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Ad 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 

B-siden ønsker, at der altid er et økonomi punkt på dagsorden fremover og at 

det seneste referat sendes ud med dagsordenen. 

Dekanen godkendte dette, og medgav, at B-siden af flere omgang har efter-

lyst, at økonomioversigter blev udsendt før møderne i stedet for at blive om-

delt på møderne. Dette har dekanen indtil videre ikke gjort, da økonomiover-

sigterne ikke har været selvforklarende og det har været nødvendigt at sup-

plere oversigterne med en mundtlig redegørelse for at undgå misforståelser. 

Dekanen arbejder på at få en mere overskuelig visning af ST´s økonomi, men 

er endnu ikke i mål. Forhåbentlig vil der kunne præsenteres et nyt økonomi 

materiale ved vores næste FSU møde. 

B-siden var positive overfor dette og er sikker på det vil blive taget godt imod. 

 

2. Aktuel status for besparelsesprocessen og det videre forløb  

Dekanen gjorde status med følgende bemærkninger: En meget hård og van-

skelige del af besparelsesprocessen er ved at være til ende - partshøringsfasen 

er overstået og der er nu udsendt afskedigelsesbreve til de berørte.  Samlet set 

siger ST farvel til i alt 109 medarbejdere fordelt på 37 afskedigelser og 72 fri-

villige fratrædelser. Herudover er der indgået 23 aftaler om senior-ordning. 

Herved har ST – sammen med andre typer af besparelser som drøftet med jer 

tidligere – formået at realisere besparelseskravet udstukket fra bestyrelsen 

samt lokale besparelseskrav foranlediget af lokale forpligtelser og økonomiske 

forhold.  

 

I tillæg til de direkte besparelser på ST, der andrager i størrelsesordenen 75-

80 mio. kr.  i 2015-2016, opnår ST også besparelser via besparelser i admini-

strationen, der efter indfasning når en værdi i omegnen af 50 mio. kr., og der-

efter en 2% reduktion årligt. Sammenlagt giver besparelserne med den for-

ventede fortsatte indtægt en økonomi med robusthed overfor variationer i ek-

sempelvis finanslovsmidler og på sigt luft til at kunne sikre den fremtidige 

operation af hovedområdet også – herunder sikring af vækstlaget. 

 

B-siden spurgte om hvordan udsigterne ser ud nu, kan vi forvente, at der ikke 

kommer afskedigelser de næste 2 år? 

NCN: det har været sigtet, at der ikke skal komme afskedigelser fremover og i 

den tidshorisont, vi kan se nu regner vi ikke med yderligere afskedigelser. 

Men jeg kan ikke love noget, da der kan komme uventede udmeldinger fra re-

geringen eller ministerierne. 

B-siden spurgte om man har taget alle beregninger med, når vi nu er færre 

personer. Vi er færre medarbejdere til at gøre universitetet bedre. Hvordan 

har de ting påvirket jeres beregninger? Og hvad hvis de forventede indtægter 

ikke kommer, hvad gør vi så? Hvis man har været god til at skaffe penge hjem, 

betyder det så, at man skal spare flere penge. 
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NCN: Vi skal have fokus på indtægterne og vi skal se på, om der er potentiale 

for at gøre det bedre. Jo mere vi har styr på indtægter og udgifter, jo bedre 

kan vi sikre vores fremtid. Vi skal kontinuerligt se på udgifterne og øge ind-

tægterne så meget så muligt, så vi klare os i den internationale konkurrence. 

Vi har noget robusthed at stå imod med og alt tilsigter, at vi når i mål med de 

indtægter vi forventer. Det betyder fundamentale ændringer i de grundvilkår, 

der hidtil har været ved forskerne i 8000 C. 

Dekanen har stor forståelse for, at mange medarbejdere er frustrerede, ST er 

meget hårdt ramt også ift. inddækningen.  

Men vi har måttet spare alle steder. Der har været mange hensyn at tage, vi 

har forsøgt at gøre det så godt som muligt. 

 

EOJ gjorde opmærksom på, at besparelserne er fordelt ud fra basis midler-

ne/delregnskab 1 og ikke ud fra den totale omsætning. 

 

B-siden kommenterede, at medarbejderne er rystede ude i organisationen. 

Nogle har vi sagt farvel til og de tilbageblevne opgaver skal fordeles. Det skal 

italesættes, hvad der skal prioriteres, og hvad der skal gøres fremadrettet for 

at vi kan komme videre. Og hvordan kan I hjælpe os med at skrive endnu flere 

artikler. Vi løber p.t. så stærkt, som vi overhovedet kan. 

 

NCN: Jeg har stor forståelse for frustrationen. Det er ledelsens opgave at se 

på dette mht., hvordan vi kommer videre. Hvordan kan vi i det enkelte insti-

tut komme videre, hvor er det vi lettest og bedst kan få en større succesrate i 

ansøgningerne. F.eks. ved at se på grundforskningscentrene, hvordan får vi 

læst ansøgningerne igennem, så de kan blive bedre. Et godt eksempel på dette 

er Danmarks Grundforskningsfond, hvor der er 10 ansøgere, som er gået vi-

dere gennem første runde. 

Det kan være, at vi kan sætte nogle procedurer i gang, så vi kommer igennem 

med flere ansøgninger. Medarbejdere som løber hurtigt i forvejen kan jo ikke 

løbe hurtigere, men der skal ses på, om der kan fokuseres på noget andet. Der 

er en prioriteringsopgave og det sker på alle niveauer. Der er ting, der skal 

skæres væk og det skal der ses på. 

 

B-siden: Der er nogle steder sparet mere end besparelseskravet og kan man så 

sige, at såfremt der ikke opnås den inddækning, man har ønsket, så kan den 

robusthed dække dette, så der ikke kommer nye afskedigelser. 

 

Vi har en kultur, hvor man tænker, at vi skal have en kvalitet på 105 %, men 

spørgsmålet er om det ikke vil være godt nok med 75 %.  
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EOJ: Vi har en forventning om, at vi kommer op i gear igen. Vi skal acceptere 

at output her og nu vil være mindre, men vi forventer, at det stiger igen på re-

lativt kort tid. 

 

Erfaringsopsamling fra B14 

NCN: Universitetsledelsen har besluttet, at der skal gennemføres en erfa-

ringsopsamling på besparelsesprocessen. Formålet er at få bearbejdet en 

uvant proces på AU og dele erfaringerne fra processen med fokus på fremad-

rettet samarbejde.  

 

Rammen er en uformel udveksling af erfaringer i diverse fora – herunder 

LSU. Der kommer en procesbeskrivelse efter påske, men det ligger fast, at det 

skal behandles på HSU mødet den 19. juni 2014. 

 

Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt, at vi på det næste FSU evaluerer 

forløbet af besparelsesprocessen, og jeg foreslår, at vi fremrykker datoen for 

mødet som pt er fastlagt til den 26. juni. Dekanen og Olav ser på kalenderne 

for at finde en ny dato for det næste FSU møde (er efterfølgende fastlagt til d. 

19. maj). 

 

3. Status på psykisk APV (Bilag 3.a.1) 

På hele AU har man arbejdet med at formulere og implementere lokale APV 

handlingsplaner i snart et år. Det seneste tiltag er, at HSU og HAMU på et 

fællesmøde den 6. marts 2014 godkendte AU’s fælles psykiske APV-

handlingsplan.  

 

Der er udsendt indstilling som beskriver status på psykisk APV 2014. Punktet 

er delt i 3 underpunkter: 

 Status på ST og institutternes handleplaner 

 AU handlingsplan 

 Evaluering af APV 2012 

 

Status på ST’s og institutternes handleplaner: 

Status er, at opfølgningsarbejdet på ST følger den fastlagte proces og tidsplan. 

ST’s handlingsplan blev opdateret i november 2013 umiddelbart efter, at in-

stitutterne og centrene havde fremsendt en opdateret status på deres hand-

lingsplaner. Samme proces gentages i maj/juni 2014.   

 

AU handlingsplan 

NCN: Den fælles AU psykisk APV handlingsplan skal ses som et parallelt for-

løb til de lokale APV-handlingsplaner på hhv. fakultets- og institutniveau og 

supplerer dermed det arbejde, som allerede er i gang for at opfylde de lokale 

handlingsplaner. Den skal være en form for rettesnor for et godt psykisk ar-

bejdsmiljø for AU på organisations- og ledelsesniveau.  
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Den fælles handlingsplan ’ejes’ af universitetsledelsen, HSU og HAMU. 

HAMU og HSU mødes én gang årligt for at følge op på handlingsplanen.  

 

Mange af de punkter som ST’s foreslog er medtaget i AU handlingsplanen og 

er indarbejdet, og det er min vurdering, at planen er ambitiøs. Jeg er tilfreds 

med at arbejdet omkring den fælles APV-handlingsplan for AU nu er færdigt, 

men er også samtidig opmærksom på, at der forestår en opgave for os på ST.  

Vi skal sørge for at få indarbejdet de tiltag der er beskrevet i AU handlings-

planen i vores respektive fakultets- og instituthandlingsplaner, de steder hvor 

der efter AU handlingsplanen skal iværksættes initiativer/tiltag som ikke i 

forvejen er indeholdt i vores nuværende planer. Såfremt der er tale om væ-

sentlige ændringer i forhold til fakultetets handleplan vil FSU blive inddraget. 

 

Det arbejde bliver nu sat i gang, og det passer med, at der er proces omkring 

opdatering af APV handlingsplanerne på institutterne og på fakultetet i 

maj/juni måned i år hvor AU handleplanen vil indgå som et led i tilpasnin-

gen/opdateringen af de lokale handleplaner. 

 

Evaluering af APV 2012 

På fællesmødet den 6. marts 2014 drøftede HSU og HAMU endvidere evalue-

ring af psykisk og fysisk APV 2012.  

 

I forhold til psykisk APV var der fokus på kommentarfelter, hurtig levering af 

data samt spørgsmålet om ejerskab til data. Der var på fællesmødet enighed 

om at det er vigtigt, at det er AU der ejer data. Metode og brug af in-house le-

verandører fastholdes derfor, I forberedelserne af APV 2015 skal muligheder-

ne for hurtigere levering af data undersøges. Og det skal undersøges om det er 

muligt at leverer data uden grupperinger, så institutterne kan få særkørsler 

med det samme. 

 

Forslag til spørgeskema til APV 2015 vil blive drøftet i HSU og HAMU hvor 

der vil være særlig opmærksomhed på kommentar-felter samt spørgsmål som 

medarbejderne kan have en opfattelse af ikke bliver brugt. 

 

I forhold til den fysiske APV var det primære kritikpunkt handlingsplanssy-

stemet Surveyxact og det blev aftalt, at AU HR undersøger mulighederne for 

at forbedre systemet. 

 

B-siden kommenterede, at det ikke kan lade sig gøre at drive AU kun på pri-

madonnaer, selvom de er en vigtig ressource. Sprogligt har B-siden følgende 

kommentar: formuleringen om, at ”medarbejdere i uddannelsesstillinger skal 

opleve gode arbejdsvilkår” lyder som om vi vil vise film for dem, pga. ordet 

”opleve” – kan der ikke bruges et andet ord? 
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KL kommenterede, at vi skal huske på, at vi generelt ligger meget højt i denne 

psykiske APV, men vi skal sikre, at vi følger med og ikke kommer bagud i for-

hold til andre. 

 

4. Evaluering af MUS 

NCN: Der er igangsat evaluering af MUS, som evalueres i samarbejdsudvalg 

på AU. Universitetsledelsen og HSU har vedtaget, at samarbejdsudvalg på AU 

i første kvartal evaluere effekten af efterårets samtaler samt AU’s MUS kon-

cept. 

  

LSU’erne har drøftet evaluering af MUS og havde en frist for tilbagemelding 

til AU HR den 8. april. (fristen blev udskudt for LSU’erne fra den 1. april til 

den 8. april grundet B14) 

 

Tilbagemeldingen sker til AU HR, der skaber et overblik over behov for evt. 

justering af MUS-konceptet så det fortsat understøtter både den strategiske 

og kompetencemæssige udvikling i de faglige og administrative områder 

bedst muligt.  

 

MUS blev drøftet ud fra følgende 4. spørgsmål: 

1.  I hvilken grad oplever I, at MUS, jf. formålet, bidrager til: 

 - god faglig og personlig udvikling? 

 - tydelighed om mål, retning samt mere klarhed over hvad der forventes 

af medarbejderen? 

 - øget trivsel, arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne? 

 - fastholdelse af medarbejdere? 

2.  I hvor høj grad oplever I, at arbejdspladsens indsats for kom-

petenceudvikling er gennemført strategisk og systematisk? 

 

3.  Har I evt. oplevet andre effekter af MUS? 

 

4.  Har I forslag til forbedring af det nye MUS-koncept? 

 - Vær gerne helt konkret både med, hvad I ønsker ændret og hvad I har 

brug for i stedet. 

 

B-siden:  

 Det er vigtigt at ledelsen lever op til det, der snakkes om på MUS. For 

TAP´ernes vedkommende føler nogle, at der ikke bliver levet op til det, 

der aftales på MUS.  

 Hvad med kompetenceudvikling? Hvordan er der afsat til midlerne til 

det? 

 Det er vigtigt med flere kompetencemidler til VIP ift. Undervisningsudvi-

kling. 
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 Er der statistik på hvor mange der er afholdt MUS med og hvad der er 

blevet aftalt? 

 Når det fungerer, så er det godt. Det er vigtigt med nærheden mellem 

medarbejder og leder. Det vil være en god ide, at drøfte på AU hvor man-

ge MUS en leder kan håndtere. 

 MUS skal afholdes med en reel leder, hvilket er vigtigt for alle faggrupper.  

 Vigtigt at alle gennemfører MUS uanset faggrupper mv. og at der evalue-

res hvert år 

 Problematisk at det er et papir, man skal udfylde når man laver aftalerne 

til MUS. Det bør også ske elektronisk. 

 

NCN: Det er vigtigt, at der afholdes MUS hvert år og at der bliver fuldt op på, 

hvad der aftales på MUS. Det er et ledelsesansvar, at der afholdes MUS. 

 

Der opleves store variationer fra institut til institut og derfor er disse spørgs-

mål svære at svare på for FSU. Det kan forhåbentlig ses i LSU svarerne. 

 

KL: Man bør lægge kompetencemidlerne ud lokalt, så de ikke er centralt på 

AU, de bør være lokalt forankret.  

 

B-siden: Det er svært når midlerne er så få, så giver det ikke mening at dele 

dem ud til institutterne/centrene. 

 

5. Personale 

a. Personale administrative retningslinjer (Bilag 5.a.1.) 
Der er udsendt et bilag som beskriver fælles personaleadministrative ret-
ningslinjer vedr.: 
”Forsikring ved tjenesterejser i udlandet”,  
”Kørsel i tjenestebil”,  
”Flekstid/fleksibel arbejdstid” samt  
”Job på særlige vilkår”  
 
Et underudvalg under HSU har igennem en periode arbejdet med formulering 
af fælles personaleadministrative retningslinjer på disse områder og HSU til-
trådte på HSU mødet den 20. marts 2014 udvalgets forslag. 
 
Dekanen fremhævede, at  
”Forsikring ved tjenesterejser i udlandet” og ”Kørsel i tjenestebiler” drejer sig 
primært om at præcisere forsikringsansvar. ”Flekstid/fleksibel arbejdstid” er 
en rammeaftale, hvor det er op til lokal forhandling (i LSU) at lave egentlige 
flekstidsordninger. 
”Job på særlige vilkår” indeholder primært præciseringer af lovstof. 
 
B-siden: Hvad er ekstraordinære funktioner? Er det muligt at få en oversigt 
over, hvor mange medarbejdere vi har på ST i tilskudsjob? F.eks. over de sid-
ste 3 år. Staten er selvforsikrende. Hvad betyder det ift. dødsfald? Taksten er 1 
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mio. kr.. ved staten, men ved kommunerne er 2 mio.kr. Det bør være sam-
menligneligt og nutidigt. 
 
HR undersøger disse spørgsmål og vender tilbage med svar i forhold til hvad 
der er muligt at udtrække og undersøge. 
 
b. Evaluering af AU’s personalepolitik og pkt. c. Evaluering af sam-
arbejdsudvalg og SU struktur 
På HSU-mødet den 18. september 2013 blev det besluttet, at der i 2014 skal 
gennemføres en evaluering af både AU’s personalepolitik og en evaluering af 
AU’s SU struktur. 
 
Tidsplan og den videre proces ligger endnu ikke fast, men forventes klar til 
næste møde i FSU.  
 
B-siden: Hvad med de centre, der ikke har selvstændige LSU? Hvordan 
kommer de med i disse evalueringsprocesser? Alle institutter/centre der ikke 
selv har et LSU er begrænset ift. at få disse drøftelser. Der bør være en fornuf-
tig måde, hvorpå de også bliver hørt/informeret. 
 
NCN: Det er en udfordring fx ift. de tværdisciplinære områder, da mange 
medarbejdere er dobbelt ophængt i måske to eller flere institutter. Det er op 
til ledelsen at vurdere, hvordan disse inddrages i drøftelser i regi af arbejds-
miljø og samarbejdsudvalg.  
 
d. Principper for afvikling af lønforhandling (bilag udsendt) 
NCN: Principper for Lønforhandling på AU som blev vedtaget på HSU mødet 
den 30. marts 2014 er udsendt til FSU medlemmerne. De ligger også på løn-
forhandlingshjemmesiden, som pt. er under opdatering frem mod efterårets 
forhandlinger og de bliver oversat til engelsk. 
 
Hvad er så nyt/ændret i forhold til tidligere: 

 Strukturen i aftalen er bevaret og de fleste ændringer er udtryk for 
konsekvensrettelser i overensstemmelse med gældende AU forhold.  

 Den væsentligste ændring er offentliggørelse af ledelsens lønfor-
handlingsbudget. Punkt 3a i bilaget 

 
 
Med en tydeliggørelse af, at det er ledelsen, der fastsætter og har ansvaret for 
lønforhandlingsbudgettet - og at tillidsrepræsentanterne dermed ikke har et 
medansvar herfor - samt at dekaner og universitetsdirektør kan beslutte, at 
budgettet kan variere mellem institutter/vicedirektørområder begrundet i 
særlige forhold, har gjort, at HSU Lønudvalget er nået til enighed om offent-
liggørelse af lønforhandlingsbudgettet. 
 
Lønforhandling 2014 er som bekendt udskudt til efteråret pga. besparelses-
processen.  
På det næste HSU møde vil en tidsplan for efterårets lønforhandling blive be-
handlet. 
 
B-siden: Punkt 3a er det bedste, der er sket længe. 
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Det kunne være ønskeligt, hvis det blev indskærpet, at TR inddrages så tidligt 
som muligt, dvs. TR ønsker, at nye medarbejdere bliver oplyst om, hvem der 
er deres TR allerede ved lønforhandlingerne. 
 
e. Implementering af samtidighedsferie på AU  
    (bilag uddeles på mødet) 

DMA gennemgik reglerne for samtidighedsferie, som tilbydes udenlandske 

medarbejdere som opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne for 

samtidighedsferie og som ansættes 1. maj eller derefter. HR sender blanketten 

angående samtidighedsferie, mens den egentlig administration af ferien sker 

på instituttet/centret. Al information lægges på nettet: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/samtidighedsferie/   

 

f. Prescriba statistik 2013 (bilag 5.f.1) 

NCN: Der er udsendt en oversigt over henvendelser til Prescriba i 2013.  

Oversigten viser, at ST har benyttet Prescriba 51 gange i året 2013 primært 

angående episoder med stress og udbrændthed. Oversigten viser derudover 

også en fordeling pr. institut. De store institutter med mange medarbejdere 

som Bioscience (med 19 henvendelser) og Institut for Molekylærbiologi og 

Genetik (med 6 henvendelser) har flest henvendelser til Prescriba. 

 

Oversigten er sendt til alle formændene for de lokale arbejdsmiljøudvalg og 

institutlederen (de steder hvor det ikke er samme person) og vil blive behand-

let på det næste møde i FAMU (fakultetets arbejdsmiljøudvalg) og vil indgå i 

det videre arbejde omkring opfølgning på den psykiske APV fra 2012. 

 

Da oversigten er fra 2013 ved vi endnu ikke om der har været en øget henven-

delse til Prescriba som følge af besparelsesprocessen 2014. 

 

B-siden: Det mest vigtige er at have fokus på Bioscience ift. at tallet er højt.  

 

NCN: Det er korrekt, og det er vi opmærksomme på. 

 

6. Orientering fra formand og næstformand 

 
a. Referat fra møde i HSU d. 20. marts 2014 
Der foreligger endnu ikke et godkendt referat fra HSU mødet den 20. marts 
2014. Så snart det kommer, vil det blive udsendt til FSU medlemmerne.  
 
b. Afholdelse af valg til SU-systemet 
NCN: Orienterede om, at Olav W. Bertelsen er valgt som ny fælles TR på ST, 
som afløser for Finn Folkmann.  
 
OWB: Ny udpegning er udskudt lidt, men TR er i gang med at udpege nye 
medlemmer af FSU. OWB giver besked til dekanen, når nye medlemmer er 
udpeget. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/samtidighedsferie/
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LF: Den 28. april holder TAP gruppen møde med henblik på udpegning af nye 
medlemmer. 
 
NCN: Når B-side medlemmerne er valgt vil nye A-side medlemmer blive ud-
peget til FSU, således at der opnås en bedst mulig balanceret repræsentation i 
FSU.  Mødet i dag kan være det sidste møde FSU møde med den nuværende 
sammensætning og alle medlemmerne blev takket for et yderst godt, åben-
hjertigt og konstruktivt samarbejde.  
 
c. Prioriterede projekter i 2014 (Bilag) 
NCN: Der er udsendt en indstilling med oversigt over de at universitetsledel-
sen prioriterede projekter i 2014.  
 
Der er ca. 85 projekter som er omfattet af portefølge styringen.  
Universitetsledelsen har på universitetsledelsesmøde den 19. marts 2014 be-
sluttet at igangsætte og gennemføre 10 særligt prioriterede projekter i 2014: 
• Fremdriftsreformen 
• Institutionsakkreditering 
• Eddi (EDDI står for Education Designer, og er det system, der genererer 
studieordninger, studiediagrammer og indhold i kursuskatalog). 
• LMS (Learning Management System). Kommunikationssystem til brug for 
undervisning på internettet) 
• Digital eksamen 
• Undervisnings- og eksamensplanlægningssystem 
• Projekt vedr. rekruttering, modtagelse og fastholdelse af internationale stu-
derende på hele uddannelser 
• SPARTO (eller en delmængde heraf). SPARTO's leverancer omfatter syste-
mer og arbejdsgange til sikring af opdaterede organisatoriske data vedr. en-
heder, medarbejdere, bygninger mm. 
• Tidshåndtering på AU (afløseren for ARS) 
• PhD Planner 
 
Der er bevilget 12,1 mio. kr. fra USM (de universitets strategiske midler) til 
igangsætningen og gennemførelsen af de 10 særligt prioriterede projekter i 
2014. 
 
Hovedparten af projekterne er ift. Studie området pga. den politiske fokus på 
området. 
 
B-siden: I ARS vil der pr. default blive lagt 30 minutter ind som frokost pause 
– det skal ændres til 29 min. Hvis det ikke bliver ændret, så sendes sagen vi-
dere til FTF. 
KL: Der er et teknisk problem ifht. afrapporteringer til EU og derfor står der 
pt. 30 minutter. Dette bør drøftes på institutniveau og i samarbejde med AU 
Økonimi. 
 
d. Status på elevområdet for 2013 (Bilag) 
Der er udsendt en status over antallet af elever i 2013. Desuden er udsendt en 
oversigt over antallet af laborantelever pt. ved ST. 
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Antallet af elever: 
Aarhus Universitet skal som minimum have 73 EUD-elever. Status for 
2013 er, at AU har 78 elever og at AU dermed overholder kvoten. 
ST var forpligtiget til at tage 24 elever og i 2013 havde vi i alt 32 elever fordelt 
på kontor, elektronikfagtekniker og maskinindustritekniker samt dyrepasser, 
gartner og landbrug.   
 
I 2014 har ST samme kvote på 24 elever og pr. marts måned har ST 33 elever. 
 
Antal laborantpraktikanter: 
Der eksisterer ikke en ramme for praktikanter. Dog har både ST og HE til-
kendegivet, at AU også i forhold til praktikanter har en moralsk forpligtigelse 
til at tilbyde praktikpladser. 
 
 I 2013 var der i alt 17 laborantpraktikanter fordelt på HE og ST. 
 
Laborantpraktikanter på ST pt.: 
Institut for Molekylærbiologi og Genetik     1 
Institut for Husdyrvidenskab                         2 
Institut for Geoscience                                     1  
Institut for Bioscience                                      2 
Miljøvidenskab                                                  1 
I alt                                                                       7 
 
B-siden: Det er problematisk, at der ikke er penge til laborantpraktikanterne. 
Der er ikke en central elev-koordinator fremover i HR, hvorfor området nu 
skal varetages i frontoffice. Det er vigtigt, at opgaven løses lige så godt som 
hidtil. 
Elevområdet bør ikke nedprioriteres, det er vigtigt at niveauet opretholdes. 
 
NCN: Der gives kun midler til EUD eleverne og ikke til laborantpraktikanter-
ne. Derfor skal de finansieres af institutterne selv. 
 
DMA: Administrationen af elever vil fremover ligge i HR ST og vi vil bestræbe 
os på samme niveau som hidtil mht. statistikker mv. 
 
e. Implementering af tenure track, ST politik for VIP karriereveje 
NCN: Tenure track og karriereveje er tidligere drøftet i FSU (på FSU møde 
den 2. oktober 2013) 
 
Vi skal sikre, at vi fortsat får de dygtigste medarbejdere og tenure tack er et af 
redskaberne i den proces. Når økonomien er faldet mere i balance har vi et nyt 

redskab i Tenure Track som kan tages i brug.  
 
Der skal være en langsigtet rekrutteringspolitik på institutterne. Det er vigtigt, 
at der ikke sker ansættelser, som mest af alt har karakter af en ”akut løsning”. 
Efter besparelsesprocessen vil der være områder, hvor der mangler medar-
bejdere. Men der skal tænkes langsigtet og det skal indgå i planlægningen 
hvilke forskningsområder det er der satses på fremadrettet på det enkelte in-
stitut. 
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Jeg skal understrege, at der er kvalificeret ansættelsesstop på AU frem til 
sommerferien, hvorfor der ikke kan forventes opslag af tenure-stillinger før 
tidligst efter sommerferien.  
 
B-siden: Det er rigtig vigtigt, at der bliver kommunikeret omkring dette på en 
god og grundig måde. Der bør skabes en sikkerhed for de personer, der tidli-
gere har arbejdet hen imod en karrierevej. Behov for at få det drøftet mange 
gange, da flere ting har ændret sig. 
Vigtigt, at der oprustes på personaleledelsesfronten, så alle kender karriere-
mulighederne.   
 
NCN: Kriterierne for varig ansættelser (ABC kriterierne) er de samme. Med 
den nye stillingsstruktur er det nu muligt at ansætte Tenure Track som et ak-
tiv talent tiltrækningsværktøj. Vi skal have de bedste talenter til ST. 
 

f. KPI 
NCN: FSU er tidligere blevet orienteret om drøftelser med institut- og center-
lederne af række Key Preformance Indicators. Vi er nu nået så langt at der er 
opstillet 10 parametre per institut. Det er ikke hensigten, at hver KPI skal rul-
les ud til den enkelte medarbejder, men det er naturligt at drøfte eksempelvis 
publicering af forskningsartikler og myndighedsrapporter ved afholdelse af 
MUS. Konkurrencen både nationalt og internationalt er øget, så vi har en stor 
udfordring. Vi er nødt til løbende at forbedre os på en række fronter for der-
ved at bidrage til at skaffe flere penge/midler til AU og ST. Jo flere indtægter 
vi skaber jo større muligheder skaber vi også for os selv. 
 
Målsætningen med KPI er at bruge KPI’erne som et ledelses- og styringsred-
skab og få et validt billede af, hvordan det enkelte institut/center kan udvikle 
sig og præstere bedre. Det giver instituttet/centeret en mulighed for at måle, 
om de nye tiltag som instituttet/centeret foretager faktisk også virker. Det er 
vigtigt, at det enkelte institut/center følger sin egen udvikling og ikke sam-
menligner på tværs af institutterne/centrene.  
 

7. Kl. 14.55 – 15.00: Eventuelt 
OWB: Det blev klart til B-sidens formøde, at en medarbejder har fået arbejde 
et andet sted på AU. Derfor stor ros til alle for at det er lykkedes at skaffe nog-
le personer andre jobs på AU ifm. besparelsesprocessen. 
 
TAK til alle for jeres store indsats i FSU– til dem der måske ikke er her næste 
gang pga. nyvalg. 


