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FSU møde den: 18. januar 2017 kl. 13.00 – 15.00 

Bygning 1520 – 737. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

 

Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Klaus Lønne Ingvartsen, 

Niels Damgaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, Erik Baatrup, Olav W. Bertel-

sen, Anders Branth Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, John Kapstad, Jens Bøgestrand, Lise 

Lotte Sørensen, Erling Kjeldsen Hyldig 

 

Afbud fra: Stig Ravn, Søren Bom Nielsen, Lotte Thue Pedersen, Steen Henrik Møller, Hanne Bach 

  

Referat 
Kl. 13.00 – 13.05 (v/NCN) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen har været drøftet på formøde mellem formand og  

næstformand. FSU er blevet bedt om at indmelde punkter til dagsordenen. 

 

B-siden stillede spørgsmål til, hvorfor referatet ikke var på dagsorden til god-

kendelse.  

MFL forklarede, at de allerede har godkendt referatet på mail, og at LSU’erne 

gerne vil have referaterne hurtigst muligt.   

 

B-siden accepterede forklaring og dagsorden. 

 

NCN supplerede, at de havde planlagt et punkt på mødet i dag omkring Byg-

ninger, hvor det var meningen, at Bent Lorenzen skulle komme og holde et 

oplæg. Desværre var Bent nødsaget til at deltage i et møde i Kbh., så punktet 

er desværre blevet udskudt til næste FSU møde.  

 

Kl. 13.05 –13. 15 (v/NCN) 

2. Økonomi 

a. Mundtlig orientering om status  

NCN gav en mundtligt orientering om, hvordan han forventer regnskabet 

2016 kommer til at se ud. Der arbejdes stadig med indtastningerne til 20. ja-

nuar, og derefter følger analyse og afrapportering.  

 

NCN forklarede, at de havde ved ØR3 berammet et muligt overskud. Siden da 

er der kommet information om, at fremdriftsbøden udebliver. Tilsvarende er 

der lidt ændringer på bygningsområdet, der alt i alt gør at det ser ud til, at vi 

kan komme ud med et overskud for 2016.  

OWB spurgte ind til, om pengene skulle bruges i år 2016 og NCN svarede, at 

det skulle de ikke.  
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B-siden spurgte yderligere ind til selve beløbet, som ST havde regnet med at 

få i fremdriftsbøde samt om de andre universiteter havde fået en bøde?    

 

NCN svarede, at så vidt han ved, så har de andre universiteter, som vi normalt 

sammenligner os med heller ikke fået en fremdriftsbøde. ST havde forventet 

en bøde på 18 mio. kr. Der har været rigtig stor opmærksomhed på, at få de 

studerend til at skrive deres specialer færdige, samt at få lavet bedømmelser-

ne inden sommerferien. NCN sagde, at både VIP og TAP skulle have stor ros 

for indsatsen, som har gjort, at vi ikke fik en bøde. Han gjorde samtidig op-

mærksom på, at det er vigtigt, at selvom vi ikke fik en bøde i år, at vi stadig er 

yderst opmærksomme i forhold til fremdrift.  

 

A-siden kommenterede, at de er imponeret over, at ST ikke har fået en bøde. 

  

Kl. 13.15 – 13.25 (v/NCN) 

3. Personale 

a. Status vedr. elever og laborant praktikanter på ST (bilag) 

NCN orienterede om, at universitetsledelsen besluttede en ændring på 

elevområdet fra og med 2016, så fakulteterne selv håndterer finansierin-

gen af elever og opfyldelse af EUD kvoten fra Ministeriet.  

 

Der er tillige indført en målsætning om antal laborant praktikanter.  

Der er i fakultetsledelsen besluttet en fordeling af EUD elever og labo-

rantpraktikanter på ST for 2016 og 2017 på baggrund af en indstilling fra 

en arbejdsgruppe under fakultetsledelsen. Arbejdsgruppen skal være med 

til at sikre, at ST opfylder sine forpligtelser i forhold til den udmeldte kvo-

te fra universitetsledelsen på 23 til ST, heraf 9 i administrationscenteret, 

og 5 laborantpraktikanter. Opfyldelse af kvoten måles hvert år pr. 30. no-

vember. Elever der indgår i ST´s EUD-kvote (23) og laborant praktikanter 

(5) får et tilskud på 10.000 kr. pr. måned fra fakultetet i elevperioden. 

 

ST har pt. 32 elever og 2 praktikanter. Men der er i første halvdel af 2016 3 

laborant praktikanter der har afsluttet deres forløb, så samlet for 2016 har 

ST haft 5 laborant praktikanter og opfylder dermed kvoten.  

Derudover starter der 3 laborant praktikanter pr. 1. februar 2017 på hen-

holdsvis Institut for Molekylærbiologi og Genetik (2) og Institut for Agro-

økologi (1).  

 

BSS har ikke kunnet opfylde sin kvote på 10 elever, så p.t. er Niels Dam-

gaard i dialog med BSS (adm. chefen) ang. ”overførsel” af de 5 EUD elever, 

som BSS ikke selv har kunnet besætte og som ST kan overtage inkl. en evt. 

medfinansiering, så ST kan sikre, at AU opfylder sin samlede kvote. 

 



 

 

    

Side 3/10 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

OWB kommenterede, at hvis målsætningen er, at vi skal have 5 laborant 

praktikanter, om det så ikke er til den snævre side og hvordan fordelingen 

på universitet er lavet? I forhold til fordelingen på ST, er det tydeligt, at 

der er nogle institutter der har mange elever og nogle der slet ikke har 

nogle? 

 

NCN svarede, at det ikke har været hensigten og at fordelingen er lavet ud 

fra omsætning og historikken.  

 

NDH supplerede med at understrege, at der er stor forskel på de forskelli-

ge institutter, og på hvor relevant det er for dem at have elever. Hvert år 

har institutterne mulighed for at indmelde deres ønske om, at ansætte ele-

ver, Herefter fordeles midlerne ud fra de ønsker der har været, og med sig-

te på at sikre bredden i typer af elever.  

 

NCN supplerede med, at det er vigtigt, at det også bliver en god uddannel-

se for eleverne. Mange af dem der byder ind, er vant til at have elever, og 

ved hvordan de kan give dem en god uddannelse.  

 

Kl. 13.25 – 13.45 (v/NCN) 

4. Lønforhandling  

Bilag jf. AU´s hjemmeside: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/  

 

NCN orienterede om, at den overordnede tidsramme for lønforhandling 2017 

er udsendt, og at universitetsledelsen har fastsat det overordnede lønforhand-

lingsbudget. 

Lønforhandlingsbudgettet for lønforhandling 2017 (perioden 1. april 2016 -31. 

marts 2017) er fastsat til 0,6 % Rammen er 0,6 % af regnskabstallene for løn i 

2016.  

 

De 0,6 % er en samlet ramme – dvs. der er ikke længere en fordeling mellem 

engangsvederlag og kvalifikationstillæg..  

NCN opfordrede både A og B-siden, til at agere efter retningslinjerne i ST’s 

Lønkatalog, hvor det klart fremgår, at engangsvederlag gives til medarbejdere 

der har leveret en ekstraordinær indsats. 

 

Pga. tidligere års udfordringer med IT-systemet, har vi i år valgt, at TR ikke 

selv skal trække ansøgningerne i PeopleXS. I stedet vil hver TR fra HR få til-

sendt en oversigt over de ansøgninger som vedrører den enkelte TR. På den 

måde sikrer vi, at ledere og TR modtager de samme ansøgninger. HR vil 

fremsende oversigterne hurtigst muligt efter ansøgningsfristen og senest i lø-

bet af uge 10.  

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/
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A-siden spurgte ind til lønrammen og regnskabet, samt efterspurgte nogle be-

regninger og et par linjer omkring beløbet, så det fremgår tydeligt, at vi blandt 

andet forhandler i år 12 niveau, og at det er uden pension osv.   

 

NCN lovede, at de ville få det præcise tal og få af vide, hvornår tallet er bereg-

net fra samt et par linjer der er formuleret pædagogisk, så det er let forståe-

ligt.   

 

B-siden efterspurgte om det er muligt, at den enkelte TR kan få af vide, hvor 

meget der er at forhandle for, for hver enkelt personalegruppe. De efterspurg-

te, om der komme nogle specifikke ansøgningskriterier. 

 

NCN kommenterede, at det ikke er muligt at uddelegere til hver enkelt perso-

nalegruppe. Det vil blive for kompliceret og ikke fair. Vi har også en lønkata-

log som vi skal forholde os til.   

DMA oplyste supplerende, at kriterierne blev revideret sidste år, og det er dis-

se kriterier, som er gældende.   

 

B-siden kommenterede, at det fungerede godt med de lister de fik sidste år. 

 

Kl. 13.45 – 14.00 (v/NCN) 

5. Orientering vedr. beslutning om at blive i Roskilde 

NCN orienteret om, at det, som allerede udmeldt, er blevet besluttet ikke at gå 

videre med byggeplanerne i Emdrup, men i stedet at fortsætte og styrke akti-

viteterne i et moderniseret set up i Roskilde.  

 

Beslutningen er taget på baggrund af moden overvejelse omkring ændringer-

ne i de økonomiske rammer for ST som betyder, at fakultetet ikke har råd til 

at binde ekstra penge i et nyt byggeri i en tid, hvor det er vigtigt at have fuld 

fokus på fakultetets forsknings- og myndighedsopgaver.  

I December blev afholdt et medarbejdermøde, hvor de fik besked om beslut-

ningen. Vi har prøvet at orientere så godt som muligt og rettidig.  

 

Det ville have været bedst, hvis vi havde kunnet drøfte det tidligere på et FSU 

møde, men det har desværre ikke været mulig af hensyn til beslutningspro-

cesser i forhold til BYGST. Beslutningen om at blive i Roskilde har været fore-

lagt for AU’s bestyrelse og været drøftet i universitetsledelsen, der bakker op 

om beslutningen. 

 

B-siden bemærkede, at der er delte holdninger i Roskilde, men lige nu prøver 

de at holde fokus på, at der er truffet en beslutning, og så må de arbejde ud fra 

det.  

I Roskilde har man ansat personale med forventningen om, at lokalisationen 

ville flytte til Emdrup, og der er mange der har lagt meget energi i det. Derfor 
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havde det været en god ide, at inddrage medarbejderne tidligt og informeret 

dem om de overvejelser der var i spil.  

I forhold til processen, så synes vi, der har været en ret sent udmelding. Næst-

formanden i LSU er blevet orienteret, men vi kunne have ønsket et tidligere 

møde, hvor vi kunne drøfte emnet med dekanat og TR.  Det er rigtig ærgerligt, 

at det kun er en kort orientering vi får. Samtidig ville det have været oplagt, at 

have indkaldt LSU til et fortroligt møde.  

 

NCN anerkendte deres holdning og supplerede med, at det er vigtigt vi infor-

mere rettidig. Han ville ønske at det kunnet have været gjort anderledes, men 

det var ikke muligt af hensyn til BYGST processer. Nu håber vi på, at vi kan få 

sat gang i renoveringen af bygningsmassen i Roskilde. Der har været en pro-

ces efter jul, hvor Bent har været i Roskilde for at drøfte, hvad vi kan gøre 

med bygningerne. Det er vigtigt, er at vi stadig holder bygningsbudgettet på et 

fornuftigt niveau. Vi skal være konkurrencedygtige på den lange bane.  

 

Kl. 14.00-14.30 

6. Bibliotek (v/NCN) (fortroligt) 

(Punktet var fortroligt og der gives derfor ikke referat). 

 

 

Kl. 14.30 – 14.50 (v/NCN og OWB) 

7. Meddelelse fra formand og næstformand 

a. Ny prodekan for Uddannelse 

NCN orienterede om, at Tom Vindbæk Madsen har besluttet at fratræde sin 

stilling som prodekan for uddannelse med virkning fra 1. januar 2017. Tom 

har tidligere varetaget to funktioner, idet han både har været prodekan og 

studieleder – heldigvis fortsætter Tom som studieleder.   

 

Som ny prodekan for uddannelse er Finn Borchsenius tiltrådt som konstitue-

ret prodekan for uddannelse for 2 år med virkning fra 1. januar 2017. Finn 

kommer fra Bioscience. Finn har i sin seneste funktion været leder af vækst-

husene i botanisk have og har tidligere været viceinstitutleder for biologi, og 

været særdeles aktiv i uddannelsessammenhæng som uddannelsesudvalgs-

formand på biologi. 

 

B-siden spurgte ind til forskellen på rollen som prodekan og som studieleder, 

hvor Finn svarede, at Tom vil som studieleder, varetage den daglige drift på 

uddannelsesområdet.  

 

Administrationschef 

NCN orienterede om, at der også har været et stillingsopslag angående admi-

nistrationschef stillingen, og at Niels Damgaard er blevet genansat i stillingen.  
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b. Principper for brug af professorater v ST (bilag) 

NCN orienterede om, at vi på de tidligere FSU møder, har drøftet professo-

ratspolitik på ST. Det er udsprunget af et ønske fra Akademisk Råd med hen-

blik på at tydeliggøre karrierevejene på ST. En arbejdsgruppe med repræsen-

tanter fra FSU, AR, Dekanat og fakultetsledelse har udarbejdet et forslag som 

har været i høring – bl.a. her i FSU. 

 

Fakultetsledelsen vedtog på det sidste fakultetsledelsesmøde inden jul prin-

cipper for brug af professorater. De bliver nu lagt på hjemmesiden.  

 

B-siden havde herefter generelle spørgsmål til selve formuleringerne. Specielt 

til punkt 5, hvor der blev stillet spørgsmål til, hvordan det skal forstås samt 

hvem der skal tage stilling til professoraterne. Samt, når man laver et opslag 

og der både er en ekstern og intern kandidat som vurderes kvalificeret, vil 

man så ansætte alle kvalificerede? 

 

B-siden udtrykte bekymring for, at formuleringen kan misforstås når man læ-

ser det og at det vil blive misbrugt.  

 

NCN understregede, at professorater er en ledelsesmæssig beslutning. Der 

skal være en opslag- og søgeproces, og det skal kunne dokumenteres, at der 

har været en åben international konkurrence. Der kan som alternativt laves 

en kaldelse, men der skal det dokumenteres, at kandidaten er særdeles kvali-

ficeret. Tenure and Promotion Committee er rådgivende, men det er dekanen 

der i sidste ende tager beslutningen. Man ansætter ikke nødvendigvis alle 

kvalificerede, som bliver indstillet. Der skal køres en helt almindelig ansættel-

sesproces med bedømmelse- og ansættelsesudvalg.   

 

NCN tog kommentarerne til efterretning og vil se på, om der er noget der skal 

formuleres anderledes.   

 

c. Optagelsessystem 

Finn orienterede om, at ST allerede har varslet nye optagelseskriterier for tre 

uddannelser fra og med 2018 – datalogi, IT og fysik. Det fremgår af ST’s stra-

tegiske plan, at der skal indføres et lignende optagelsessystem på alle/flere ST 

uddannelser. En sådan ændring af kravene skal varsles til styrelsen senest d. 

1. februar 2 år før det effektueres.  

 

I lighed med de krav, der er varslet for datalogi, IT og fysik, har fakultetsledel-

sen besluttet at varsle, at det fra 2019 på alle ST uddannelser skal gælde, at 

der kræves mindst 7 i karakter i adgangsgivende eksamen og mindst 7 i ma-

tematik A. i kvote 1. Alle andre skal søge kvote 2. baggrunden er, at der har  

vist sig en tendens til at de studerende som har et gennemsnit på under 7 i 

den adgangsgivende eksamen falder fra. Det drejer sig om ca.  ca. 70% af dem 
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som har karakter under 7. Kan vi finde et system, så vi kan finde dem, som 

har en god prognose for at gennemføre deres uddannelse, selvom de har et 

gennemsnit på under 7, vil det være godt.  

Vi arbejder på at sammensætte et optagelsessystem, der skal bruges i 2018 til 

datalogi, it og fysik, men gerne skulle kunne udbredes til hele fakultetet i 

2019.  Den første del af optagelsesprøven vil sandsynligvis være en multiple 

choice test. Herefter skal der være en anden test, som institutterne skal være 

med til at udvikle, og som kan være mere specifik for den enkelte uddannelse. 

 

B-siden spurgte, hvad gennemførelsesprocenten på dem der ligger over 7 er?  

 

Finn svarede, at det svinger meget fra uddannelse til uddannelse. Herudover 

svinger det også meget fra de forskellige overgange.  

NCN kommenterede, at vi som fakultet og universitet skal distancere os på 

kvaliteten. Vi vil gerne være kendt for at optage de gode studenter.  Det kan 

betyde, at vi får færre studerende, men det er vores vurdering, at det samtidig 

stadig godt kan være økonomisk sammenhængende. Nu har vi varslet æn-

dringerne, og sat grænsen ved karakteren 7, men vi har muligheden for at 

sætte adgangsgennemsnittet ved en lavere karakter. . Vi er i gang med en 

runde på de forskellige institutter, for at være sikre på, at alle er med.  

 

OWB supplerede, at det er nødvendigt at gøre noget, da der har været et stort 

frafald. Men at han kan frygte, at den metode der skal bruges til at vurdere 

dem i kvote 2, ikke kommer til at fungere.  

 

Finn svarede, at han var enig i, at det er en udfordring at finde en god scree-

ningsmetode, og det er vigtigt at få opbygget noget erfaring.  Vi vil selvfølgelig 

også trække på dem som allerede har et optagelsessystem, fx på Health. 

 

B-siden spurgte ind til, hvor mange man regner med skal i gennem kvote 2 

systemet?  

 

Finn svarerede, at man regner med omkring 7-800 studerende, hvor første 

test bliver en fælles for alle uddannelserne, mens den efterfølgende skal insti-

tutterne stå for. 

 

d. Rammeaftale vedr. myndighedsbetjening 

KN orienterede om, at rammeaftalen er tæt på at være på plads. Der har været 

mange diskussionspunkter undervejs, bl.a. har AU haft fokus på bl.a. fortro-

lighed og offentlighed. Det har været en god proces og det ser ud at aftalen 

kommer i mål med et tilfredsstillende resultat. 
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Der forhandles fortsat med ministeriet, og indtil det endelige resultat forelig-

ger, er der fortrolighed om resultaterne. 

 

 

 

OWB supplerede med, at det har været et positivt forløb, og der har været 

mange aktører i spil Han roste ledelsen på AU, for at have holdt fast på , at 

der skulle findes brugbar løsninger.  

 

NCN supplerede med, at det er vigtigt at lave forhandlingerne ved forhand-

lingsbordet og ikke i pressen.  

 

 e Ubrugte kompetencemidler 

NCN gav ordet til OWB, der fortalte at der har været nedsat et udvalg og at 

der har været en mini ansøgningsrunde. Før jul blev der sendt besked ud om-

kring, hvordan pengene ville blive brugt.  Der kom nogle bemærkninger ind, 

og på baggrund heraf blev der givet midler til lidt flere fagfaglige aktiviteter. 

Herved lykkes det os at få uddelt resten af de uforbrugte kompetencemidler. 

Det er glædeligt at det har kunnet lade sig gøre.  

 
Der var som bilag til mødet udsendt et notat med en orientering om fordeling 
af midler fra ”de ubrugte kompetencefondsmidler 2016 og 2017”.ST havde  
fået tildelt en pulje af ubrugte midler på 859.861 kr. til kompetenceaktiviteter 
i 2016 og 2017.   midlerne er blevet uddelt af to omgange. ST FSU formand-
skab uddelte 644.279 kr. i juni 2016 på baggrund af indkomne ansøgninger.  
På baggrund af de resterende midlers begrænsede størrelse besluttede for-
mandskabet for FSU i efteråret 2016, at der ikke blev iværksat en ny ansøg-
ningsrunde. Efter en overordnet drøftelse i FSU besluttede ST FSU formand-
skab, at anvende de resterende midler til følgende aktiviteter: 
• Kursus forløb i SWAT-MODFLOW (BIO-RKS) 
• Kursus i grundlæggende elektronik og softwareudvikling (GEO og BIO) 
• Pressehåndtering og medietræning for forskere på ST 

• Styrkelse af tværfaglighed og samarbejde i administrationen på ST 

 

Formandskabet har prioriteret ansøgningerne ud fra: 

 
o de generelle kriterier for Kompetencefondsmidlerne 
o som konsekvens af puljens begrænsede størrelse er ansøgnin-

ger, der kan komme så mange medarbejdere til gode som mu-
ligt blevet særligt prioriteret, 

o kurser der styrker kendskab og sammenhængskraft på ST er 
også blevet særligt prioriteret. 

 

 

OWB bemærkede i øvrigt, at VIP’erne på ST har været elendige til at søge 

midler i kompetencefonden. Hvilket er ærgerligt, da der er mange gode kom-
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petenceudviklingsmuligheder, som kan berige forskningen og undervisnin-

gen.  

 

A-siden svarede, at det generelt er nemmere for VIP’er at skaffe alternative fi-

nansiering til uddannelser og kompetenceløft. Derfor vil der nok altid være et 

flertal af TAP’er som søger. 

 

OWB er enig i kommentaren, og supplerede med, at ikke-akademiske medar-

bejder på ST har fået 40% af de samlet midler, hvilket ikke er unaturligt, men 

at der er nogle muligheder, som ikke udnyttes.  

 

A-siden efterspurgte en samlet liste, som kan bruges til at se, hvilke kurser 

der er blevet givet midler til.  

 

NCN supplerede med, at det kunne være en god ide for at give transparens i 

uddelingen af de ordinære kompetencemidler samt til inspiration.  

 

Kl. 14.50 – 15.00 

8. Eventuelt 

Mødeplan med temaer (bilag) 

 

NCN orienterede om, at på grund af et universitetsledelsesmøde d. 22 marts 

om eftermiddagen, er vi nødt til at flytte FSU mødet til tirsdag d. 28 marts 

kl.13.00 – 16.00. Der vil komme en ny mødeindkaldelse.  

 

IT- for lang responstid 

B-siden kommenteret, at de er glade for, at der er sket noget på IT-området.  

Licensfornyelser skal ske fra dag til dag. Ved levering af hardware må der 

maks. være en responstid på 3 dage. IT forklarede, at der bliver lavet specielle 

computer til ST, som er en skrabet model på grund af prisen.  Der blev spurgt 

ind til, hvorfor ST ikke bare kan få den standardvare som leverandøren laver?  

Samtidig roste B-siden indførsel og brugen af Team-view.  

 

NDH kommenterede, at det er rigtigt der har været meget fokus på prisen i 

den nuværende indkøbsaftale. Leverandøren må pt bruge op til 3 uger. Det er 

bestemt ikke fair og det giver en stor forsinkelse. Men der kommer ny ud-

budsrunde til sommer, hvor vi vil have meget fokus på leveringstiden. Samti-

dig bliver det muligt, at få computeren direkte fra leverandøren, så den ikke 

nødvendigvis skal forbi IT-supporten. 

 

Klaus kommenterede, at de har haft store problemer med printer osv., men at 

det er bedre meget bedre det skal IT have ros for.   

 

Forsikring:  
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B-siden fastholder i lighed med tidligere FSU møder, at der fortsat består en 

problemstilling ved arbejdsskadesikring under transport. 


