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REFERAT 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Kl. 13.00 – 13.05: Godkendelse af dagsorden  

 

2. Kl. 13.05 – 13.45: Økonomi og besparelsesproces 

 a. Drøftelse af udvælgelseskriterier   

 

3. Kl. 13.45 – 14.00: Personale 

a. Procedure for registrering af standardferie på ST (bilag 3.a.1, 3.a.2) 

 

4. KL. 14.00 – 14.15: Tilfredshedsundersøgelse blandt ph.d.-

studerende på AU ved Jes Madsen 

  

5. Kl. 14.15 – 14.30: Drøftelse af ST politik for VIP karriereveje 

(bilag 5.a.1, 5.a.2, 5.a.3, 5.a.4) 

 

6. Kl. 14.30 – 14.40: Udkast til ST evaluering af proces for psy-

kisk og fysisk APV 2012 udsendt i skriftlig høring til eventu-

el kommentering (bilag 6.a.1) 

 

7. Kl. 14.40 – 14.55: Orientering fra formand og næstformand 

a. Referat fra møde i HSU d. 13. december 2013 (bilag 7.a.1) 

b. Status vedrørende ST strategi - handleplan 2014 (bilag 7.b.1) 

c. Udkast til ST høringssvar vedr. internationaliseringsstrategi (bilag 

7.c.1) 

d. Orientering om besøg fra Arbejdstilsynet (bilag 7.d.1) 

 

8. Kl. 14.55 – 15.10: Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 Ad. 2. Økonomi og besparelsesproces 

Bilag vedrørende budget 2014 blev udleveret på mødet. 

 

Dekanen orienterede kort om de præcise tal for besparelseskravene for Sci-

ence and Technology (ST). Den samlede besparelse for ST i 2014 er 43,7 mil-

lioner og inddækningskravet, som er indarbejdet i budgettet er på 33 millio-

ner kr. Samlet budgetteres med et godkendt underskud i 2014 på minus 23 

millioner. Dette forudsætter, at institutterne og centrene opfylder kravene om 

besparelser, idet der kun er en mindre risikopulje ved dekanatet på 13,1 milli-

on kr. til at klare eventuelle udsving. Besparelsen på dekanatet har en om-

vendt profil i forhold til besparelseskravene på institutterne og centrene, så-

ledes at besparelsen er størst i 2014 og lavere i de følgende år. Dekanatets be-

sparelse på 25,3 millioner kr. i 2014 dækker over udskydelse af vedligehold, 

besparelser på ph.d.-udgifter mv.  

 

Et medlem spurgte om årets resultat, i denne sammenhæng var mindre rele-

vant i forhold til der skal opnås balance i 2015 og 2016. Dekanen svarede, at 

resultatmålet på minus 23 millioner i 2014 stadig er yderst relevant, og der-

med også de enkelte institutters og centres resultatmål for 2014. ST skal na-

turligvis leve op til de budgetterede krav af hensyn til det samlede resultat for 

universitetet.  

 

Et medlem af B-siden gjorde opmærksom på, at det kan være svært at hente 

besparelserne i 2014 på lønningerne og derfor må man se på andre besparel-

sesmuligheder. Dekanen var enig og forklarede at der kigges på alle omkost-

ninger. 

 

a. Drøftelse af udvælgelseskriterier  

Dekanen orienterede om, at alle hovedområder har den 7. eller 8. januar 2014 

afholdt FSU- og ASU møder, hvor Uni.led’s indstilling om overordnede krite-

rier for udvælgelse af medarbejdere blev drøftet.  
 

Det oprindelige forslag til udvælgelseskriterier var, at ”De nødvendige perso-

nalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, 

at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at 

varetage sine opgaver. Der bør derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til af-

skedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifika-

tioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver”. 

 

På HSU mødet d. 9. januar blev der foreslået en tilføjelse til udvælgelseskrite-

riet. Formuleringen er”… en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kva-

lifikationer og funktioner…”. Dekanen efterspurgte herefter FSUs holdning 

til dette. 
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B-siden tilkendegav, at det er en fornuftig tilføjelse. Det vigtige er, at den af-

skedigede medarbejder kan komme videre og begrundelsen skyldes den gene-

relle besparelse på AU og ikke personlige forhold.   

 

Dekanen orienterede om, at HSU drøftede dette og gav udtryk for at begrun-

delsen skal være gennemskuelig og velargumenteret. LSU har så mulighed for 

at nedsætte yderligere lokale kriterier for at uddybe begrundelsen. 

 

HR-Partnerchefen Dorthe M. Andersen tilføjede, at det var planen, at refera-

tet fra de lokale LSU skulle vedlægges som bilag til begrundelsen. B-siden var 

ikke enig i denne tilgang, da dette ville gøre LSU medansvarlig. Kriterierne er 

en ledelsesbeslutning og eventuelt uddybende begrundelsen for uansøgt af-

sked skal komme fra institutlederen. Det er vigtigt, at understrege, at afskedi-

gelserne skyldes den økonomiske situation og ikke fordi vedkommende ikke 

kan varetage sit job tilfredsstillende. Det er vigtigt at begrænse begrundelser 

til det minimale af hensyn til den enkeltes situation. DMA viderebringer den-

ne bemærkning. 

 

Dekanen opsummerede og påpegede, at der skal tages højde for den menne-

skelige vinkel samt at denne proces ikke skal brandmærke de afskedigede. 

LSU vil have mulighed for, at drøfte yderligere forslåede kriterier fra institut-

lederen og udmøntningen heraf.  

 

Dekanen spurgte, om FSU havde indvendinger imod, at de centre og enheder, 

som ikke har et LSU, følger det overordnede fastsatte kriterium besluttet af 

Uni.led. og drøftet på HSU. Medlemmerne af FSU havde ingen indvendinger 

til dette. 

 

Et medlem af B-siden forespurgte, hvorledes samtaleprocessen bliver gen-

nemført. Medlemmet påpegede, at der for nogle institutter er en fysisk udfor-

dring omkring gennemførelse af disse. Medlemmets erfaring er, at de ansatte 

på de berørte institutter bør spørges til, hvorledes de vil informeres.  

DMA orienterede om, at det er besluttet, at den 24.-26. februar skal afskedi-

gelsessamtaler og udlevering af partshøringsbreve foretages. Der arbejdes på 

en beskrivelse af, hvorledes denne proces skal være overordnet i forhold til 

AU’s personalepolitik. Der udarbejdes minimumskrav til processen ud fra 

AU´s personalepolitik og så kan der lokalt aftales en proces på LSU møderne 

den 3.-6. februar.  

Samme medlem af B-siden påpegede, at problemet er, at instituttet bliver 

ramt af en frygt over flere dage. B-siden opfordrede til, at samtalerne afholdes 

samlet på én dag. Desuden er det vigtigt at det sikres, at der er mulighed for 

støtte efter samtalen (fx en TR eller en god kollega). 

 

Dekanen orienterede om, at der skal være en ordentlig proces omkring dette. 

Når samtalerne afholdes, er det vigtigt, at der tages hensyn til geografien. Et 
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medlem af A-siden supplerede, at hvis det er vigtigt for de ansatte, at det sker 

på samme dag, så bør det så vidt muligt gøres.  

DMA supplerede, at i forhold til procesplanen tilstræbes det, at samtaler af-

vikles den 24. februar, men at der kan være grunde til, at det først kan ske den 

25. eller 26. Et medlem af B-siden opfordrede til en lokal drøftelse på LSU 

omkring denne korrekte udførsel af processen. Dekanen var enig i, at en loka-

le drøftelse i LSU på de enheder, der har flere lokationer kunne være relevant. 

Der må ikke i forbindelse med drøftelserne opstå tvivl om, hvem den afskedi-

gende leder er, det er altid institutlederen. 

 

Et B-side medlem spurgte, om der bliver et kursusforløb for TR i forbindelses 

med processen i lighed med kurser for lederne og sektionslederne. DMA love-

de at følge op på dette. 

 

I forhold til HSU den 9. januar orienterede dekanen kort om, at medarbejder-

siden i HSU havde fremsat ønske om drøftelse af yderligere afværgeforan-

staltninger. Det blev besluttet at følgende afværgeforanstaltninger kan ind-

drages i de lokale overvejelser: 

 Over- og merarbejde 

 Forbrug af studentermedhjælpere 

 Revurdering af personalesammensætningen 

 Deltidsbeskæftigelse 

HSU understregede, at systemet ikke må misbruges og der må ikke være af-

ledte effekter, som er ugunstige for den samlede proces. Lederne skal tage 

dette i betragtning og kigge på denne proces med respekt.  

 
Ad. 3. Personale 

a. Procedure for registrering af standardferie på ST (bilag 3.a.1, 

3.a.2) 

Dekanen gav ordet til HR-partnerchef Dorthe M. Andersen (DMA). 

 

DMA gennemgik den fremsendte sagsfremstilling og fremhævede, at dette 

skal være gældende fra ferieåret 2014/2015. I januar/februar sendes der be-

sked til de ansatte om, at der bliver registreret standard ferie for alle ansatte. 

Medarbejderen kan aftale andre ferietidspunkter med nærmeste leder. Der 

kan være nuancer på institutterne, men som udgangspunkt drejer det sig om 

forhåndsregistrering af tre uger i sommerferien, én uge i efteråret, én i foråret 

og særlige feriedage bruges omkring juleferien og påske.  

Et medlem af B-siden påpegede, at tiltaget er positivt i forhold til sikring af de 

ansattes afholdelse af ferie. Samme medlem påpegede, at i forhold til færdig-

gørelses af bachlor-/kandidatstuderende samt Summerschool, vil nogle vi-

denskabelige ansatte få svært ved planlægningen af ferie. Et andet medlem af 

B-siden påpegede, at ferie i efterårsferie og vinterferie kan være en yderligere 

problemstilling, da der typisk stadig foregår undervisning i disse perioder. 
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DMA tilføjede, at der skal gøres plads til, at der kan afvikles ferie. Dekanen 

supplerede, at ST er meget heterogent og derfor bliver dette en drøftelse mel-

lem leder og medarbejder.  

FSU tilsluttede sig proceduren for registrering af standardferie på ST, men 

det blev påpeget, at der kan være udfordringer. 

 
Ad. 4. Tilfredshedsundersøgelse blandt ph.d.-studerende på AU 

ved Jes Madsen 

Dekanen bød velkommen til Prodekan Jes Madsen. 

Jes Madsen omdelte materiale omhandlende udført tilfredshedsundersøgelse 

blandt ph.d.-studerende på AU. Undersøgelsen er fortrolig indtil offentliggø-

relsen i starten af februar. Undersøgelsen er foretaget af Center for uddannel-

se og læring, der også stod bag den psykiske APV. 

Undersøgelsen har en høj besvarelsesprocent og overordnet set giver den et 

positivt billede af AU’s ph.d. uddannelser. Undersøgelsen viste, ligesom den 

psykiske APV, at der var særlige opmærksomhedspunkter. Disse er: 

 For meget stress blandt ph.d. studerende 

 Nogen steder problemer med ensomhed 

 Integration i lokale miljøer 

 

Et særligt fokusområde i rapporten er forholdet mellem vejleder og den stu-

derende. Nogle studerende har følelsen af at være bundet til et projekt, da der 

kan være tale om en ekstern finansiering, hvor det forventes at der leveres et 

færdigt produkt. Det kan for nogen ph.d. studerende være svært, at skelne 

mellem at være projektansat og være i gang med en uddannelse. Jes Madsen 

lagde op til, at rapporten studeres og eventuelle tilbagemeldinger sendes til 

ham.  

 

Et medlem af B-siden påpegede, at særligt EU-projekter kan indeholde for-

skellige krav til levering og at dette kan konflikte i forhold til ph.d-projekter. 

Et B-sidemedlem supplerede, at skildringen mellem projektansættelse og ud-

dannelse kræver en dygtig vejleder, der er i stand til at skære ind til benet og 

hjælpe den studerende.  

 
Ad. 5. Drøftelse af ST politik for VIP karriereveje (bilag 5.a.1, 5.a.2, 

5.a.3, 5.a.4) 

Den 1. september 2013 trådte en ny stillingstruktur i kraft. Stillingsstrukturen 

skaber rammerne for videnskabelige stillinger på universiteterne. Stillings-

strukturen henstiller til, at ledelsen synliggør karriereperspektiverne for an-

satte. På FSU mødet den 2. oktober 2013 blev den ny Stillingsstruktur ud-

sendt som bilag. Dekanen orienterede i den forbindelse om, at der i lyset af 

den nye stillingsstruktur var igangsat en drøftelse omkring fastlæggelse af en 

ST politik for VIP karriereveje i fakultetsledelsen på ST.   
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Dekanen gennemgik de forskellige karriereveje og afsluttede gennemgangen 

med, at pointere at hensigten er, at de ansatte ikke begynder på en uhen-

sigtsmæssig karrierevej. 

 

B-siden roste tiltaget og grundtankerne i denne politik. B-siden påpegede at 

der kan være en problemstilling omkring gennemskueligheden, men politik-

ken kan drøftes på et senere tidspunkt efter den har været brugt i praksis.  

 

Dekanen afsluttede punktet og takkede for in-put. 

 

Ad. 6. Udkast til ST evaluering af proces for psykisk og fysisk APV 

2012 udsendt i skriftlig høring til eventuel kommentering (bilag 

6.a.1) 

Dekanen gav ordet til den daglige arbejsmiljøleder på ST Jørgen B. Jespersen. 

 

Institutter og centre på ST samt medlemmer af FAMU og FSU har haft mulig-

hed for, at indsende kommentarer og ændringsforslag til proces for psykisk og 

fysisk APV 2012 til daglig arbejdsmiljøleder på ST Jørgen Jespersen med frist 

den 5. januar 2014. De indkomne bemærkninger er afvejet og i stor udstræk-

ning indarbejdet i et reviderede udkast til evalueringssvar, som er sendt i 

skriftlig høring ved medlemmerne af henholdsvis FSU og FAMU. Eventuelle 

bemærkninger til det reviderede evalueringssvar fra ST bedes fremsendt til 

Jørgen Jespersen på mail senest den 20. januar 2014. HSU afholder fælles-

møde med HAMU i forhold til de øvrige indløbende svar fra de andre hoved-

områder. 

 

B-siden havde ikke yderligere kommentarer til punktet og dekanen lukkede 

punktet. 
 

Pkt. 7.d. Orientering om besøg fra Arbejdstilsynet (bilag 7.d.1) 

Jørgen B. Jespersen orienterede omkring det kommende besøg fra Arbejdstil-

synet.  

Arbejdstilsynet har varslet, besøg på AU i perioden 18.12 2013– 18.03 2014. 

AU HR har udarbejdet en vejledning: ”Når Arbejdstilsynet kommer på besøg” 

som ligger på AU’s hjemmeside og bør indgå som led i forberedelsen af til-

synsbesøgene. I forbindelse med besøgene vil Arbejdstilsynet typisk bede om 

at se enhedens og fakultetets APV handlingsplaner. Alle institutter og centre 

er derfor blevet bedt om at minde enhedens arbejdsmiljøorganisation og an-

satte i øvrigt om enhedens handlingsplaner og sikre at disse nemt kan findes 

frem, når arbejdstilsynet kommer på besøg. 

 
Ad. 7. Orientering fra formand og næstformand 

a. Referat fra møde i HSU d. 13. december 2013 (bilag 7.a.1) 

Der var ingen kommentarer til referatet fra HSU. 
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b. Status vedrørende ST strategi - handleplan 2014 (bilag 7.b.1) 

Dekanen orienterede om, at institutterne har indmeldt deres handleplaner og 

dette har resulteret i et katalog med en detaljeret udformning af, hvad insti-

tutterne vil fokusere på i 2014. 

 

c. Udkast til ST høringssvar vedr. internationaliseringsstrategi 

(bilag 7.c.1) 

AU har formuleret en ny internationaliseringsstrategi 2014-2020, der erstat-

ter den nuværende der udløb i 2013. Strategien skal evalueres og evt. justeres 

i 2017. Kurt Jensen og Per Kudsk har repræsenteret ST i arbejdsgruppen.  

 

Dekanen orienterede, at det er ambitionen at lave et fælles ST høringssvar og 

det skal derfor høres i FSU, IL, AR, og i dekanatet. Dekanatet på ST er gene-

relt positivt indstillede overfor den nye internationaliseringsstrategi og deka-

natets specifikke kommentarer fremgår af høringssvarudkastet, som dekanen 

opfordrede FSU til at læse og kommentere.  

Evt. kommentarer kan sendes til dekansekretariatet senest d. 10. februar. 

Dekansekretariatet vil sidenhen samle kommentarerne og fremsende dette til 

Forskning og Talent. 

 

FSU havde på nuværende tidspunkt ingen kommentarer. 
 

Ad. 8. Eventuelt 

Et medlem af B-siden efterlyste en melding vedr. tjenestemænd og fratrædel-

sesordning. DMA oplyste, at der skal ses individuelt på tjenestemænd og hvis 

de ønsker en frivillig fratrædelse, så skal de kontakte institutlederen, som 

kontakter sin HR Partner for besvarelse af spørgsmål og evt. indgåelse af afta-

le.  

 

Et medlem af B-siden oplyste, at de frivillige fratrædelsesordninger kan 

komme til at spille ind hos folk som vil gå på pension eller efterløn, og at man 

derfor bør involvere de faglige organisationer samt pensionskasserne.  

 

Et medlem opfordrede til, at der afholdes et ekstraordinært FSU i februar ef-

ter LSU’s drøftelser 3.-6. februar, men før den 24. februar hvor samtalerne 

starter. Dekanen og næstformanden for FSU blev enige om at drøfte dette. 

 

Dekanen takkede for et godt møde.  

 

 


