under prodekanen har 
udarbejdet forslag til ny struktur baseret på en organisering af undervis-
ningen i semestre. Forlaget er sendt i høring ved studienævn, institutter 
(herunder uddannelsesudvalg) og Akademisk Råd. 
 

8. Kl. 14.50 – 15.05 
Høring om rådgivning og medinddragelse på universitetsni-
veau. (v/NCN, 15 min.) 
Universitetsledelsen har iværksat en høring om rådgivning og medind-
dragelse på universitetsniveau. I høringen foreslås umiddelbart to model-
ler til erstatning af de tidligere fire fora på universitetsniveau: En model 
med to rådgivende fora knyttet til henholdsvis uddannelsesudvalget og 
udvalget for forskning og eksternt samarbejde eller en model med et råd-
givende forum for alle universitets kerneaktiviteter. Der lægges op til, at 
der bliver en tæt kobling til de akademiske råd herunder at medlemmerne 
udpeges af og blandt de akademiske råd. 
På ST behandles høringen på et møde i Akademisk Råd, på et FSU-møde 
og på et Fakultetsledelsesmøde. 

       Bilag: Sagsfremstilling med bilag: Høring om rådgivning og medinddrag- 
       else på universitetsniveau. 
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9. Kl. 15.05 – 15.25 
Orientering fra formand og næstformand (NCN og OWB, 20 min.) 
 
a. Status på psykisk APV (OWB)  

I 2015/2016 gennemføres både fysisk APV og psykisk APV på AU. 
Tids-plan for gennemførelse af fysisk og psykisk APV blev udsendt 
som bilag til sidste FSU møde. OWB for status i forhold til psykisk 
APV. 
 

b. Status på fysisk APV (NCN) 
NCN orienterer om status i forhold til gennemførelsen af den fysiske 
APV. 
 

c. Møde med Advisory Board d. 20. og 21. august 2015 (NCN) 
Der var møde i Advisory Board d. 20. og 21. august 2015. I Advisory 
Board sidder en række stærke personer fra udenlandske universiteter 
og sektorforskningsinstitutioner, danske erhvervsvirksomheder og 
gymnasier. Det giver mulighed for at få et seriøst feedback på ST’s ak-
tiviteter fra en bred vifte af interessenter.  Der var et intensivt pro-
gram og medlemmerne var meget responsive. NCN giver en oriente-
ring om de emner der var fokus på ved mødet med Advisory Board. 
 

d. Høringssvar vedr. shortlisting (bilag) (NCN) 
På sidste FSU møde drøftede FSU høringsprocessen på ST vedr. short 
listing. I samarbejde med arbejdsgruppen for ansættelsesprocesser på 
ST er der udarbejdet et forslag til et høringssvar, som har været sendt 
i skriftlig høring ved Akademisk Råd og FSU.Høringen er afsluttet og 
det endelige høringssvar fra ST er fremsendt til universitetsledelsen. 
Bilag: ST’s høringssvar vedr. short listing. 
 

e. Udarbejdelse af AU handleplan for ligestilling (NCN) 
Der er et udkast til en AU-handleplan for flere kvinder i forskning un-
der udarbejdelse. Handleplanen sendes i en bred høring på universi-
tetet i løbet af efteråret 2015. Arbejdet med udarbejdelse af handle-
planen er forankret ved AU’s udvalg for forskning og eksternt samar-
bejde.  

 
10. Kl. 15.25 – 15.30 
Eventuelt 
 

    


