
 

 

 

 
 Science and Technology 

Aarhus Universitet  

Ny Munkegade 120 

8000 Aarhus C 

Fax: 87152068 

E-mail:  mail@science.au.dk  

http://www.science.au.dk/  

 

HR-afdelingen 

 

 

 

Dato: 5. november 2012 

Ref: mban 

 
 

Side 1/5 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 24. oktober 2012 
Bygn. 1520, lokale 732– Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C  
Ordinært FSU møde 
Til stede:  
A-siden: Brian Bech Nielsen, Søren Bom Nielsen, Erik Østergaard Jensen,  
Thomas Skjødeberg Toftegaard 
B-siden: Olav, W. Bertelsen, Leif Flensborg, Steen H. Møller, Uffe Pilegård Lar-
sen, Birgitta R. Knudsen, Lotte Frederiksen, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Jens 
Barfod. 
Afbud fra: Anders Branth Pedersen, Kaj Mantzius Hansen (Suppleant for An-
ders Branth Pedersen), John Kapstadt, Klaus Lønne Ingvartsen. 
Øvrige deltagere: Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, Niels Dam-
gaard Hansen 
Referent: Mads Brask Andersen 
 

REFERAT 

 
 
 

1. Kl. 13.00 – 13.05: Godkendelse af referat  

 

2. Kl. 13.05 – 13.10: Godkendelse af dagsorden 

 

3. Kl. 13.10 – 13.25: Orientering fra formand og næstformand 

 a. Orientering fra HSU – møde 20. september 2012 (Bilag 3.a.1.) 

 b. Høringssvar vedr. Strategi (Bilag 3.b.1. Udtalelse fra B-side)  

 c. Orientering om status vedr. universitets strategi (Bilag 3.c.1.) 

 

4. Kl. 13.25 – 13.40: Økonomi  

 a. FC3 på FSU (uddeles på mødet) 

 b. Orientering om budgetudarbejdelse for 2013 

 

5. Kl. 13.40 – 14.10: Personale 

a. Status lønforhandling (Bilag 5.a.1. Tidsplan) 

b. Orientering omkring ARS  

c. Drøftelse af høringsproces omkring MUS koncept 

 

6. Kl. 14.10 – 15.10: Drøftelse af høringssvar vedr. idékatalog  

a. Arbejdsgruppen vedr. mere ensartede livsvilkår (Bilag 6.a.1-3.) 

 

7. Kl. 15.10 – 15.20: Psykisk APV 

a. Forslag til kommissorium for psykisk APV følgegruppe (Bilag 7.a.1.) 

 

8. Kl. 15.20 – 15.30 Eventuelt 

 a. Mødedatoer for FSU 2013/2014 
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Indledningsvis: 
Fremadrettet påføres dagsordenen, hvem der har meldt afbud til mødet og 
hvem der kommer. 
 
Ad 1 Godkendelse af referat 
Referat fra FSU mødet d. 3. september 2012 blev udsendt 27. september til 
medlemmerne af FSU. Der var ingen bemærkninger og referatet godkendes. 
 
Ad 2.  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, idet det blev aftalt at orientere vedr. henvendelse 
fra Steen H. Møller om kørselsbemyndigelse under eventuelt. Der var enighed 
om, at i fremtidige dagsordener forekommer der ikke forkortelser. 
 

3. Orientering fra formand og næstformand 
3.a. Orientering fra Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) – møde den 20. sep-
tember 2012 (Bilag 3.a.1.) 
Det blev besluttet, at fremadrettet vil referatet fra HSU ikke blive gennemgået 
på FSU, men alle er velkomne til at stille spørgsmål og komme med kommen-
tarer til referatet.  
Dekanen fremhævede følgende punkter fra referatet fra HSU den 20. septem-
ber 2012: 
 Orientering om status på samarbejdet omkring AU’s biblioteker og Stats-

biblioteket. På ST drøfter institutlederkredsen en proces som skal hjælpe 
med at afdække ST’s behov og ønsker i forhold til biblioteksservice. 

 Budgettet for AU for 2013 skal reduceres med 30 mio. kr. Der gennemfø-
res ikke fyringsrunder, da besparelsen sker via en generel omlægning i or-
ganisationen. Vicedirektørerne sender hver især forslag til JJ om måden 
at håndtere dette på. 

 Orientering om det seneste bestyrelsesmøde, hvor AU’s strategi blev drøf-
tet. Den kommende strategiperiode udvides til 2020. AU’s samlede stra-
tegi skal forelægges bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 27. februar 
2013. Et udkast til strategien vil blive sendt i høring snarest muligt i rele-
vante organer herunder FSU på hovedområderne. 

 Lauritz B. Holm-Nielsen fratræder som Rektor på AU den 7. august 2013 
og bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg. 

 
3.b. Høringssvar vedr. Strategi (Bilag 3.b.1. Udtalelse fra B-side) 
Næstformand Olav W. Bertelsen orienterede omkring processen og gennem-
gik kort B-sidens høringssvar. Det blev bl.a. fremhævet 
 

- at der savnes et fokus på ST som en moderne arbejdsplads 
- at der mangler fokus på fremme af stærke teams 
- at det undrer at der er ikke er opstillet en  mere ambitiøs kønsstrategi 
- at den udviklingsbaserede del (ingeniørområdet) skal være mere syn-

lig i strategien 
- at der savnes større visioner på rådgivningsområdet 

 
Endvidere var der særligt fokus på princippet om en løsning til alle ikke fun-
gere lige godt alle steder. Derudover fremhæves det, at der ønskes mere klar-
hed over karrieremuligheder. Dekanen takkede for bidraget. Alle høringssvar 
samles nu og indgår i den videre proces. 
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3.c. Orientering om status vedr. universitets strategi (Bilag 3.c.1.) 
Dekanen orienterede om, at strategien for AU skal forelægges bestyrelsen på 
bestyrelsesmødet den 27. februar 2013, og at et udkast til strategien vil blive 
sendt i høring i relevante organer herunder FSU på hovedområderne. Efter 
tidsplanen skal høringen foregå i november og december 2012, og derfor vil 
det være en skriftlig høring til FSU. Såfremt tidsplanen overskrides informe-
res FSU.   
 

4.  Økonomi  

Punkt 4.b. Orientering om budgetudarbejdelse for 2013 gennemgås før punkt 

4.a. FC3 på FSU. 

 

4.b. Orientering om budgetudarbejdelse for 2013 
Dekanen orienterede om, at der ikke kommer noget konkret budget før der er 
truffet en beslutning i ministeriet, men der arbejdes på nuværende tidspunkt 
på, at udrede tal til brug for den overordnede budgetfastlæggelse. Herefter 
igangsættes budgetdrøftelserne med institutterne og der vil blive afholdt bud-
getmøder med institutterne i november og december, inden det endelige bud-
get udmeldes. Dette er en kompliceret sag og det er vigtigt, at der holdes en 
god dialog med institutterne. Bestyrelsens officielle budgetudmelding kom-
mer den 19. december 2012 for hele AU. 
 

4.a. FC3 på FSU (uddeles på mødet) 
FC3 (Forecast for 3. kvartal 2012) blev omdelt på mødet til medlemmerne af 
FSU, hvori de økonomiske nøgletal kan ses fordelt på institutterne. FC3 viser 
et budgetteret samlet minus på 13 mio. kr. Dekanen gennemgik FC3 og kon-
kluderede, at 2012 ser ud til at komme til at ende med et mindre underskud, 
men på et forsvarligt niveau set i forhold til den samlede omsætning. 

 

5.  Personale 

5.a. Status lønforhandling (Bilag 5.a.1. Tidsplan) 
Dekanen redegjorde for nogle af de problemstillinger som lønforhandlingerne 
har stødt på, f.eks. fejlagtige løndata fra AUHRA, og hvorledes disse er blevet 
løst. Institutlederne og lønudvalget under FSU er blevet informeret omkring 
rammen til lønforbedringer og selve forhandlingerne er i fuld gang og løber 
indtil d. 9. november 2012. Lønforbedringerne vil komme til udbetaling d. 28. 
december 2012. 
Næstformanden tilføjede, at lønudvalget under FSU regner med at lave en 
evaluering i november måned.  
Fra B-siden blev der rejst et spørgsmål omkring engangsvederlag og hvorle-
des disse passer ind i rammen til lønforbedringer.  
Dekanen svarede, at forhandlingskompetencen er hos institutlederne til at 
forhandle om både kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Der er ikke på 
forhånd meldt noget ud om, at en bestemt andel af midlerne til lønforbedring 
er afsat til engangsvederlag.  
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5.b. Orientering omkring ARS  
Dekanen orienterede om, at der er nedsat en gruppe som undersøger, hvad 
der kan erstatte ARS (it-system anvendt til bl.a. tidsregistrering på tidligere 
DJF, DMU og IHA). Gruppen består af både institutledere og repræsentanter 
fra vicedirektørområderne økonomi og HR samt administrationschefen på 
ST. Når der kommer en afklaring vil FSU blive informeret.   

 

5.c. Drøftelse af høringsproces omkring MUS koncept 
Dekanen orienterede omkring høringsprocessen. Det fælles MUS-koncept for 
AU bliver sat i høring efter HSU mødet den 18. december 2012. Der skal afgi-
ves høringsvar fra FSU og LSU senest den 28. februar 2013. 
Dekanen foreslår, at: 

 Høringen drøftes på det kommende ordinære FSU møde den 23. ja-
nuar 2013 og på LSU møderne efterfølgende. 

 Høringssvar sendes direkte til AU HR fra FSU/LSU senest 28. febru-
ar 2013. 

 

Der var enighed fra FSU til denne fremgangsmåde. 

 

6.  Drøftelse af høringssvar vedr. idékatalog  
B-siden havde udarbejdet oplæg til drøftelse af idekatalog vedrørende ”Mere 
ensartede levevilkår”. Som aftalt på det sidste møde i FSU den 3. september 
2012 skulle medlemmerne indsende skriftlige bemærkninger til næstforman-
den med henblik på udarbejdelse af oplæg til drøftelse på dagens FSU møde. 

 

6.a. Arbejdsgruppen vedr. mere ensartede livsvilkår (Bilag 6.a.1-3.) 
B-siden fremlagde deres samlede høringssvar og var blevet enig om, at be-
grænse sig til, at melde tilbage på de punkter, som de mener, er de vigtigste. 
 Det er bl.a.: 

a) Skal de tidl. sektorforsker institutioner fortsat søge midler til deres 
egen stilling? Skal der være en forskel afhængig af hvor man er ansat? 

b) Fast stilling – hvordan betragtes det fremover? 
c) De yngre generationer – hvor lang tid går der inden man bliver fast-

ansat? 
Herefter fulgte en drøftelse af de forskellige aspekter, der blev rejst af B-siden 
og alle fik mulighed for at komme med deres kommentarer. 
Dekanen kommenterede, at målet er, at vi ønsker at have en organisation, der 
ikke er i splid med sig selv og derfor er det vigtigt at vi har disse drøftelser lø-
bende.  
Der var stor ros til processen omkring idékataloget. 
 
B-siden formulerer et høringssvar til basis for den videre behandling.  
Dekanen takkede afslutningsvis for kommentarerne. 

 
7.  Psykisk APV 
Den psykiske arbejdspladsvurdering (APV) sættes i gang d. 1. november 2012 
med en spørgeskemaundersøgelse på hele AU. 
 
7.a. Forslag til kommissorium for psykisk APV følgegruppe (Bilag 7.a.1.) 
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Alle ledere og medarbejdere vil modtage resultaterne i en rapport for hvert 
hovedområde i slutningen af februar 2013. 
Opfølgning sker i samarbejde mellem STs øverste ledelse, samarbejds- og ar-
bejdesmiljøorganisationerne, samt AU HR. Opfølgningen foregår på insti-
tut/område-, hovedområde- og organisationsniveau. 
Opfølgningen sker via en følgegruppe som består af: 

 2 fra FAMU B-siden 
 2 fra FSU B-siden: Jens Barfod og Birgitta R. Knudsen 
 1 fra FSU A-siden: institutleder Klaus Lønne Ingvartsen.  
 1 fra FAMU A-siden: Morten Dam Rasmussen (formand for gruppen) 

AU HR og ST dekanatet sekretariatsbetjener 

 

8. Kl. 15.20 – 15.30 Eventuelt 

8.a. Mødedatoer for FSU 2013/2014 

 
På baggrund af mødedatoer i HSU og efter aftale med næstformand Olav W. 
Bertelsen er følgende datoer for FSU blevet fastlagt. 
 

- (Uge 11) Fredag d. 15. marts 2013 kl. 12.00 – 14.30 OBS ny dato 
- (Uge 26) Onsdag d. 26. juni 2013 kl. 13.00 – 15.30 
- (Uge 40) Onsdag d. 2. oktober 2013 kl. 13.00 – 15.30 
- (Uge 3) Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 13.00 – 15.30 

 
 
8. b. Spørgsmål omkring kørselsbemyndigelse (2.000 km regel.) 
Steen Henrik Møller har via mail efterspurgt en orientering om hvor grænsen 
på 2.000 km (lav takst) stammer fra, samt dens rimelighed i forhold til de 
medarbejdere, der har fået bemyndigelse til kørsel efter høj takst. 
 
Reglerne vedrørende kørselsbemyndigelse er besluttet på HSU den 24. april 
2012. 2.000 km grænsen er fremkommet ud fra en samlet vurdering, hvor AU 
HR bl.a. har ladet sig inspirere af SDU. 
En ændring af denne regel kan kun ske igennem HSU. 
Dekanen har forståelse for de implikationer denne regel kan have for de med-
arbejdere på ST, som har megen kørsel pga. hovedområdets geografiske 
spredning.  
B-siden gjorde opmærksom på, at der på ST er en udfordring, da ikke alle har 
en tjenestebil til rådighed.  
B-siden udarbejder en indstilling vedrørende problematikken til HSU 
 
Dekanen takkede for mødedeltagelsen og ønsker dem, som han ikke ser inden 
næste møde, en glædelig jul. 
 
Næste ordinære møde i FSU er onsdag den 23. januar 2013 kl. 13.00 – 15.30. 

 
 


