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REFERAT

 
 
 
1. Kl. 13.30 – 13.35: Godkendelse af referat  
 
2. Kl. 13.35 – 13.40: Godkendelse af dagsorden 
 
3. Kl. 13.40 – 13.55: Orientering fra formand og næstformand 
 a. Orientering fra HSU 
 
4. Kl. 13.55 – 14.10: Økonomi 
 
5. Kl. 14.10 – 14.50: Personale 

a. Psykisk APV (Bilag 1) 
 b. Lønforhandling 2012 (Bilag 2a og 2b) 
 c. Lønaftalekatalog for ST (Bilag 3) 
 
6. Kl. 14.50 – 15.35: Høring af hovedområdets strategi (Bilag 4) 
 
7. Kl. 15.35 – 15.45: Information om oplæg fra arbejdsgruppen 
vedr. mere ensartede livsvilkår (Bilag 5)  
 
8. Kl. 15:45 – 16.00 Eventuelt 
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Ad 1 Kl. 13.30 – 13.35: Godkendelse af referat 
Referatet fra FSU mødet d. 15. maj blev udsendt d. 7. juni til medlemmer-
ne af FSU.  Som opfølgning på referatet, blev der spurgt til hvem der af-
holder MUS. Dekanen oplyste at punktet er blevet diskuteret på institutle-
dermøde, og at det er fastlagt at de ledere der har direkte personaleansvar 
afholder MUS. Herudover blev referatet godkendt uden bemærkninger.  
 
Det blev aftalt at referatet fremadrettet har en kort og opsummerende 
form. Der er fortsat mulighed for at få kommentarer ført til referat, lige-
som uenigheder også noteres.  
 
Ad 2. Kl. 13.35 – 13.40: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3. Kl. 13.40 – 13.55: Orientering fra formand og næstformand 
a. Orientering fra HSU 
Referat af HSU mødet d. 18. juni 2012 kan ses på medarbejderhjemmesider-
ne. Dekanen fremhævede følgende fra mødet i HSU: 
 

- HSU blev orienteret om tankerne vedr. den fremtidige økonomimodel 
for AU, herunder at perioden d. 1. september – 31. december 2012 bli-
ver en overgangsperiode. Overgangen er kompliceret, men nødvendig.  

- HSU blev orienteret om at forhandling om lønaftaler for TAP var 
igangsat. Ligeledes var udarbejdelsen af lønkataloger for hvert hoved-
område for VIP i gang.  
 

B-siden efterspurgte hvad der erstatter ARS fremadrettet. Dekanen svarede at 
vi afventer en afklaring af dette.  
 
 
Ad 4. Kl. 13.55 – 14.10: Økonomi 
FC2 er fremsendt pr. mail til medlemmerne, hvori de økonomiske nøgletal 
kan ses fordelt på institutter. FC2 viser et budgetteret overskud på 0,8 mio. 
Dekanen gennemgik FC2 og udtrykte tilfredshed med udviklingen.  
 
 
Ad  5. Kl. 14.10 – 14.50: Personale 
a. Psykisk APV  (Bilag 1: Tids- og procesplan for Psykisk APV)  
I juni måned blev der afholdt høringsmøder om den psykiske APV.  Det er 
planlagt at spørgeskemaet udsendes til medarbejderne i november. Primo 
september udsendes der medarbejderlister med henblik på at sikre at alle 
medarbejdere får mulighed for at deltage i den psykiske APV. Dekanen 
opfordrede alle til at deltage i APV’en.  
 
På møde i FAMU 30. august, blev det diskuteret at etablere en psykisk 
APV følgegruppe eller kontaktudvalg. Det er hensigten, at der skal være 
medlemmer fra både arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen i udval-
get. Et nærmere kommissorium for følgegruppen skal besluttes. Formålet 
med at etablere et sådant udvalg er at sikre opfølgning på den psykiske 
APV. Der var opbakning til dette forslag blandt medlemmerne i FSU, og 
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det blev aftalt at næstformanden indmelder minimum en repræsentant til 
følgegruppe/kontaktudvalg.  
 
 
b. Lønforhandling 2012 (Bilag 2a: Tidsplan, bilag 2B: Lønkriterier i 
forbindelse med lønforhandlinger 2012)  
Lønudvalget under FSU har på møde den 27. august diskuteret hhv. tids-
plan og lønkriterier i forbindelse med årets lønforhandlinger.  
Lønudvalget har godkendt tidsplan og lønkriterier for årets lønforhand-
linger. Kriterier og tidsplan offentliggøres på medarbejdersiderne på sci-
tech.dk.  

B-siden pointerede at der under forhandlingsprocessen kan inddrages an-
satte der ikke har ansøgt om lønforbedring, og udtrykte desuden ønske om 
en rammeudmelding vedrørende lønforhandlingerne 2012. Dekanen note-
rede sig forventningen om en udmelding af rammer.  
 

c. Lønaftalekatalog for ST (Bilag 3: Udkast til lønaftalekatalog)  
Der er i FSU enighed om at lønaftalekataloget danner grundlag for årets 
lønforhandlinger. Lønaftalekataloget er gældende 1. september 2012 – 28. 
februar 2013. Revidering af lønaftalekataloget igangsættes i efteråret 
2012. Lønaftalekataloget offentliggøres på medarbejdersiderne på sci-
tech.dk.  
 
Direkte adspurgt bekræftede dekanen, at kvalifikationstrappen (s. 20 i 
lønaftalekataloget), skal tolkes således, at en ny fastansat lek-
tor/seniorforsker, forventes at have kvalifikationer, som mindst modsva-
rer et fuldt A-tillæg. 
 
Dekanen takkede lønudvalget under FSU og TR-kredsen for et godt sam-
arbejde og konstruktive input i forbindelse med lønaftalekataloget.  
 

Ad 6. Kl. 14.50 – 15.35: Høring af hovedområdets strategi (Bilag 4: 
Høringsudkast – Hovedområdestrategi for ST 2013-2017) 
Et revideret udkast til Hovedområdestrategi for Science and Technology 
2013 – 17 er udsendt til høring. Udkastet til strategi er udarbejdet af de-
kanatet på baggrund af input fra institutternes strategier, studienævn, 
Akademisk Råd, FSU, LSU, institutfora og institutlederne, og den er udar-
bejdet inden for den overordnede ramme, som er fastsat af Universitetsle-
delsen. 
 
Næstformanden gennemgik nogle af de primære drøftelser på B-siden i 
forbindelse hovedområdets strategi: 1) Der er gode takter indledningsvist 
vedr. ST som moderne arbejdsplads, men herefter er der brug for en mere 
sammenhængende vision som arbejdsplads. 2) I forhold til indfusionering 
af ASE, er alle aktiviteter ikke forskningsbaserede, og det burde tydeliggø-
res i strategien. 3) Strategien kunne sætte mål og være mere proaktiv vedr. 
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kønsprofil, bl.a. foreligger en ide om at lave søgekomiteer med fokus på 
kvinder. 
 
B-siden supplerede yderligere med at understrege vigtigheden af at med-
arbejderne kan se sig selv og deres del i missionen. Herudover blev det po-
interet at det vil være fornuftigt at skærpe opmærksomheden omkring 
fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med flytteprocesser over store 
geografiske afstande. Afslutningsvis udtrykte B-siden tilfredshed med 
elementerne omkring tenure tracks og karriereplanlægning.  
 
Det blev aftalt at der på baggrund af drøftelserne udarbejdes et hørings-
svar af næstformanden bistået af sekretariatet som sendes til skriftlig hø-
ring i FSU med en kort svarfrist. Frist for høringssvar er d. 11. september 
kl. 12.  
 
 
Ad 7. Kl. 15.35 – 15.45: Information om oplæg fra arbejdsgruppen 
vedr. mere ensartede livsvilkår (Bilag 5: Oplæg fra arbejdsgruppen + 
tids- og procesplan for arbejdsgruppen) 
I april 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge og analysere 
problemstillinger omkring livs- og arbejdsvilkår ved ST. Arbejdsgruppen be-
stod af 2 prodekaner og 7 institutledere. Dekanen roste gruppens arbejde og 
det udarbejdede idékatalog.  
 
Erik Østergaard Jensen redegjorde kort for drøftelserne i arbejdsgruppen, der 
har søgt at konkretisere diskussionerne, samle data og forholde sig til hvor-
dan data håndteres på et oplyst grundlag. Idékataloget skal derfor ses som et 
struktureret input til den videre diskussion, og Erik understregede han er til 
rådighed hvis det ønskes i forbindelse med drøftelserne af idékataloget.  
 
Dekanen opfordrede til at alle bidrager til en konstruktiv proces og efterføl-
gende diskussion. Det blev herefter vedtaget at processen for arbejdet med 
idékataloget i FSU er som følger: 
 

- Medlemmerne af FSU indsender skriftlige kommentarer inden d. 1. 
oktober til næstformand og dekan 

- På baggrund af de indkomne svar udarbejdes et udkast til høringssvar  
- Udkast til høringssvar udsendes til FSU med henblik på drøftelse på 

ordinært FSU møde d. 24. oktober. 
 

Ad 9. Kl. 15:45 – 16.00 Eventuelt 
B-siden opfordrede til at printe bilag på begge sider af papiret og dermed 
mindske forbruget.  
 
Dekanen takkede for et konstruktivt møde.  
 
Næste ordinære møde i FSU er 24. oktober kl. 13.00 – 15.30.  
 
 
 


