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Møde den: 15. april 2013, kl. 13.00 – 15.30 
Bygning 1431 – 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C 
Ordinært FSU-møde 
Deltagere: Brian Bech Nielsen, Stig Ravn, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møl-
ler, Olav W. Bertelsen, Leif Flensborg, Jens Barfod, Finn Folkmann (Suppleant for 
Birgitta Knudsen) Jens Bøgestrand, Bente Olsen, Dorthe M. Andersen, Niels Dam-
gaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg 
Toftegaard 
Deltager per videolink: Roskilde: L1.24 - 130.225.0.58##7420136: Anders Branth 
Pedersen 
Afbud: Birgitta Knudsen, Erik Østergaard Jensen, Klaus Lønne Ingvartsen 

REFERAT

1. Kl. 13.00 – 13.03: Godkendelse af referat  
 
2. Kl. 13.03 – 13.05: Godkendelse af dagsorden 
 
3. Kl. 13.05 – 13.20: Orientering fra formand og næstformand 

a. Orientering om rekruttering af ny dekan 
 b. Orientering og opsamling fra Temadag for FSU 4. april 2013 
 
4. Kl. 13.20 – 13.30: Økonomi 
 
5. Kl. 13.30 – 13.45: Personale 

a. Orientering omkring lønforhandling 2013 (Bilag 5.a.1) 
b. Orientering om ansættelsesproces – fælles retningslinjer for be-
dømmelsesudvalg (Bilag 5.b.1, 5.b.2) 
c. Orientering om høringssvar vedrørende MUS-koncept (Bilag 5.c.1, 
5.c.2) 
d. Orientering om status vedrørende akutjob 

 
6. Kl. 13.45 – 14.05 Drøftelse af nyt karriereforløb for VIP-
medarbejdere, specielt Tenure track stillinger, ved ST (Bilag 6.a.1, 
6.a.2) 
 
7. Kl. 14.05 – 14.15: Orientering om beslutningsoplæg vedrørende 
mere sammenlignelige vilkår 
 
8. Kl. 14.15 – 14.40: Drøftelse af kriterier for varige ansættelser (Bi-
lag 8.a.1, 8.a.2)  
 
9. Kl. 14.40 – 15.10: Status vedrørende den psykiske APV (Bilag føl-
ger) – Deltagelse af Daglig arbejdsmiljøleder Jørgen Brøchner Jespersen 
 
10. Kl. 15.10 – 15.30: Eventuelt   
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AD 1. Kl. 13.00 – 13.03: Godkendelse af referat  
Referatet fra FSU mødet d. 8. februar 2013 blev godkendt uden bemærk-
ninger. 
 
AD 2. Kl. 13.03 – 13.05: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt, og dekanen orienterede om der på sigt vil blive 
indarbejdet en prioritering af punkterne efter ønsket på temadagen for 
FSU. 
 
AD 3. Kl. 13.05 – 13.20: Orientering fra formand og næstformand 
a. Orientering om rekruttering af ny dekan 
Processen omkring ansættelse af ny dekan for Science and Technology er 
igangsat. Akademisk råd er blevet bedt om forslag til medlemmer til en råd-
givningsgruppe bestående af 5 VIP, 1 TAP og 1 studerende. Der vil blive ned-
sat et ansættelsesudvalg bestående af den nuværende dekan Brian Bech Niel-
sen, direktør Jørgen Jørgensen, en dekan fra enten BSS eller ARTS, en prode-
kan fra ST og en institutleder fra ST. Samtalerne vil blive afholdt d. 4. juni 
2013 og ansættelsesprocessen forventes afsluttet inden sommerferien. 
 
b. Orientering – Temadag for FSU 
Dekanen takkede for deltagelsen og for den gode og konstruktive indsats. 
Mange gode punkter er taget til efterretning og bliver indarbejdet hurtigst 
muligt. Dette gælder bl.a.: 
 
 Etablering af videolink i god tid før mødestart 
 Nedsættelse af arbejdsgrupper ved relevante emner 
 Prioritering af dagsordenspunkter således at drøftelses- og debatpunkter 

tidsmæssigt tilgodeses og placeres før orienteringspunkter 
 Indarbejdelse af mere appellerende kommunikationsformer omkring 

FSUs arbejde til medarbejderne.  
 
AD 4. Kl. 13.20 – 13.30: Økonomi 
Årsresultatet for 2012 forventes at foreligge snart. I den forbindelse vil der 
blive afholdt et ekstraordinært FSU møde til gennemgang af tallene. 
 
Pixibog omhandlende inddækning af faste omkostninger er blevet præsente-
ret på institutledermødet d. 3. april 2013, og kræver yderligere bearbejdning. 
 
Flere medlemmer af FSU efterlyste status vedr. økonomisystemet og mulig-
heder for at få rapporter. Dekanen lovede at give en orientering på et kom-
mende møde. 
 

AD 5. Kl. 13.30 – 13.45: Personale 
a. Orientering omkring lønforhandling 2013 
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Lønkataloget er tiltrådt af de relevante parter og gælder fra 1. marts 2013 frem 
til 31. marts 2015.  
Ansøgningsperioden for lønforbedring startede d. 2. april 2013 og udløber d. 
19. april 2013. B-siden frembragte ønske om, at løndata på medarbejderne 
fremsendes før ansøgningsperioden til næste års lønforhandlinger. Dorthe M. 
Andersen vil tage dette ønske med til næste runde. Løndata fra AUHRA er 
blevet bearbejdet og valideret, og der er sket en kvalitetsmæssig forbedring i 
forhold til sidste års løndata, selvom der fortsat er konstatereret fejl i dataene. 
ASEs lønkatalog forventes underskrevet snarest og kan indarbejdes derefter i 
det samlede lønkatalog for Science and Technology. Det nye eksemplar lægges 
på hjemmesiden i sin færdige version, og sendes også til FSU til orientering.  
 
b. Orientering om ansættelsesproces – fælles retningslinjer (Bilag 5.b.1, 
5.b.2)  
Universitetsledelsen er blevet enige om rammerne på AU for den faglige be-
dømmelse i forbindelse med ansættelse/forlængelse af videnskabelige medar-
bejdere (m/u stillingsopslag). Retningslinjerne for bedømmelsesudvalg på 
Science and Technology ligger indenfor universitetsledelsens rammer. ST 
fortsætter endvidere den hidtidige praksis hvor Akademisk Råd godkender 
sammensætningen af bedømmelsesudvalgene. 
 
Videnskabelig assistent/Klinisk assistent/Ekstern lektor  

 Bedømmelsesudvalg på op til to medlemmer på mindst lektorniveau. 
 
Adjunkt/Forsker/Post doc.  

 Bedømmelsesudvalg bestående af to medlemmer på mindst lektorni-
veau. Mindst ét medlem bør være eksternt (gerne fra udlandet). 

 
Seniorrådgiver 

 Bedømmelsesudvalg bestående af  tre medlemmer på fortrinsvis pro-
fessorniveau. Højest et internt medlem, mens de øvrige medlemmer 
af udvalget skal være eksterne (gerne fra udlandet).  

 
Lektor/Seniorforsker  

 Bedømmelsesudvalg bestående af  tre medlemmer på fortrinsvis pro-
fessorniveau. Højest et internt medlem, mens de øvrige medlemmer 
af udvalget skal være eksterne (gerne fra udlandet).  

 
Professor/Professor MSO  

 Bedømmelsesudvalg bestående af tre eller fem medlemmer på pro-
fessorniveau, hvoraf højest et medlem er internt, og mindst et med-
lem kommer fra udlandet. 

 
Dekanen understregede, at ST følger forvaltningsloves krav og at Forsknings-
rådenes retningslinjer overholdes. Dette betyder ingen sam-publikation inden 
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for de seneste fem år og udover fem år ingen væsentlige sam-publikationer. 
De faglige bedømmere vil blive spurgt vedr. habilitet. Der opfordres til fagligt 
brede opslag.   
 
c. Orientering om høringssvar vedrørende MUS-koncept (Bilag 5.c.1.) 
Høringssvarene fra LSU’erne på ST udtrykte generelt tilfredshed med koncep-
tet og ambitionen om at udarbejde ét fælles MUS koncept. 
 
De væsentligste observationer fra LSU på ST omhandler: 
 

 Fortrolighed – indhentning af medarbejdersamtykke ved deling af aftale-
skema ved eksempelvis lederskifte i en afdeling. Der udtrykkes desuden 
bekymring over upload på AUHRA . 

 Karriereplanlægning – MUS bør rettes mod dette. 
 IT-understøttelse – opleves mangelfyld og fraværet af en central optimal 

løsning medfører ønske om en mere lokal, praktisk løsning i f.eks. Excel 
hvor filerne opbevares på institutniveau. 

 AC-TAP – kategori ønskes tilføjet samt tydeliggørelse af karrierevej 
 Konceptet – skal kunne tillade/muliggøre samtale om personlige forhold, 

såfremt medarbejderen ønsker det. 
 Konceptet – afklaring omkring hvilken leder der skal gennemføre samta-

lerne. 
 Spørgeguide – spørgsmålene opleves lukkede og en smule nedladende. 

En mere anerkendende tilgang efterlyses. 
 
B-siden udtrykte stor tilfredshed med, at MUS tages alvorligt både i koncept 
og gennemførsel. B-siden fremhævede specielt tre forhold 
 

- at der bør være mulighed for en lokal tilpasning af MUS konceptet 
- at det er helt centralt at fortrolighed bevares 
- at det skal være afklaret hvem der har personaleansvaret og hvem der 

afholder MUS. Specielt indtil strukturen falder endeligt på plads.  
 
AU-HR samler kommentarerne i forbindelse med høring af samarbejdsudval-
gene til brug i den videre proces. MUS konceptet tilrettes og sendes til god-
kendelse i HSU samt Universitetsledelsen. Tilbagemeldingen sker efter god-
kendelse i HSU og Universitetsledelsen. Hvorledes tilbagemeldingen sker, er 
endnu ikke fastlagt. 
 

d. Orientering om status vedrørende akutjob 
AU har fået en kvote på 56 akutjob, hvoraf ST’s andel er 11. Det blev på insti-
tutledermødet den 19. december 2012 besluttet, at hvert institut stiler mod at 
ansætte en medarbejder i akutjob, således at ST dermed opfylder kvoten på 11 
akutjob. 
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Sidste indrapportering til ministeriet ift. akutjob-kvoten var den 2. april. 
 

  Kvote  Ansættelse inden for målgruppe 

ST  11 1

 
Dekanen opfordrede FSU til at tænke over intentionerne og medvirke til at vi 
opnår ST’s andel. Det blev aftalt at alle TR i FSU skal have tilsendt reglerne 
for AKUT jobs. De øvrige universiteter er tæt på, at opfylde deres kvote. 
Dekanen indskærpede på institutledermødet, onsdag d. 3. april, at alle skal 
yde en ekstra indsats for at indfri målsætningen om besættelse af samlet 11 
akutjobs på ST inden 1. juli 2013. 
 

AD 6. Kl. 13.45 – 13.55: Drøftelse af nyt karriereforløb for VIP-
medarbejdere, specielt tenure track stillinger, ved ST (Bilag 6.a.1) 
Universitetsledelsen har udarbejdet et generisk tenure track forløb for hele 
AU med mulighed for lokale tilpasninger. Der er på ST nedsat en arbejds-
gruppe som har til opgave, at udarbejde et forslag til en tenure track model 
inden for universitetsledelsens rammer. Denne arbejdsgruppe ledes af prode-
kan Jes Madsen og består derudover af Lars Arge og Torben Heick Jensen 
begge repræsentanter fra Akademisk Råd samt to repræsentanter fra institut-
lederkredsen hhv. Michelle Williams og Niels Kroer.  ST modellen forventes 
klar før sommerferien og kommer i høring i FSU. 
 
B-siden udtrykte ønske om, at arbejdsgruppen også får en medarbejder re-
præsentant. B-siden støttede op om tiltaget i forhold til rekruttering og speci-
elt i forhold til at hverve dygtige kandidater, som kan være svære at rekrutte-
re. B-siden lagde vægt på at vi skal se på hele vores postdoc gruppe og ikke 
kun de bedste, når vi snakker om karriereforløb. Endvidere er det vigtigt, at 
dette tiltag også kan bruges  til ”vores egne”, der har været i udlandet og ven-
der tilbage til AU. Herefter fulgte en drøftelse vedr. varigheden af tenure track 
forløbet og hvornår det skal være muligt at starte på det. Hvis en ansat viser 
tegn på ekstraordinære egenskaber, skal det f.eks. være muligt at ansætte per-
soner tidligere i forløbet. Det blev endvidere drøftet generelt om post doc – 
stillinger og hvornår man bør træffe beslutning om man ønsker at  fastholde 
en person. 
 
Dekanen understregede at tenure track er beregnet for de få, særligt højt kva-
lificerede. Han opsummerede : 
 

- at der skal ses på længden af et karriereforløb 
- at tenure track skal overvejes både til den eksterne rekruttering og til 

”vores egne” 
- at der skal arbejdere videre med transparente karriereveje 
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Ønsket om en medarbejder repræsentant i arbejdesgruppen blev imødekom-
met og TR skal indmelde et navn til dekansekretariatet. 
  
AD 7. Kl. 13.50 – 14.45: Orientering af beslutningsoplæg vedrøren-
de mere sammenlignelige vilkår  
Der arbejdes på at færdiggøre et oplæg til drøftelse i Akademisk Råd d. 15. 
maj 2013. Når oplægget foreligger, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært 
møde i FSU mhp en drøftelse. 
 
AD 8. Kl. 14.45 – 15.05: Drøftelse af kriterier for varige ansættelser 
(Bilag 8.a.1)  
Kriterier for varige ansættelser har været i høring i Akademisk Råd, Insititut-
fora, FSU og LSU. Der er indløbet en lang række konstruktive kommentarer 
og ændringsforslag, hvoraf mange er indarbejdet i den endelige version. Kri-
terierne er ikke en facitliste, men skal fremadrettet udgøre en fælles template 
for bedømmelsesudvalgene. Institutlederne tilsluttede sig kriterierne på mø-
det d. 3. april 2013.  
 
B-siden udtrykte glæde over villigheden til at lytte. B-siden gjorde opmærk-
som på at det ved nogle stillinger (f.eks. samfundsvidenskabelige stillinger 
ved Miljøvidenskab) kan være svært at opfylde nr, 3 og nr. 4 under ”Industri-
ally public sector collaboration”. Det blev derfor aftalt at i sådanne situationer 
hvor enkelte kriterier kan være irrelevante, skal institutlederen anmode de-
kanen om lov til at udelade nogle kriterier fra listen. Institutlederne skal forud 
for dette gå i dialog med LSU ved stillingsopslag,  hvor der kan være specielle 
forhold som gør, at enkelte kriterier bør udelades  for ikke at begrænse fag-
specifikke grupper i deres ansøgning/vurdering. Kriterierne blev herefter 
godkendt af FSU.  Den videre proces er godkendelse i Akademisk Råd den 15. 
maj 2013. 

AD 9. Kl. 15.05 – 15.25: Status vedrørende den psykiske APV (Bilag 
9.a.1.)  
Daglig arbejdsmiljøleder Jørgen B. Jespersen, som er formand for følgegrup-
pen for den psykiske APV, deltog i mødet via videolink under dette punkt.  
 
Arbejdet på de forskellige lokaliteter er i fuld gang, og der er etableret en ar-
bejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ST-HR, dekansekretariatet, ST-
KOM, de medarbejdere der varetager sekretariatsbetjeningen for hhv. FAMU 
og FSU samt den daglige arbejdsmiljøleder ved ST Jørgen B. Jespersen. Ar-
bejdsgruppens formål er at sikre den nødvendige koordinering igennem op-
følgningsprocessen og løbende holde møder med HR-partnerne for at følge 
processen på de enkelte institutter. 
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Processen er lokalt grebet forskelligt an, men alle lokaliteter følger tidsplanen 
og afleverer handleplaner primo maj måned. Handleplanerne vil have karak-
ter af et dynamisk dokument som kan tilrettes efter behov. Status fra følge-
gruppen for den psykiske APV er, at der tegner sig et billede af, at det bør 
overvejes, om der er behov for en fælles indsats på fakultetsniveau, der un-
derstøtter den opfølgning der foregår på institutterne i forhold til følgende 
problemstillinger: 
 
 Mobning, chikane og vold  
 Stresshåndtering og udbrændthed – i kombination med trivsel 
 Fremtidsudsigter – tydeliggørelse af hensigter 
 Prioritering af opgaver 
 Relationer mellem kollegaer og ensomhed 
 Kommunikation og anerkendelse 
 Forbedring i forhold til forventningsafstemning og karrierevejledning på 

ph.d. området. 
 

Det skal bemærkes, at listen er foreløbig og løbende vil blive justeret på bag-
grund af arbejdet og tilbagemeldingerne fra institutterne. Endelig stillingta-
gen til hvilke problemstillinger der skal håndteres på fakultetsniveau afventer 
institutternes indmeldinger af handleplaner primo maj.  
 
B-siden efterlyste en offentliggørelse af medarbejdernes skriftlige kommenta-
rer fra den Psykiske APV. Der er afgivet mange skriflige udsagn, som kan in-
deholde lokale løsningsforslag. B-siden ville bringe dette op i HSU.  
 
Dekanen kommenterede, at der er lagt vægt på annonymitet og derfor vil det 
være uhensigtsmæssigt, hvis det offentliggøres. Han opfordrede til at alle læ-
ser på bloggen ang. den psykiske APV, hvor Torben Jensen har svaret på 
spørgsmål ang. disse kommentarer og annonymitet.  
 
Der blev opfordret til, at opfølgningsgruppen vedr. den psykiske APV også har 
fokus på hvad der virker, og hvordan vi får mere af det. F.eks. kan det være en 
ide at igangsætte benchmarking mellem institutter/centre for at dele erfarin-
ger og viden på de områder, hvor det går godt. 
 
AD 10. Kl. 15.25 – 15.30: Eventuelt 
 
Problematikken vedr. kørselsbemyndigelse er bragt videre fra B-siden til Lou-
ise Gade og til HSU. 
 
Dekanen takkede for et godt møde. 


