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Møde den: 12. november 2014 kl. 13.00 – 15.30 
Bygning 1431 – 021/023, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C 
FSU-møde 
Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjøde-
berg Toftegaard, Erik Baatrup, Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Jens 
Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller, Ole Zahrtmann (supl. for 
John Kapstad), Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe 
M. Andersen.  
Deltager pr. videolink: Klaus Lønne Ingvartsen, Foulum og Anders Branth Pe-
dersen (Roskilde) 
Afbud: Niels Damgaard Hansen, Michelle Williams, John Kapstad 

REFERAT

 
 
 
 
  
1. Kl. 13.00 – 13.05: Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
 
2. Kl. 13.05 – 14.05: Status og opfølgning på den interne problem-
analyse 
a. Universitetsledelsens beslutning og plan for den videre proces (bilag)  
b. Overordnet handleplan for ST og FSU’s inddragelse i processerne (bilag) 
c. Udpegning af FSU medlem til arbejdsgruppe vedr. ansættelsesprocesser 
d. Drøftelse af medinddragelse af FSU i forhold til beslutningsprocesser  
generelt på ST (bilag) 
 
3. Kl. 14.05 – 14.20: Orientering fra formand og næstformand 
a. Orientering fra møde med Advisory Board 
b. Orientering fra HSU møde den 23. september 2014 (bilag) 
c. Orientering om AU’s Udviklingskontrakt 2015 – 2017 (bilag) 
 
4. Kl. 14.20 – 14.35: Økonomi  
a. FC 3 (bilag) 
 
5. Kl. 14.35 – 15.00 Lønforhandling 2014 og 2015 
a. Orientering om møde i Lønudvalget 
b. Drøftelse af proces omkring evaluering af Lønkataloget (bilag) 
c. Overordnet tidsramme for lønforhandling 2014 og 2015 (bilag) 
d. Lønforhandlingsbudget og proces (bilag) 
e. Drøftelse af supplerende kriterier for enheder uden LSU (bilag) 
 
6. Kl. 15.00 – 15.25: Personale 
a. Orientering om proces for evaluering af personalepolitikken (bilag) 
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b. Afvikling af MUS samtaler  
c. Reform af dagpengesystemet og nyttejob ordningen (bilag)    
d. Statistikker for sygefravær, psykologisk rådgivning og arbejds- 
    skader (bilag) 
e. Status på Mercuri forløb (bilag) 
f. Oversigt over instrumenter ift. job m. tilskud (bilag uddeles) 
 
7. Kl. 15.25 – 15.30: Eventuelt    
 a. Forslag til mødedatoer for FSU møder i 2015  
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Ad.1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Godkendt 
 
Ad. 2. Status på den interne problemanalyse 
 
a. Universitetsledelsens beslutning og plan for den videre proces 
NCN orienterede: Universitetsledelsen fremlagde den 22. oktober 2014 sine 
beslutninger som opfølgning på problemanalysen, som er tilgængelig på 
hjemmesiden. Da høringsfristen var udløbet 19. september 2014, var der ind-
kommet 167 høringssvar. Overordnet set var der tilfredshed med beslutnings-
forslaget.   
 
Universitetsledelsens endelige beslutninger er baseret på høringssvarerne og 
går i hovedtræk ud på: 

 At der er etableret ledelsesteam på alle niveauer  
 At der er etableret en ny administrativ struktur. På ST er Niels Damgaard 

blevet administrationschef.  
 At der er igangsat en proces på det administrative område. 

 
Efter at rektor og den øvrige universitetsledelse har fremlagt deres plan for 
opfølgningen på problemanalysen, flytter processen nu fra universitetsniveau 
til fakultets- og institutniveau. I forlængelse af Universitetsledelsens udmel-
ding afholdt dekanen dialogmøder på 3 lokaliteter på ST: Roskilde, Foulum 
og Aarhus og fremlagde hvad der kommer til at ske på ST og hvilke emner, 
der kommer til at være i centrum. Hovedoverskriften for dialogmøderne var 
”vores ST”, og der var afsat god tid til dialog. 
 
I den forbindelse gjorde B-siden opmærksom på, at det er vigtigt, at alle de-
stinationer bliver nævnt, når der meldes ud fra dekansekretariatet hvilke ste-
der, der afholdes fælles møder, så medarbejderne ved, hvor de kan deltage.  
NCN: Det overordnede mål er, at AU skal blive et stærkere universitet. Det er 
vigtigt og helt afgørende, at processerne foregår med involvering af de rele-
vante aktører (fora og medarbejdere) bl.a. derfor skal FSU inddrages. Proces-
serne skal foregå på både fakultets- og på institutniveau. Der skal endvidere 
foregå en proces på det administrative område.  
 
Dekanen orienterede om processen på det administrative område: 
Der afholdes afklaringsmøder mellem repræsentanter fra de selvstændige en-
heder på ST (institutter, nationale centre, Ingeniørhøjskolen, iNANO, selv-
stændige centre og dekanat) og administrationschefen. 
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På baggrund af input på disse afklaringsmøder afholdes der supplerende dia-
logmøder (enheden mødes med ét administrativt område) på områder hvor 
det ønskes. 
 
Administrationschefen laver en opsamling af samtlige bidrag fra afklarings- 
og dialog-møderne, som danner grundlag for et samlet løsningsforslag. Her-
under forslag til fremadrettede løsninger og initiativer på områder, hvor den 
centrale/overordnede proces endnu ikke er faldet på plads. 
Løsningsforslaget drøftes på: 
• sekretariatsledermøder 
• institutledermøder 
• fællesmøder i administrationscenteret 
• møder i administrationscenterets interim-LSU 
• dekanats møder 
• andre relevante fora 
 
Løsningsforslaget revideres på baggrund af input fra møderne, hvorefter ST-
løsningen besluttes af fakultetsledelsen. 
 
B-siden var positive overfor den nævnte proces, men udtrykte bekymring for, 
hvorledes interim SU på Administrationscenter ST skal være forankret i orga-
nisationen – under administrationens samarbejdssystem (ASU) eller fakulte-
tets samarbejdsudvalg (FSU)? B-siden mente, at universitetsledelsen skal væ-
re skarpere på, hvad der skal foregå i SU systemet, og hvad der skal foregå 
andre steder. Eftersom økonomien nu bliver fakultets ansvar også i forhold til 
administrationen, kunne man forestille sig at  ophænget bør være til FSU. 
 
Dekanen præciserede, at eftersom vi har en enhedsadministration på AU, så 
er det vigtigt, at sikre en forbindelse mellem administrationen på de admini-
strative centre og fællesadministrationen, hvilket bl.a. gøres gennem samar-
bejdsorganerne.  
 
B-siden mente, at det afgørende er, at der bliver en fornuftig struktur for 
samarbejdet. Det blev fremført, at det eventuelt kunne være hensigtsmæssigt, 
hvis interim-SU på Adm.center ST fik en observatør med i FSU i interimperi-
oden.  
 
Der var enighed i FSU om, at efter interimperioden – når opfølgningen på 
problemanalysen for det administrative område er afsluttet – så bør SU-
repræsentationen for de administrative medarbejdere i administrationscente-
ret følge ledelsesstrukturen og således ikke være ophæng i FSU , men derimod 
i ASU. 
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b. Overordnet handleplan for ST og FSU’s inddragelse i processer-
ne 
Dekanen gennemgik den overordnede handleplan for ST, som er på hjemme-
siden og løbende vil blive opdateret. Handleplanen er et dynamisk dokument.  
 
Institutterne/centrene har også udarbejdet instituthandleplaner. De bliver 
også lagt på hjemmesiden, så alle har mulighed for at følge processerne og se 
deadlines for den lokale opfølgning.  
 
Fakultetsledelsen på ST har besluttet, at nedsætte arbejdsgrupper og koordi-
nationsgrupper. Koordinationsgrupperne har til opgave at samle op på pro-
cessen som foregår ved fakultetsledelsesmøderne og bringe drøftelsesinfor-
mationerne videre, mens arbejdsgrupperne skal udarbejde forslag til beslut-
ning, som skal drøftes og endeligt besluttes på dekanats- og fakultetsledel-
sesmøderne.  
 
Der er nedsat følgende arbejdsgrupper på ST: 
 ST økonomimodel 
 Ansættelsesprocesser 
 Ingeniørområdet – struktur og synliggørelse 
 Myndighedsrådgivning 
 
Der er nedsat følgende koordinationsgrupper på ST: 
 Fakultetsledelse, institutledelse og nærvær 
 Øget inddragelse af ST’s råd, nævn og udvalg 
 Fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 
 Kommunikationspolitik 
 Administration 
 
Grupperne skal sikre, at relevante råd og nævn inddrages undervejs og derfor 
vil der være relevante drøftelser på kommende møder i FSU i relation til ST 
handleplanen. Det er muligt at vi bliver nødt til at indkalde til ekstraordinære 
møder eller alternativt laver skriftlige høringer undervejs. 
 
B-siden: Det er meget komplekst, men ser umiddelbart godt ud. Hvordan har 
I tænkt jer at formidle og informere undervejs i processen? Det vil være en 
god ide også at informere undervejs i processen, dvs. også ”mellem regnin-
gerne” til alle og til f.eks. næstformanden i FSU, men så gøre opmærksom på, 
at det er foreløbige informationer, som kan ændres senere. Der er flere ni-
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veauer af informationer: info til alle medarbejdere, info til FSU næstformand, 
info til LSU formand og næstformand.   
 
Dekanen betragter dette som gode ideer med respekt for, at man også skal 
passe på ikke at over-informere, hvilket kan skabe mere forvirring, som ikke 
er hensigten. Vi vil generelt informere løbende via nyhedsbreve om status, 
men det er en god ide også at informere næstformanden i FSU løbende.  
 
c. Udpegning af FSU medlem til arbejdsgruppe vedr. ansættelses-
processer 
Der skal vælges medlemmer til arbejdsgruppen om Ansættelsesprocesser; 
Gruppen består af: 
Prodekan Jes Madsen, formand 
Inst.leder Michelle Williams 
Inst.leder Karl Anker Jørgensen 
1 medlem udpeget af FSU 
1-2 medlemmer udpeget af Akademisk råd 
Sekr. betjening: Charlotte Sand og Dorthe M. Andersen (ST-HR) 
 
Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til: 
Klare beskrivelser af ansvarsfordelingen ved ansættelser, herunder inddragel-
se af medarbejderne ved VIP- og TAP ansættelser. Kvalitetsmål og kriterier 
for ansættelse skal fastlægges for karrierestillinger og faste stillinger.  
 
B-siden har udpeget næstformanden for FSU: Olav W. Bertelsen til arbejds-
gruppen. Der mangler en præcisering af, om det gælder alle TAP ansættelser 
eller det ”kun” er TAP ansættelser på institutterne, der understøtter forsknin-
gen. Dekanen præciserede, at det er ikke TAP ansættelser i det administrative 
center. 
 
d. Drøftelse af medinddragelse af FSU i forhold til beslutningspro-
cesser generelt på ST 
Dekanen henviste til, at høringssvarerne viser, at der ikke er medinddragelse 
nok. Derfor er det relevant at drøfte i FSU, hvordan vi udlever samarbejdsaf-
talen i praksis, og om det kan gøres bedre? 
Hvordan sikre vi, at emner/problemer der kommer ”nedefra” kommer på 
dagsordenen? Det kan godt være, at der er brug for at revidere nogle af de 
processer, vi har i dag. 
 

 Hvordan inddrager ledelsen bedst ST’s udvalg/råd/fora/nævn i diskussioner 
og beslutninger?  
B-siden kommenterede, at det er nedskrevet i samarbejdsaftalen, hvordan SU 
skal inddrages. Det vigtigste er rettidighed og klarhed. Det er ledelsens ret at 
lede og fordele arbejdet, mens det er medarbejdernes ret at ”brokke sig”.  
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Et eksempel er B14, hvor inddragelsen burde være sket 3 år tidligere for så 
kunne man måske have diskuteret alternative afværge foranstaltninger på et 
tidligt tidspunkt (f.eks. senior ordninger). 
Det er centralt, at ledelsen tør tage en diskussion på et tidligt tidspunkt – også 
inden den endelige beslutning er taget. Det vil vi have respekt for, så der kan 
være en reel diskussion med respekt for, at der kan komme ændringer. 
Det er meget top-down nu, hvis man skal have medinddragelse, så skal det 
komme på et tidligt tidspunkt. Ledelsen skal turde tænke højt. 
 
Klaus Lønne gjorde opmærksom på, at nogle gange venter ledelsen med at 
drøfte noget for ikke at skabe unødig bekymring blandt medarbejdere f.eks. i 
forbindelse med økonomien.  
 
Dekanen konkluderede, at det er en balance, men vil overveje fremover, hvor-
dan ledelsen kan blive bedre til ”at være tidligt ude” med informationerne. 
 

 Hvordan inddrager udvalg/råd/fora/nævn bedst ST’s medarbejdere og stude-
rende i diskussioner og beslutninger? 
 
B-siden bemærkede, at det er en relevant problemstilling og legitimiteten er 
vigtig i forhold til de forhandlingsberettigede organisationer. 
Vi skal være mere forpligtede f.eks. i samarbejdsudvalgene og i institutforum. 
Det skal ikke kun være orienteringsorganer, men organer med medindflydelse 
og ikke kun medinddragelse. B-siden foreslog endvidere, at der sendes e-
mails ud direkte fra ledelsen til alle, f.eks. også korte meddelelser fra FSU. På 
hjemmesiden skal det også være mere klart, hvor materialet fra FSU ligger, så 
man kan finde det på ST´s hjemmeside.  Samtidig blev det bemærket, at der 
er forskel på hvordan suppleanter håndteres i de forskellige organer, fx får 
suppleanter i akademisk råd ikke  materialet fra møderne, hvilket er uhen-
sigtsmæssigt. 
 
Herefter fulgte en drøftelse vedr. information til medarbejdere på enheder, 
hvor der ikke er samarbejdsudvalg. B-siden foreslog, at der arrangeres et mø-
de for disse medarbejdere, hvor TR inviteres, så de kan se, hvem de kan hen-
vende sig til i forbindelse med diverse spørgsmål og hvis de er i tvivl om no-
get. Olav W. Bertelsen og Marianne Fejerskov planlægger dette i samarbejde. 
 

 Hvad skal der til, for at ST’s udvalg/råd/fora/nævn i højere grad kommer til 
at fungere som idégeneratorer?  
 
B-siden gjorde opmærksom på, at rettidig inddragelse er en forudsætning for 
at man kan være ide-genererende. Men på nuværende tidspunkt er der flere 
ting, som tages op, fordi B-siden har ønsket det: f.eks. en oversigt over til-



 
 

   

Side 8/14 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 

skudsmuligheder (virksomhedspraktik, nytte jobs mv.) og et tættere samar-
bejde mellem HR og TR i forbindelse med ny-ansættelser og forlængelser. 
 
Dekanen påpegede, at vi har et fælles mål om at have en god arbejdsplads, 
men hvordan får vi det på den bedste måde? 
 
B-siden synes, det er positivt, at ledelsen ønsker flere ideer, det skal vi nok 
komme med fremover. Forslag om at det sættes på dagsordenen til hver FSU 
møde: ”ideer til ledelsen/ide-genrering” eller på et årligt tema møde i FSU, 
hvor også visioner kan drøftes ”hvad er en god arbejdsplads på AU/ST?” 
Det skal være muligt, at komme med stort og småt – også på de lokale 
LSU´er, hvor medarbejderne kan inviteres til at komme med forslag/ideer. 
Der var enighed om, at der savnes en præcisering af, hvad der skal drøftes i 
hvilke fora, f.eks. er der nogle gange et overlap mellem LSU og institutforum. 
Det skal være klart, hvad der ligger hvor, hvilket dekanen og institutlederne 
var enige om. 
 
B-siden foreslog endvidere, at medlemmerne af FSU bliver mere synlige på 
hjemmesiden, så de f.eks. kan præsentere sig med, hvad de står for og hvorfor 
de er med i FSU. Det blev også foreslået,, at det gøres muligt at chatte med 
dekanen på webben, f.eks. en gang om måneden.  
 
Ad. 3. Orientering fra formand og næstformand 

a. Orientering fra møde med Advisory Board 
Dekanen orienterede fra møde i Advisory Board. Det var et rigtig godt møde 
med god stemning og debat. Mødet var centreret omkring tre emner: 
1. Talent – recruiting the best 
2. Industry – University collaboration 
3. Education 
Der var I programmet  indlagt   et besøg på Foulum hvor temaet var ”Enhan-
cing research in food and farming – and the interaction with society and in-
dustry” samtesøg på DKC (Danish Cattle Research Center) og Foulumgard – 
hvor emnet var produktion af biomasse til biorafinering. Medlemmerne var 
meget glade for at se Foulum og DKC. 
 
Der var mange gode indspil fra mødet, som vil indgå i det videre arbejde, fx 
offensiv rekruttering, karriereveje i forhold til erhvervssamarbejde, øget mar-
kedsføring  - og havde I set det komme?, dvs. en anbefaling om at skele til an-
dre lande i forhold til politiske rammer for universiteter. 
 
  
 

b. Orientering fra HSU møde den 23. september 2014 
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Dekanen spurgt om der var nogle bemærkninger til referatet fra HSU, men 
det var ikke tilfældet.  
 

c. Orientering om AU’s Udviklingskontrakt 2015 – 2017 
AU har sendt forslag til AU’s udviklingskontrakt 2015 - 2017 til ministeriet d. 
23. september 2014, som var den frist ministeriet havde fastsat. Forhandling 
af forslaget med ministeriet begynder i oktober. Det forventes at udviklings-
kontakten kan underskrives i december. B-siden bemærkede, at fristen var 
meget kort, hvilket gjorde det svært med medinddragelse. 

 
d. Øvrige meddelelser fra dekanen 

Dekanen informerede kort om dimensioneringen og at det vil give en nedgang 
i antallet af optag især på Arts, men det er fortsat uklart, hvad det vil komme 
til at betyde i detaljer. B-siden spurgte, om det kan få indflydelse på antallet af 
medarbejdere. Dekanen forventer ikke at det vil have en direkte effekt, men 
det er for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. 
 
Dekanen informerede herefter om, at den fremtidige lokalisering af aktivite-
terne ved AU Flakkebjerg har  været drøftet i ST gennem en periode med ind-
dragelse af institutledere, rektor etc. Drøftelserne er nu afsluttet og det er på 
den baggrund besluttet, at AU Flakkebjerg fortsætter som forskningscenter, 
og at der ikke sker fraflytning af medarbejdere og aktiviteter. Dekanen bekla-
gede, at der desværre ikke har været tid til at informere FSU inden det blev 
annonceret i pressen, men medarbejderne i Flakkebjerg er blevet orienteret. 
 
Dekanen informerede endvidere om, den fremtidige lokalisering af FOOD ved 
indflytning til Aarhus.  Drøftelserne er nu så langt, at medarbejderne i Food i 
mandags blev orienteret om, at ST konkret arbejder med planer om, at FOOD 
samles ved Agro Food Park i Skejby i 2018. 
Samtidig med at medarbejderne blev orienteret om planerne var der en orien-
tering om, at AU’s bestyrelse senere skal tage stilling til planerne og godkende 
et tilhørende byggeprojekt, når det foreligger i et mere færdigt projektforslag 
– formentlig medio 2015. Det er vigtigt at fastslå, at der indtil beslutninger er 
taget (og disse afhænger af en række faktorer) kun er tale om foreløbige pla-
ner. B-siden spurgte om, hvorfor det ikke bliver liggende hvor det er i dag? 
Dekanen svarede, at det er efter en samlet vurdering med institutlederen, at 
beslutningen om placering i Aarhus er truffet, da det forventes at være muligt 
at skabe et knudepunkt for fødevareforskningen i sammenhæng med er-
hvervslivet. 
 
Afslutningsvis informerede dekanen om, at han og dekansekretariatet forven-
ter at flytte kontorer fra Ndr. Ringgade til Ny Munkegade til marts 2015 for at 
komme tættere på nogle af de faglige miljøer. 
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Ad. 4. Økonomi  
a. FC 3  
 
Dekanen gennemgik FC3 status på økonomien. Der er sket en stigning  i FC3 i 
forhold til budgettet for 2014. Stigningen skyldes følgende ændringer i for-
hold til budgettet: 
 
-Kontraktmidler med en stigning på  0,1 mio.  
-Øvrige finanslovsindtægter med en samlet stigning på 23,8 mio. kr. fordelt 
på uddannelsesindtægter med 17,2 mio.kr., forskerskolebevillinger med 4,3 
mio.kr. og takstomlægning for diplomuddannelser med 2,3 mio. kr. 
-Eksterne tilskud, øvrig salg/drift samt overhead indtægter er samlet faldet 
med 12,5 mio. kr. hvilket især skyldes bortfald af kr.-kr. tilpasning mod en re-
duktion i huslejen 
-Bidrag til adm. med en stigning i udgifter på 0,6 mio. kr., som skyldes udgif-
ter  i forbindelse med revision af RKS og FÅF 
-Bygningsomkostninger med et fald i udgifterne på 2,2 mio. kr., som skyldes 
reduktion i husleje, justering af byggeprojekter mv. 
- Lønninger, Øvrige driftsomkostninger og afskrivninger 
med en stigning i udgiften på 10,3 mio. – justeringen er sket på baggrund af 
indmeldinger fra institutterne 
 
Samlet set fastholdes forventningen til et samlet underskud på 23 mio. for fa-
kultetet i 2014. Der er fastholdt en risikopulje til at dække eventuelle udsving 
ifht revisionen af RKS og FÅF samt i forbruget af eksterne midler. 
 
B-siden kvitterede for en overskuelig oversigt over fakultetets økonomi, men 
fremførte et ønske om flere detaljer, når budgettet skal præsenteres.  
 
 
Ad. 5. Lønforhandling 2014 og 2015 

a. Orientering om møde i Lønudvalget 
Dekanen orienterede om, at der var møde i Lønudvalget den 4. november 
2014. Det var første møde i det nye Lønudvalg. Lønudvalget havde en drøftel-
se af principper for ydelse af engangsvederlag der gives ifm med lønforhand-
linger. Vær opmærksom på det aftalte i Lønkataloget for ST, hvoraf det frem-
går, at som udgangspunkt tildeles engangsvederlag kun ved de årlige lønfor-
handlinger.  
 
Lønudvalget havde også en drøftelse af Lønforhandling ved ny-ansættelser;  
Det blev besluttet på mødet i Lønudvalget at HR-ST skal komme med forslag 
til proces. 
 

b. Drøftelse af proces omkring evaluering af Lønkataloget 
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Lønudvalget har besluttet, at indstille til FSU, at Lønkataloget kommer til at 
gælde frem til årsskiftet 2015. Baggrunden er, at det eksisterende lønkatalog 
er gældende frem til d. 31. marts 2015. Dvs. det udløber inden, at lønforhand-
lingerne 2014 og 2015 er færdige, hvilket ifølge tidsplanen er senest d. 15. maj 
2015. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis vi har en situation hvor lønkatalo-
get udløber, inden lønforhandlingerne er endeligt afsluttet. Hertil kommer at 
det ikke er god planlægning, at en revision af lønkataloget skal foregå under 
lønforhandlingerne, da det vil skabe forvirring i forhold til forhandlingerne og 
samtidig er det en travl periode. 
 
Lønudvalget besluttede derfor at anbefale, at varigheden af det nuværende 
lønkatalog forlænges frem til udgangen af 2015 således, at det kan danne ud-
gangspunkt for lønforhandlingerne 2014 og 2015. 
 
Planen er at Lønudvalget starter en drøftelse af revision af lønkataloget umid-
delbart efter lønforhandlingerne 2014 og 2015, og revisionen forventes afslut-
tet i løbet af efteråret 2015 således, at et udkast til et nyt lønkatalog for perio-
den 2016-2018 kan forlægges FSU til godkendelse inden udgangen af 2015.   
 
FSU godkendte dette. 
 

c. Overordnet tidsramme for lønforhandling 2014 og 2015 
Før sommerferien indgik universitetsledelsen og fællestillidsrepræsentanter-
ne aftale om udskydelse af lønforhandling 2014 til afholdelse sammen med 
lønforhandling 2015. Den overordnede tidsramme, som gælder for både løn-
forhandling 2014 og 2015 er fastlagt og fremgår af bilaget.  HSU har besluttet 
at give mere tid til forhandling. 
 
Præcisering: 
Ansøgningsperioden og forhandlingsperioden er den samme for begge løn-
forhandlinger. 
Det betyder, at medarbejdere kan ansøge om/indstilles til lønforbedringer for 
opnåede resultater og præstationer i følgende to perioder: 
 1. april 2013 - 31. marts 2014 og 
 1. april 2014 - 31. marts 2015 
Aftalte lønforbedringer ift. de to perioder får virkning fra henholdsvis 1. april 
2014 og 1. april 2015. 
 

d. Lønforhandlingsbudget og proces 
Lønforhandlingsbudgettet for 2014 er fastsat til 0,1 % af lønbudgettet for 
2014 med begrundelse i besparelserne i 2014, 2015 og 2016.  
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Universitetsledelsen beslutter lønforhandlingsbudgettet for lønforhandling 
2015 i december 2014.  
 
Det er aftalt på et fakultetsledelsesmøde, at institut- og centerlederne skal ha-
ve oplyst, hvad procentsatsen (o,1 % for 2014) er i kr. for 2014 og 2015.  Lige-
ledes er det aftalt på et møde mellem mig og Olav, at TR samt FSU og LSU’ 
erne i lighed med sidste år også får lønforhandlingssummen i kr. for 2014 og 
2015 oplyst.  
 
Der skal forhandles for to perioder og for at gøre processen mindst mulig 
kompliceret anbefaler Lønudvalget: 

 At der er to budgetter (et for 2014 og et for 2015) 
 At medarbejderne laver én ansøgning og angiver hvilken periode de søger 

lønforbedring for – eller om de søger for begge perioder 
 At der er ét sæt supplerende kriterier som gælder for begge perioder, hvis det 

lokale LSU beslutter sig for lokale kriterier – alternativt gælder personalepoli-
tikken generelt som kriterier – og ST´s lønkatalog. 
 
e. Drøftelse af supplerende kriterier for enheder uden LSU (bilag) 
Lønudvalget lægger op til at FSU beslutter, at FSU ikke fastsætter suppleren-
de kriterier, men af FSU opfordrer enheder uden LSU til at supplerende krite-
rier drøftes ved medarbejdermøder.  
FSU tilsluttede sig dette. 
 
Ad. 6. Personale 

a. Orientering om proces for evaluering af personalepolitikken 
Olav W. Bertelsen orienterede FSU om processen for evaluering af AU´s per-
sonalepolitik. Der er lagt vægt på, at det evalueres lokalt og i LSU´ erne. Det 
er så op til de lokale LSU´er at brede det ud til hele instituttet. Der var ingen 
bemærkninger til dette. 

 
b. Afvikling af MUS samtaler  

Dekanen orienterede om, at der på fakultetsledelsesmødet den 4. september 
blev gennemgået årshjulet for MUS, og det blev indskærpet, at institut- og 
centerlederne skal indkalde medarbejderne til MUS i løbet af efteråret.  
Det er vigtigt, at alle medarbejdere indkaldes til MUS, og at alle ansatte ved, 
hvem de skal afholde MUS med. 
 

c. Reform af dagpengesystemet og nyttejob ordningen   
Dekanen informerede om de nye regler i forhold til sygedagpenge, som frem-
går af bilaget. Det vigtigste er, at perioden hvor AU kan få sygedagpengerefu-
sion er nedsat fra 52 uger til 22 uger. Når en medarbejder har været syge-
meldt i mere end 5 måneder, svarende til 22 uger, fortsætter retten til syge-
dagpenge ikke længere automatisk. 
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Derfor er det vigtigt, at lederne reagerer hurtigt på medarbejdernes sygemel-
dinger og følge op løbende og i tæt samarbejde med HR.  
 
Dekanen informerede kort om muligheden for at få en medarbejder i et ”nyt-
tejob”, hvilket er når en borger udfører samfundsnyttige opgaver på en offent-
lig arbejdsplads. Nyttejobs er af 13 ugers varighed med en arbejdstid på 20 
timer pr. uge. Hvis nogle institutter er interesseret i dette, skal de henvende 
sig til deres HR Partner.  
 
d. Statistikker for sygefravær, psykologisk rådgivning og arbejds- 
    skader 
Dekanen orienterede indledningsvis om, at det er positivt, at vi nu får ar-
bejdsmiljø- statistikker hvert kvartal. Det giver god mulighed for at følge med 
i arbejdsmiljøet på ST. 
På fakultetsledelsesmødet den 30. oktober 2014 blev det besluttet: 
• at institut- og centerlederne sørger for, at de vedlagte statistikker di-
stribueres til instituttets/centerets ledelse og samarbejdsudvalg (LSU og 
LAMU).  
• for at sikre transparens på tværs af institutterne og fakulteterne op-
fordres der til, at det samlede bilagsmaterialet og ikke alene institut-
tets/centerets egne tal forelægges for LSU og LAMU.  
• at de kvartalsvise arbejdsmiljøstatistikker fra AU HR fremadrettet 
fremsendes af HR partneren til ledelsen på det enkelte institut/center umid-
delbart efter de forelægger. Ledelsen sørger herefter for, at arbejdsmiljøstati-
stikkerne behandles i LSU og LAMU. 
 
B-siden synes det er positivt, at disse statistikker nu er tilgængelige og ser 
frem til at følge dem løbende . Det bemærkes, at der er et markant højere tal 
ved Institut for Miljøvidenskab og Science Museerne sammenlignet med de 
andre. Det ønskes der en forklaring på hvorfor? Endvidere ønskes der en 
oversigt over langtidssygemeldte, så de kan læses særskilt af statistikken. Dor-
the M. Andersen bemærkede, at det er HR opmærksomme på og arbejder på 
at lave en særskilt statistik for dette. 
 
Dekanen er opmærksom på dette, og vil undersøge nærmere hvorfor tallene 
ligger højere de to steder, hvilket der sandsynligvis er en naturlig forklaring 
på. 
 

d. Status på Mercuri forløb 
Dekanen orienterede om statistikken for Mercuri forløb. AU indgik i februar 
2014 en aftale med Mercuri Urval om rådgivning til jobsøgning og udarbej-
delse af CV mv. for medarbejdere, som blev afskediget som led i AU´s bespa-
relser i 2014. 
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Der kommer en samlet statistik fra Mercuri Urval ultimo 2014, når alle har 
afsluttet deres forløb. 
 
f. Oversigt over instrumenter ift. job m. tilskud 
DMA uddelte bilag vedr. dette og orienterede kort om oversigten, som er ud-
arbejdet på baggrund af et ønske fra B-siden / Olav.  
B-siden kvitterede for denne oversigt og foreslog, at HR fremover registrerer, 
hvilke institutter og hvor mange der ansættes eller indgår i tilskudsjob på ST. 
Samtidig opfordrede B-siden til, at samarbejdet og dialogen mellem institut-
ter, TR og HR styrkes, så sådanne jobs ikke erstatter ordinære ansættelser på 
ordinære vilkår. 
Dekanen præciserede, at det er institutledernes ansvar, at disse typer til-
skudsjobs ikke erstatter ordinære jobs - med god vejledning og rådgivning fra 
HR.  
 
Ad. 7. Eventuel 
Forslag til mødedatoer i FSU 2015 blev uddelt og tilsluttet. 
 
Der er fastlagt følgende møder i 2015: 
20. januar 
15. april 
24. juni 
7. oktober 
9. december 
 
B-siden ønskede en præcisering fra dekanen om STs forpligtigelse til at an-
sætte laborantpraktikanter, da der på nuværende tidspunkt næsten ikke er 
flere tilbage på ST, hvilket er problematisk for rekruttering af laboranter 
fremover. Hvad vil dekanen gøre for, at institutterne ansætter laborantprakti-
kanter? Og hvordan skal finansieringen være? 
Dekanen præciserede, at det er institutternes ansvar at ansætte laborantprak-
tikanter, og han vil følge det tæt. Finansieringen ligger fortsat på institutterne 
og det gør det også fremadrettet.  Vi har været i en vanskelig situation pga. 
B14, men dekanen forventer, at det bedre sig fra 2015. 
 
Herefter takkede dekanen for et godt møde med gode indspil. 
 
 
 
 
 


