
 

 

 

 
 Science and Technology 

Aarhus Universitet  

Ny Munkegade 120 

8000 Aarhus C 

Fax: 87152068 

E-mail:  mail@science.au.dk  

http://www.science.au.dk/  

 

 

 

Dato: 20. maj 2014 

Ref: cs 

 
 

Side 1/10 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 19. maj 2014, kl. 15.30 – 18.00 

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

Ordinært FSU-møde 

Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Stig Ravn, Uffe Pilegaard Larsen, Olav W. 

Bertelsen, Steen Henrik Møller, Jens Barfod, Marianne Fejerskov Løyche, John Kap-

stadt, Birgitta R. Knudsen, Jens Bøgestrand, Dorthe M. Andersen, Søren Bom Niel-

sen, Erik Østergaard Jensen, Niels Damgaard,  

Deltager pr. videolink: Anders Branth Pedersen - 7410236 

Afbud: Thomas Skjødeberg Toftegaard og Klaus Lønne Ingvartsen 

REFERAT  

 

 
 

1. Kl. 15.30 – 15.35: Godkendelse af dagsorden og referat (Bilag 1.a.1, 

Bilag 1.a.2.) 

 

2. Kl. 15.35 – 16.35: Erfaringsopsamling på økonomiprocessen 

2014 (Bilag 2.a.1., Bilag 2.a.2. vedlagt til inspiration)  

 

3. Kl. 16.35 – 17.05: Økonomi 

a. Regnskab 2013 (Bilag eftersendes) 

b. FC 1 (Bilag eftersendes) 

 

4. Kl. 17.05 – 17.35: Personale 

a. Orientering fra HSU temamøde den 2. maj 2014 (Bilag 4.a.1., Bilag 

4.a.2., Bilag 4.a.3.) 

b. Orientering om mentor ordning ”styrk talentet” (Bilag 4.b.1., Bilag 

4.b.2., Bilag 4.b.3.)  

 

5. Kl. 17.35 – 17.50: Orientering fra formand og næstformand    

 a. Ledelsesseminar 7. + 8. maj 2014 

 b. Ansvarlig forskningspraksis 

  

6. Kl. 17.50 – 18.00: Eventuelt 
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Ad 1. kl. 15.30 – 15.35: Godkendelse af dagsorden og referat 

NCN bød velkommen til alle medlemmerne af FSU og orienterede om, at der 

var afbud fra Klaus Lønne og Thomas S. Toftegaard. 

 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.  

 

Referat fra det ordinære FSU d. 10. april 2014 var udsendt som bilag. 

Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse til pkt. 6.d. Status på elevom-

rådet.  

 

2. Kl. 15.35 – 16.35: Erfaringsopsamling på økonomiprocessen 

2014 

NCN indledte med at orientere om, at Universitetsledelsen har besluttet, at 

der skal gennemføres en erfaringsopsamling på besparelsesprocessen. Formå-

let er, at give de involverede mulighed for at fortælle om deres oplevelse af og 

erfaringer med processen – både det som er gået godt og det som har givet 

udfordringer og er gået mindre godt.  

 

Rammen skal være en uformel udveksling af erfaringer i følgende fora:  

• LSU 

• FSU/ASU  

• HSU 

• Lederkredsen på institutter og vicedirektørområder samt fakultetsledelserne 

og FALK kredsen.  

 

Erfaringsopsamlingen i de nævnte fora skal ske inden HSU mødet den 19. ju-

ni, hvor HSU får forelagt de lokale erfaringsopsamlinger og gennemfører egen 

erfaringsudveksling om processen.  

 

Pointerne fra erfaringsopsamlingen i de enkelte udvalg skal derfor indmeldes 

til rektor senest den 30. maj i form af fremsendelse af referater. 

 

NCN orienterede om, at han derfor har opfordret alle institut- og centerleder-

ne på ST til at sikre, at deres respektive LSU får afholdt et møde, hvor erfa-

ringsopsamlingen er på dagsordenen. 

 

På FSU-mødet blev foretaget en løbende opsamling af synspunkter, og det 

blev besluttet at følgende skulle nedfældes i referatet, som vil blive fremsendt 

til rektor:   

 

FSU fremførte følgende overordnede betragtninger om processen: 

 TR oplever, at HR-ledelsen har set TR –systemet mere som en hin-

dring/modspiller end en samarbejdspartner (frustrerende at opleve 

mistillid og ikke tillid) 
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 Ordentlighed i processen blev erstattet af strikt juristeri 

 TR oplevede, at en meget rigid juridisk tolkning talte mere end erfa-

ringer med tidligere besparelsesprocesser på tidligere DJF og DMU. 

En skuffelse over at erfaringen fra tidligere ikke er blevet brugt 

 Oplevede på institutterne/centrene at tingene foregik ordentligt – det 

var måske mere på det overordnede plan (organisationsniveau) at no-

get gik skævt. Jo mere nærværende processen er blevet jo bedre har 

det gået – der hvor processen ikke har været god er der hvor retnings-

linjer er blevet skubbet ned fra oven. 

 

Hvad gik mindre godt: 

 TR ville gerne have været medspillere om processer 

 TR fik ikke information om hvem der skulle fyres, mens grup-

pe/sektionsledere fik informationen – (argumentet for beskyttelse af 

den enkelte person virker derfor kunstig/hult for TR). Enighed om at 

sektionsledere selvfølgelig skal have informationen – både TR og sek-

tionsledere kan være med til at afværge fejl 

 Lokalt har TR ikke vidst, hvem der havde brug for hjælp, det har væ-

ret stressende for TR at vide, der var nogle som kunne have brug for 

hjælp. Svære arbejdsbetingelser for TR 

 Muligheden for at ændre en opsigelse til en frivillig fratrædelse – her 

har TR ikke kunnet hjælpe, da TR ikke vidste hvem der stod på listen 

 Føltes som et overgreb at LSU blev sat til at drøfte ledelsens kriterier 

og at referat skulle vedlægges brevene– føltes som et overgreb på 

samarbejdet/samarbejdsorganisationen (TR har overvejet at trække 

sig fra SU’erne). TR finder, at drøftelse af ledelsens kriterier på HSU 

og FSU er tilstrækkeligt 

 De steder på ST som ikke har et samarbejdsudvalg, har givet en stor 

grad af frustration 

 Udmelding om især Seniorordninger men også fratrædelsesordninger 

kom meget sent i processen. Forhandling/etablering af disse ordnin-

ger tog lang tid og det undrer, når det var eksisterende ordninger, der 

blev resultatet 

 Undrer at man ikke ville lave flere bedre seniorordninger til gavn for 

universitetet og den enkelte. En bedre seniorordning som havde været 

meldt hurtigere ud kunne have sparet institutterne flere midler   

 Indtryk af at det var lønkroner, der talte for ledelsen. Dette blev klart 

meldt ud fra ledelsen. Men samarbejdscirkulæret siger noget andet. 

Der skulle drøftes afværgeforanstaltninger, men det var faktisk ikke 

realistisk at tænke sig ret meget andet end de frivillige ordninger. TR 

kunne måske have været inde tidligere i drøftelserne vedr. besparel-

ser/besparelsesmuligheder 
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 Meget få ressourcer til kompetenceudvikling – overladt til institutter-

ne (der var et eksempel på en person som ikke fik kursus og derfor ik-

ke kunne få et bestemt job) 

 Det er vigtigt at være opmærksom på symbolikken; TR kørte med le-

delsen i bil til en lokalitet – det var et uhensigtsmæssigt signal 

 Brug direkte sprog – fyring i stedet for afskedigelse osv. 

 Savner en opfølgning på, hvilke opgaver der så ikke skal løses, når  

medarbejderne forlader os (forskelligt på institutterne hvor meget der 

drøftes) 

 

Hvad gik godt: 

 Oplevede at processen var ordentlig for den enkelte medarbejder (på 

institut/lokalt niveau). På flere institutter var der en god proces lokalt 

med frivillige fratrædelse for at undgå fyringer 

 

 

3. Kl. 16.35 – 17.05: Økonomi 

a. Regnskab 2013  
Bilag var udsendt inden mødet. ST var pålagt et resultatkrav på 15 mio. i 

2013. Regnskabet viste resultat på 14,4 mio. Det er et resultat som ST kan 

være meget stolte af. Resultatet er opnået pga. et meget stærk fokus fra deka-

natets side kombineret med et rigtigt godt medspil fra institutter-

nes/centrenes side.  

 

Der ses variationer over institutterne. Dette reflekterer bl.a. forskellige 

grundvilkår. 

 

Eksterne tilskud og salg/øvrige driftsindtægter og overhead blev tilsammen 

markant lavere en forventet. Faktisk hele 77 mio. lavere end forventet ved 

FC3 (dvs. ca. 4 måneder før årets afslutning). Da der for denne post er pro-

portionalitet mellem indtægt og udgift påvirkede det ikke økonomien direkte. 

Uddannelsesindtægterne blev ca. 15 mio. højere end forventet, hvilket hjalp til 

at ST kunne overholde resultatkravet. 

 

b. FC 1 
I forhold til Budget 2014 har ST pga. besparelsesprocessen haft to budget

versioner.  

 
o Budgettet som blev indmeldt d. 4/12 13: Et totalbudget på ST forankret i en 

fremskrivning af FC3 2013. Denne version var ikke fordelt på institutter/ 

enheder, da fordelingen af besparelserne ikke var klar på dette tidspunkt. 
o Et ST budget fordelt på institutter: Baseret på forhandling med institut-

ter/centre i oktober og december og udmeldt til institutter/centre d. 10/1 14. 
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NCN fremhævede følgende betragtninger:  

 

1) Resultat: Der budgetteres med et underskud på -23 mio.kr. som er det der 

er budgetsat fra Universitetsledelsen.  

 

2) Eksterne tilskud og salg/øvrige driftsindtægter: 

o I budgettet er indarbejdet en forventet stigning af eksterne midler på 3 % i 
forhold til niveauet i 2013  som det var forventet i FC3 2013. Det svarede til 

en stigning på 34 mio. 

 

Vedr. FC1 2014. 

Det forventede resultat er stadig -23 mio. kr. Med hensyn til Eksterne tilskud 

og salg/øvrige driftsindtægter har vi stadig en optimistisk forventning til en 

forøgelse. FC1 indmeldingen svarer derfor til det budgetterede.  

 

NCN pointerede at Finanslovsmidlerne opjusteres med ca. 17 mio. fordelt på 

uddannelsesindtægter (6 mio.), forskerskolebevillinger (4 mio.) og ekstra 

midler fra USM (5 mio.) og basisforskningsmidler (2 mio. kr. ifm. omlægnin-
gen af STÅ modellen for ASE). 

Bygningsomkostningerne falder med 23 mio. Det skyldes primært to forhold: 

En nedskrivning af huslejen og at der er fundet en række andre besparelser på 

bygningsområdet i forbindelse med besparelsesplanerne. 

 

4. Kl. 17.05 – 17.35: Personale 

a. Orientering fra HSU temamøde den 2. maj 2014 

NCN orienterede om, at der den 2. maj var en temadrøftelse i HSU omkring 

hvad kompetenceudvikling på AU.  Der var en række indlæg: 

 

1) Udfordringer med kompetenceudvikling v. Per Dahl 

 

2) Hvad er kompetenceudvikling og hvordan skal vi arbejde sammen i 

dag? V Gertrud Lindberg Tefre 

 

3) Ledelsesmæssig og økonomisk prioritering af kompetenceudvikling 

Drøftelse af de udfordringer og muligheder, der eksisterer i forhold til finasie-

ring af kompetenceudvikling – herunder centrale puljer versus decentrale 

midler, hvordan kan HSU årligt følge op på kompetenceudviklingsindsatsen? 

Hvordan vægtes de overordnede strategiske indsatsområder versus den en-

kelte medarbejders konkrete, individuelle behov for kompetenceudvikling? 

 

4) Scenarier og prioritering af kompetenceudviklingstiltag på AU 

Drøftelse og prioritering af konkrete indsatsområder, der kan indgå i en kom-

petenceudviklingshandleplan. 
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5) Hvordan prioriteres uddeling af midler fra AU’s kompetencefond? 

På baggrund af den forudgående drøftelse på temamødet ønskes en drøftelse 

af, hvordan midler fra Kompetencefonden skal udmøntes på AU. Hvor ofte 

skal midlerne uddeles? Og skal midlerne øremærkes strategiske indsatsområ-

der vedtaget af HSU eller mere ad hoc til kompetenceudvikling af enkeltper-

soner eller grupper? 

 

6) Opsamling og det videre arbejde 

Opsummering af status på bagkanten af temamødet samt enighed og overblik 

over det videre arbejde. 

 

NCN og OWB pointerede, at der på HSU mødet kom en række forslag på bor-

det og at der var en konstruktiv og god debat om temaet. Der var enighed om 

at kompetenceudvikling ikke blot er kurser, men også sidemandsoplæring og 

en række tiltag som er vanskelige at måle ikke bare i forhold til indsats, men 

også i forhold til udgift. Det blev foreslået, at MUS konceptet kunne være nyt-

tigt ift. registrering af hvad der reelt bliver gjort på AU ift. kompetenceudvik-

ling. Det er ofte relativt små midler der er i spil og en stor del af kompetence-

udviklingen sker i dag med lokale midler. Den individuelle kompetenceudvik-

ling er vigtig og selv om de centrale puljer er relativt magre kan de være med 

til at sikre den individuelle kompetenceudvikling. 

 

Der var enighed i FSU om, at det er godt at kompetenceudvilking behandles i 

HSU. Målet er ikke at der skal fastsættes overordnede retningslinjer af HSU i 

forhold til kompetenceudvikling. Det drejer sig om relativt beskedne midler, 

og det er væsentligt, at de uddeles så retfærdigt som muligt, men det er sam-

tidig afgørende, at institutterne/centrene også har frihed til at kompetence-

udvikle deres medarbejdere. 

 

b. Orientering om mentor ordning ”styrk talentet” 

DMA orienterede om at AU HR i efteråret 2013 introducerede mentorordnin-

gen ”Styrk Talentet!” for medarbejdere på adjunktniveau (adjunkt/post 

doc/forsker).  

 

Der har netop været en ny tilmeldingsfrist for nye mentorer og mentees. Fri-

sten var den 15. maj 2014. Alle institut- og centerlederne på ST er blevet op-

fordret til at:  

 Sørge for at relevante ledere og medarbejdere får kendskab til ordnin-

gen og  

 Opfordre både mulige mentees og mentorer til at tilmelde sig som en-

ten mentorer eller mentees 
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Det er meget vigtigt, at de unge forskere får hjælp og guides igennem syste-

met. 

 

Med ”Styrk Talentet!” ønsker ledelsen på Aarhus Universitet at arbejde for, at 

universitetet fastholder og udvikler dygtige videnskabelige medarbejdere. 

Mentorordningen skal bl.a. bidrage til: 

• Mere synlige karriereveje, som kan medvirke til at tiltrække og fast-

holde talentfulde medarbejdere 

• Et bedre arbejdsmiljø og fastholde Aarhus Universitet som en attrak-

tiv arbejdsplads 

• Fortsat og fornyet international konkurrencedygtighed 

• Mangfoldighed og øget ligestilling i lektor- og professorgruppen. 

Mentorer i ordningen rekrutteres blandt videnskabelige medarbejdere på lek-

torniveau og opefter. 

 

Der var enighed om, at mentor- mentee ordningen er et vigtigt tiltag for netop 

denne personalegruppe. Det er vigtigt at der ikke alene udpeges en karrierevej 

for denne personale gruppe og universitetet skal blive bedre til at orientere 

om de typiske karriereveje. En mentorordning bør derfor også udbredes til at 

mentorerne ikke alene kommer fra universitetet men også fra Erhvervslivet 

og industrien, hvilket der er gode erfaringer med på ingeniørområdet. 

 

5. Kl. 17.35 – 17.50: Orientering fra formand og næstformand    

a. Ledelsesseminar 7. + 8. maj 2014 

NCN orienterede om, at Ledelsen på AU, dvs. rektoratet, dekaner, universi-

tetsdirektør, institutleder (incl. ledere af DCE, DCA, iNANO), vicedirektører, 

adm.chefer og chefrådgivere samt udvalgte rådgivere fra dekansekretariater-

ne og Stab- og Strategisekretariatet har været på strategiseminar d. 7-8. maj 

2014. På seminariet blev først drøftet strategiske prioriteringer i 2015 på uni-

versitetsniveau, og derefter blev der taget de indledende drøftelser på hoved-

områdeniveau med primært fokus på hhv. ekstern funding og rammerne for 

uddannelse. Det er planen, at hvert hovedområde nu fortsætter drøftelserne 

og til november afleverer en handleplan for 2015. FSU vil blive orienteret om 

det videre arbejde på ST på et senere møde. 

 

b. Ansvarlig forskningspraksis 
Der er netop sendt et oplæg til en National Code of Conduct og AU Code of 
Conduct. De to processer, kører pt. parallel med høringer både på institutter-
ne og i Akademisk Råd. 
 
Høringssvar fra ST i forhold til både Den Nationale Code of Conduct frem-
sendes til Talentbåndet den 26. maj 2014.  ST høringssvar på AU Code of 
Conduct ligger på et senere tidspunkt i løbet af juni. 
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Overordnet set er det fornuftige oplæg dog forsøger ST at sætte fokus på 
spørgsmål om medforfatterskaber, opbevaring af data som danner baggrund 
for forskningsresultater samt sikring af rådgivergruppens tavshedspligt. 
 

6. Kl. 17.50 – 18.00: Eventuelt 
a. Sommerfest 2014 – uddeling af priser 

NCN pointerede, at resultaterne af den psykiske APV fra 2012 viste, at lederne 
bør styrke indsatsen i forhold til at anerkende medarbejdernes indsats. Beho-
vet for anerkendelse er ikke blevet mindre efter besparelsesprocessen 2014.  
 
Anerkendelse af vores medarbejdere er vigtigt, og derfor vil NCN ved dette års 
sommerfest indstifte seks priser. Priserne skal gå til medarbejdere ved fakul-
tetet, som i løbet af det forgangne år har leveret en ekstraordinær og bemær-
kelsesværdig indsats inden for hovedområdets opgaver både i forhold til ud-
dannelse, forskning, erhvervssamarbejde, myndighedsbetjening men også in-
den for teknisk-administrativ støtte samt forskning på ph.d.-niveau.  
 
Institut og centerlederne, studenterorganisationer, samt funktionscheferne på 
ST vil blive bedt om at indstille én kandidat inden for hver af nedenstående 
kategorier til modtagelse af ST 2014 Awards: 
• ST Education Award 2014: Tildeles en fremragende undervi-
ser/undervisningsinitiativ  
• ST Science Award 2014: Tildeles et fremragende forskningsresultat 
• ST Industrial Collaboration Award 2014: Tildeles et fremragende er-
hvervssamarbejde 
• ST Talent Award 2014: Tildeles en fremragende ph.d.-studerende 
• ST Public Sector Consultancy Award 2014: Tildeles en fremragende 
indsats ift. myndighedsbetjening 
• ST TAP Award 2014: Tildeles en fremragende TAP-indsats 
 
Dekanen foreslog, at priserne gives som engangsvederlag a 10.000 kr. for en 
særlig indsats i det akademiske år 2013-14.  
FSU var indforståede med, at de foreslåede priser kunne gives som et en-
gangsvederlag, også selv om det sker på et tidspunkt som ligger udenfor den 
årlige lønforhandling. 
 
FSU fremhævede: 
• Opbakning til forslag om at uddele priser for at ANERKENDE medarbejder-
nes indsats 
• Vær opmærksom på at priserne ikke uddeles til de forskere/medarbejdere 
som er anerkendte i forvejen. Vigtigt at det også er den stille eksistens som 
bliver belønnet. 
• Benyt lejligheden til at sætte fokus på undervisningsområdet som normalt 
ikke får så meget bevågenhed. 
• Det er et lille beløb men det tjener et godt formål, idet anerkendelse er vig-
tig. Overvej dog, om prisen skal bestå af et pengebeløb. Flere af FSU med-
lemmerne pegede på, at det bør overvejes, om det er det rigtige at give et pen-
gebeløb. Formålet er fint, men det vil, netop i år, blive taget bedre imod, hvis 
prisen består af noget andet end et pengebeløb eksempelvis vin, blomster, bil-
lede eller lignende. Man kan godt anerkende medarbejderes indsats uden at 
det behøver betyde, at der skal uddeles penge. 
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b. Planlægning af eventuelt ekstra møde i FSU før sommerfe-

rien  
Det næste møde i FSU er planlagt til den 7. oktober 2014. NCN redegjorde for, 
at han sammen med OWB har overvejet om der var behov for et ekstraordi-
nært FSU møde af hensyn til bl.a. den interne problemanalyse på AU 
 
Det blev besluttet, at der skal afholdes et ekstraordinært møde i FSU medio 
august, da der ellers er for lang tid mellem møderne. Det ekstraordinære mø-
de skal ligge medio august og der skal indkaldes til mødet i uge 22, når valget 
af de nye B-side medlemmer er gennemført. Mødet den 7. oktober fastholdes. 
 

c. Opdatering af ST’s handlingsplan for psykisk APV. 
På sidste FSU møde orienterede jeg om: 

 AU’s handleplan og 
 Status på ST’s (fakultetets) og institutternes handleplaner. 

 
Det følger af tids- og procesplanen for opfølgningsarbejdet på psykisk APV, at 
ST’s og institutternes handleplaner skal opdateres en gang hvert halve år. ST’s 
handlingsplan blev sidst opdateret i november 2013 umiddelbart efter, at In-
stitutterne og centrene havde fremsendt en opdateret status på deres hand-
lingsplaner. Samme proces gentages her i maj/juni 2014 og den proces er sat i 
gang.   
 
Siden den sidste opdatering af fakultetets og institutternes handlerplaner er 
AU’s godkendte handleplan blevet fremlagt. Det betyder, at der forestår en 
opgave for ST, idet ST skal sørge for at få indarbejdet de tiltag der er beskre-
vet i AU handlingsplanen i fakultets- og instituthandlingsplanerne, de steder 
hvor der efter AU handlingsplanen skal iværksættes initiativer/tiltag som ikke 
i forvejen er indeholdt i vores nuværende handleplaner på ST.  
 
FSU mødet i dag er fremrykket til i dag af hensyn til erfaringsopsamlingen på 
B14. Det betyder, at det næste FSU møde først afholdes efter sommerferien. 
Derfor kan FSU ikke behandle opdateringen af ST’s handleplan på et møde, 
men vil få den tilsendt til skriftlig kommentering inden sommerferien, hvis 
FSU er indforstået med den løsning.  
 
Daglig arbejdsmiljøleder ved ST Jørgen B. Jespersen vurderer, at selv om AU 
handleplanen vil indgå som et led i tilpasningen/opdateringen af de lokale 
handleplaner på ST, vil der ikke være tale om væsentlige ændringer i forhold 
til fakultetets nuværende handleplan, idet ST allerede har de fleste opfølg-
ningstiltag indarbejdet i fakultetets handleplan.  
 
Der vil blive afholdt møde i Følgegruppen for psykisk APV i forbindelse med 
opdateringen af ST’s handleplan og her sidder der repræsentanter her fra 
FSU. 
 
Der var enighed om at tilslutte sig den beskrevne proces. 
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NCN afsluttede mødet med at takke de to B-side medlemmer af FSU for hvem 
det var deres sidste møde – hhv. Birgitta Knudsen og Bente Olsen – for en 
stor indsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


