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Møde den: 19. juni 2013, kl. 13.00 – 15.00 

Bygning 1431 – 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C 

Ordinært FSU-møde 

Deltagere: Brian Bech Nielsen, Olav W. Bertelsen, Erik Østergaard Jensen, Søren 

Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Stig Ravn, Uffe Pilegaard Larsen, Leif 

Flensborg, Jens Barfod, Finn Folkmann (suppleant for Birgitta Knudsen), Jens Bø-

gestrand, Bente Olsen, Dorthe M. Andersen, Marianne Fejerskov Løyche, Charlotte 

Sand 

Deltagere pr. videolink: Anders Branth Pedersen (Roskilde), Steen Henrik Møller, 

Klaus Lønne Ingvartsen (Foulum) 

Afbud: Birgitta Knudsen, Niels Damgaard Hansen 

REFERAT 

 

1. Kl. 13.00 – 13.05: Godkendelse af referat (Bilag 1) 

 

2. Kl. 13.05 – 13.10: Godkendelse af dagsorden 

 

3. Kl. 13.10 – 13.30: Orientering fra formand og næstformand 

a. Referat fra møde i HSU 18. april 2013 (Bilag 2) 

b. Status vedr. rekruttering af ny dekan 

c. Strategi for ST (Bilag 3) 

d. Orientering om AU Library på ST 

 

4. Kl. 13.30 – 13.40: Økonomi 

a. Orientering om pixibog (Bilag 4) 

 

5. Kl. 13.40 – 14.10: Personale 

a. Status vedr. akutjob  

b. Orientering om ansættelsesproces (Bilag 5) 

c. Nye personaleadministrative retningslinjer (Bilag 6) 

d. Status på tenure track 

e. Orientering om MUS-koncept 

 

6. Kl. 14.10 – 14.50: Drøftelse af endelig beslutning vedr. sammen-

lignelige vilkår for videnskabeligt ansatte på ST (bilag 7) 

 

7. Kl. 14.50 – 15.00: Eventuelt 
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AD 1.: Godkendelse af referat 
Referatet fra FSU mødet d. 15. april og det ekstraordinære FSU møde d. 14. 
maj blev begge godkendt. 
 
AD 2.: Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med den bemærkning at punkt 6 rykkes frem som punkt 3.  
 
AD 6. Drøftelse af endelig beslutning vedr. sammenlignelige vilkår 
for videnskabeligt ansatte på ST 

BBN indledte punktet med at redegøre for, at der blev afholdt et ekstraordi-

nært FSU møde d. 14. maj 2013, hvor beslutningsoplægget vedr. mere sam-

menlignelige vilkår blev drøftet. Efterfølgende har oplægget været behandlet i 

Akademisk råd på møde d. 15. maj og der er afholdt en række dialogmøder, 

hvor repræsentanter fra arbejdsgruppen har fremlagt beslutningsoplægget og 

drøftet det med institutternes medarbejdere. 

 

Arbejdsgruppen har samlet afholdt 9 dialogmøder ude på institutterne. Man-

ge af de spørgsmål, der blev drøftet på dialogmøderne, rettede sig mod im-

plementeringsfasen og møderne har derfor alene givet anledning til få æn-

dringer. 
Institutlederne Erik Østergaard og Søren Bom referede til dialogmøderne på 
institutterne, som har været en positiv oplevelse og en god form med kon-
struktive diskussioner. 
 
TR kommenterede, at det er vigtigt at være bevidste om, hvad der er lavet 
sammenlignelige vilkår om, og hvad der ikke er med. F.eks. i forhold til hvilke 
typer stillinger og ansættelser vi har på ST. Det bør fremgår i implemente-
ringsfasen. 
 
BBN pointerede, at hovedopgaverne for lektorer og seniorforskere er forsk-
ning og henholdsvis forskningsbaseret undervisning eller forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Seniorrådgivere har ikke forskningen men den forsk-
ningsbaserede myndighedsbetjening som en hovedopgave. Vælger man at 
satse på en karriere som seniorrådgiver skal man være bevidst om dette. 
 
Alle var enige om at det er vigtigt, at dette tydeliggøres for alle nuværende og 
kommende VIP ansatte. 
 
Der er sendt nogle kommentarer fra nogle TR fra Bioscience, der spørger, 
hvad der gøres for de medarbejdere, der er i gang med et karriereforløb base-
ret på tidligere retningslinjer, skal der være en overgangsordning for dem? 
 
BBN gjorde opmærksom på, at i forhold til de tidligere sektorforskning insti-
tutioner, så var der en overgangsfase, da Brian tiltrådte som dekan, hvor det 
blev drøftet, hvem der ”kom i klemme” og de fik så en chance for at kvalificere 
sig. Spørgsmålet er så, om der er nogle, der er overset eller disse personer er 
ansat efter Brian er tiltrådt som dekan. Det skal derfor undersøges, hvornår 
de er ansat, før at der kan tages stilling til, hvad der skal gøres. 
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Økonomisk medfinansiering af faste omkostninger 
TR udtrykte bekymring for konkurrenceevnen, når forskerne skal søge om bi-
drag til de faste omkostninger både i forhold til de interne og de eksterne fon-
de mv. 
 
BBN er sikker på, at AU nok skal klare sig konkurrencemæssigt. Inden for fle-
re fagområder på de andre danske universiteter er forskerne underlagt sam-
me vilkår, når der søges ekstern finansiering. Han oplyste, at han har indledt 
dialog med KU og SDU vedrørende denne problemstilling.  
 
Drøftelse af figuren side 9 ang. karriereveje 
Enighed om at figuren er bedre end sidste version. 
TR ønsker, at de konkrete karriereveje skrives ned og bliver synlige. Det er 
BBN enig i. 
 
Flere TR spurgte til mulighederne for at skifte mellem de anførte karriereveje, 
fx fra seniorrådgiver til seniorforsker eller fra seniorforsker til lektor. BBN 
gjorde opmærksom på, at hvis man er ansat i en VIP stilling, så er man blevet 
bedømt i forhold til den konkrete stilling. Hvis man mener, at man sidder i en 
”forkert” stillingstype og gerne vil flytte sig til en anden (f.eks. fra seniorråd-
giver til seniorforsker eller fra seniorforsker til lektor), så er man velkommen 
til det, hvis man bliver erklæret kvalificeret – dvs. man søger en opslået stil-
ling og bliver bedømt. 
 
TR spurgte, hvor lang tid man skal være på de forskellige trin, før man rykker 
videre? Det er der ikke noget fast omkring, men BBN har følgende holdning 
til det: 
Når man afslutter sin ph.d. uddannelse, så bør man rejse til udlandet i en pe-
riode. Herefter kan man komme retur til AU i 5-6 år, hvor man er ca. 35 år og 
så skal det være klart, om man fortsætter en forskerkarriere eller får job uden 
for universitetsverdenen. 
 
Når vi rekrutterer udlændige til AU, så vil det være hensigtsmæssigt, at man i 
første omgang ansættes som postdoc i 1 år, derefter opslås en 2-årig stilling 
som postdoc, og det afklares i den periode, om vedkommende skal have en 
karrierevej på AU eller man skal ”ud i verden”. 
 
Vi bør have et mere strømlinet forløb for vores medarbejdere, så man ikke 
ender som 40 årig og ”kun” har været midlertidig ansat. Det kan resultere i en 
utilfreds medarbejder, hvis de selv har troet, at de skulle have en forskerkarri-
ere. Det betyder, at vi også skal turde at give den upopulære besked, hvis det 
ikke er realistisk med en forskerkarriere for medarbejderen.  
 
Afslutningsvis spurgte BBN til, hvorvidt måden, hvorpå medarbejderne er 
blevet inddraget undervejs ved udformningen af ”sammenlignelige vilkår” har 
fungeret? 
 
TR svarede, at det har været et langt forløb, men det har været givtigt i for-
hold til at forstå forskernes forskellige vilkår. Endvidere er drøftelserne kom-
met samtidig med udfordringerne ift. den økonomiske situation (”the high 
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road” og ”the low road”), hvilket egentlig ikke har noget med hinanden at gø-
re.  
 
TR har også arbejdet på at få opbygget en god tillid til hinanden på tværs af 
geografien. Fremover foreslås det, at TR inddrages i sådanne grupper, da 
denne gruppe vedr. ”sammenlignelige vilkår” kun har bestået af ledere. TR fo-
reslår endvidere, at man overvejer en yderligere belysning og tager fat på stil-
lingstyper, som ikke er omfattet  fx ASE medarbejdere.  Afslutningsvis blev 
det foreslået, at det om et stykke tid undersøges, hvorvidt det har givet mere 
sammenlignelige vilkår på de forskellige punkter, der nævnes i dokumentet. 
 
Erik Østergaard kommenterede, at det er godt at have dialogmøder med med-
arbejderne, men at vi kan godt blive skarpere på, hvem vi inviterer og i det he-
le taget forbedre processen yderligere. 
 
BBN lovede at viderebringe de forskellige forslag til den nye dekan for ST og 
takkede medlemmerne af arbejdsgruppen for deres arbejde. 
Endvidere konkluderede BBN, at beslutningsoplægget betragtes som besluttet 
med de kommentarer, der er fremkommet. 
 

I efteråret vil der være fokus på, hvordan det skal implementeres på de enkel-

te institutter. Her vil dekansekretariatet i samarbejde med institutterne 

komme med et udspil til en implementeringsplan, som vil blive drøftet på et 

IL-møde efter sommerferien.  

 

Visse initiativer er allerede godt undervejs bl.a. er kriterier ved varige ansæt-

telser snart klar til brug, ligesom pixibogen, der skal hjælpe forskere med de-

res eksterne ansøgninger, snart kan deles i bredere kredse. 
 
AD 3. Orientering fra formand og næstformand 
 
a. Referat fra møde i HSU 18. april 2013 
Ingen kommentarer 
 
b. Status vedr. rekruttering af ny dekan 

Rådgivningsgruppen bestående af 4 VIP, 1 TAP og 1 STUD har afleveret deres 

indstilling om, hvem der skulle indkaldes til samtale.  

Ansættelsesudvalget har afhodt samtaler. Det vil blive udmeldt inden som-

merferien, hvem der bliver ny dekan for ST.  
 
c. Strategi for ST 
Strategien for ST er færdig. Den ligger på ST’s hjemmeside og vil indenfor 
kort tid blive oversat til engelsk, hvorefter den også lægges på hjemmesiden. 
Den nye dekan får ansvaret for det videre arbejde med hensyn til implemen-
tering af strategien. 
 

d. Orientering om AU Library på ST 

BBN orienterede om, at der på ST institutledermødet d. 12. juni 2013 blev 

truffet følgende beslutning vedr. biblioteksservice på ST: 
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ST ønsker fremover antallet af betjeningssteder reduceret til følgende 4: 

Kathrinebjerg, Navitas, Universitetsparken og Foulum. 

Målsætningen er herudover en reduktion i ST’s biblioteksbudget på 3 mio. kr. 

i 2014 set i forhold til budget 2012, idet der tages hensyn til, at den mulige be-

sparelse på licenser bliver mindre end angivet i scenarie 2 - side 6 i rapporten 

om Biblioteksservice på ST. 

AU Library har ansvaret for at udarbejde en implementeringsplan for den 

fremtidige biblioteksservice på ST jf. målsætningerne ovenfor, og prodekanen 

for videnudveksling på ST sikrer, at niveauet for besparelser kan opfyldes 

med et for ST tilfredsstillende serviceniveau 

 
e. Bioscience 
BBN orienterede kort om, at institutleder Bo Riemann har valgt at overgå til 
en professorstilling i Roskilde. BBN har besluttet, at konstituere to institutle-
dere i forhold til de geografiske områder: Roskilde, Silkeborg og Kalø samt 
Aarhus. Det er Peter Henriksen og Hans Brix som begge er konstitueret i ét 
år.  
BBN understregede, at Bioscience forbliver ét institut og visionen om at være  
et af de stærkeste forskningsmiljøer fastholdes. Af praktiske årsager deles 
økonomien pt. i forhold til geografien. 
BBN har afholdt møder med lokaliteterne, hvilket har foregået i god ro og or-
den. 
 

AD 4.: Økonomi 
Pixi-bog til brug for inddækning af faste omkostninger i forbindelse med an-
søgning om ekstern forskningsfinansiering blev omdelt. 
 

BBN orienterede om, at Forskningsstøtteenheden har udarbejdet et værktøj 

(Pixiebog), der skal gøre det nemmere for forskere ved ST at indarbejde ind-

dækning af faste omkostninger i deres ansøgninger om eksterne midler.  

 

Formålet med pixiebogen er: 
 At give forskere et overblik over muligheden for inddækning af faste 

omkostninger ved ansøgning af de på S & T mest ansøgte fonde.  
 At skabe et overblik over overheadsatser, medfinansieringskrav samt 

eventuelle muligheder for at bevillinger kan anvendes som medfinan-
siering i forbindelse med ansøgning af midler fra andre bevillingsgive-
re. 

 

Pixiebogen er generisk på tværs af institutter. Den er baseret på de fonde 

Forskningsstøtteenheden typisk hjælper ST-forskere med at ansøge.  

Pixiebogen er til enhver tid et dynamisk dokument, der skal videreudvikles ef-

terhånden som praksis for inddækning af faste omkostninger udvikler sig og 

så snart eventuelle manglende fonde identificeres, vil de blive indarbejdet. Pi-
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xibogen bliver lagt på ST’s hjemmeside. Evt. kommentarer til pixibogen sen-

des til dekansekretariatet 

 
AD 5.: Personale 

a. Status vedr. akutjob  

BBN orienterede om, at ST d. 12. juni 2013 havde ansat 11 personer i akutjob. 

Det vil sige, at målet med ST’s andel på 11 akutjobs er nået. DMA supplerede 

med at orientere om, at den samlede kvote på ansættelse af 56 personer i 

akutjob på hele AU ligeledes er nået. 
 
b. Orientering om ansættelsesproces 
Som opfølgning fra sidste møde, er bilag ”Fælles retningslinjer for bedømmel-
sesudvalg” udsendt. Det er en præcisering af forhold som tidligere er drøftet i 
FSU. Universitetsledelsen har fastlagt de overordnede retningslinjer for ned-
sættelse af bedømmelsesudvalg. ST har skærpet retningslinjerne i forhold til 
den overordnede ramme. 
 

BBN gjorde opmærksom på, at ST skal være ambitiøse og det er vigtigt at ha-

ve gode eksterne bedømmere.  

 

Stig Ravn spurgte, om det skal være på samme måde for ansættelser ved In-

geniørhøjskolen (ASE). BBN svarede, at det er vi nødt til at se nærmere på. 

 

TR bemærkede, at det ønskes, at det elektroniske rekrutteringssystem Pe-

opleXS har mulighed for at sende automatisk besked til HR, når bedømmel-

serne er færdige. Endvidere ønskes det, at uploadning af bedømmelserne fun-

gerer bedre, det er tungt nu og fungerer ikke optimalt. Disse forslag tager HR 

med videre i forhold til udviklingen af PeopleXS. 

 

c. Nye personaleadministrative retningslinjer 

HSU har på mødet d. 18. april vedtaget 5 nye retningslinjer: orlov, tidsforbrug 

og honorar ved censorvirksomhed og bedømmelser, kursusdeltagelse og del-

tagelse i anden kompetenceudvikling, misbrug, e-mail. 

 

Generelle kommentarer: 

Det blev drøftet, hvordan lignende processer bør håndteres fremadrettet. De 

personale administrative retningslinjer er besluttet af HSU og derfor er der 

alene tale om en orientering af FSU. TR fremsatte ønske om, at nye personale 

administrative retningslinjer fremover sendes i høring ved FSU og LSU inden 

de vedtages af HSU. BBN lovede, at disse bemærkninger fra FSU på ST vil bli-

ve viderebragt til HSU.  

 

Vedr. orlov blev der gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at der er en dialog 

mellem AU og medarbejderne, der holder orlov i forbindelse med evt. tilbage-

venden til AU. B-siden rejste desuden en bekymring vedrørende automatisk op-
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hør af ansættelsen, hvis medarbejderen ikke aftaler det fremtidige arbejde ved AU 

senest 2 måneder før orlovens udløb. Det blev aftalt at HR-partnerchef Dorthe 

Andersen videreformidler B-sidens bekymring til HSU via personalejuridisk en-

hed i AU HR. 

 

Vedr. e-mails blev der gjort opmærksom på, at det ikke fremgår, at e-mails 

også er underlagt aktindsigt, hvilket bør stå på hjemmesiden. Endvidere blev 

det foreslået, at AU har en e-mail politik. 

 

d. Status på tenure track 

Der er nedsat en arbejdsgruppe på ST, som arbejder med et forslag til, hvor-

dan vi skal bruge tenure track på ST. Jes Madsen er formand for gruppen og 

Finn Folkmann er medarbejderrepræsentant i gruppen. Det forventes, at der 

kommer et forslag efter sommerferien (august/september 2013). 

 

e. Orientering om MUS-koncept 

Konceptet er godkendt på HSU d. 11. juni 2013 og kan benyttes fra efteråret 

2013. 

 

AD 7.: Eventuelt 

BBN takkede for godt samarbejde den tid han har været dekan for ST. 

 

 


