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Møde den: 18. august 2014, kl. 13.00 – 15.30 

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

Ekstraordinært FSU-møde 

Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjøde-

berg Toftegaard, Klaus Lønne Ingvartsen, Erik Båtrup, Olav W. Bertelsen, An-

ders Branth Pedersen, Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, 

Steen Henrik Møller, Ole Zahrtmann, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Marianne Fe-

jerskov Løyche, Niels Damgaard Hansen, Dorthe M. Andersen. 

Deltager pr. videolink: Anders Branth Pedersen 

Afbud: Michelle Williams, John Kapstad 

REFERAT 

 

1. Kl. 13.00 – 13.15: Konstituering af FSU (bilag 1) 

 a. Orientering om valg af nye medlemmer til lønudvalget 

 

2. Kl. 13.15 – 13.20: Godkendelse af dagsorden og referat (bilag 2) 

 

3. Kl. 13.20 – 14.45: Drøftelse af Den interne problem analyse og 

universitetsledelsens løsningsforslag fra 15. august 2014 

 

4. Kl. 14.45 – 15.00: Orientering fra formand og næstformand 

 a. De årlige lønforhandlinger udsat til foråret 2015 

 b. Status vedr. høring af APV på ST 

 

5. Kl. 15.00 – 15.15: Økonomi (bilag eftersendes) 

a. FC 2  

 

6. Kl. 15.15 – 15.25: Personale 

a. Orientering fra HSU møde den 26. juni 2014 (afventer referatet) 

 

7. Kl. 15.25 – 15.30: Eventuelt    

 a. Næste møde: 7. oktober 2014 
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1. Kl. 13.00 – 13.15: Konstituering af FSU (bilag 1) 
Dekanen bød alle velkommen til et nyt FSU og især til de nye medlemmer: 
Erik Baatrup og Lotte Thue Pedersen på B-siden samt Michelle Williams på 
A-siden. Herefter var der en kort præsentationsrunde af alle på FSU mødet. 
 
B-siden informerede om, at de enstemmigt havde valgt Olav W. Bertelsen 
som næstformand for FSU, og det blev modtaget med klapsalver. 
 
Vedtagelse af forretningsorden (bilag 1)  
Der var enighed om at den tidligere forretningsorden tiltrædes med de konse-
kvensrettelser der er brug for i forhold til bl.a. perioden (1. juni 2014 til 29. 
februar 2016). 

 

a. Orientering om valg af nye medlemmer til lønudvalget 

Der var enighed om at fortsætte med et lønudvalg under FSU og B-siden har 

valgt følgende personer til lønudvalget: Olav W. Bertelsen, Stig Ravn, Steen 

Henrik Møller, Lotte Thue Pedersen, Uffe Pilegaard, John Kapstad. De er 

valgt i 2 år for samme periode som FSU medlemmerne. Fra A-siden deltager 

dekanen. Der vil blive indkaldt til konstituerende møde i løbet af efteråret. 

 

2. Kl. 13.15 – 13.20: Godkendelse af dagsorden og referat (bilag 2) 

Dagsordenen blev godkendt. 

Referat fra mødet d. 19. maj blev godkendt. 

 

3. Kl. 13.20 – 14.45: Drøftelse af Den interne problem analyse og 

universitetsledelsens løsningsforslag fra 15. august 2014 

Dekanen indledte drøftelserne om universitetsledelsens forslag til beslutnin-

ger som opfølgning på problemanalysen med et forslag om at drøfte det i to 

dele, i forhold til dels de overordnede betragtninger og dels bemærkninger til 

de enkelte forslag – et punkt ad gangen. 

 

Generelt: 

B-siden gav udtryk for en overordnet begejstring for universitetsledelsens for-

slag og gav udtryk for, at det var blevet positivt modtaget af medarbejderne.  
Princippet om at tingene kommer ”nedefra og op” i stedet for ”oppefra og 
ned” er et godt princip, så bliver samarbejdsfora mere medinddragende i ste-
det for kun meddelelsesfora. 
 
Nogle institutledere gjorde opmærksom på, at det kan være en udfordring at 
sikre medinddragelse, når der er mange organer. Det er ønsket, at man ser 
nærmere på det, så man fremadrettet har det antal organer/udvalg, som insti-
tutterne kan håndtere. 
 
I øvrigt gjorde B-siden opmærksom på, at analysen har fokuseret på proble-
merne. Der er ikke medtaget det som fungerer i dag. 
   
I. Ledelsesdelegering og nærvær  
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B-sidens kommentarer til figuren side 3: En rigtig god oversigt og tankegang i 
forhold til at skabe ansvar og forståelse for ledelsesteam. I det øverste ledel-
sesteam, er universitetsdirektøren en af teamet, bør administrationschefen så 
ikke også være en del af det næste ledelsesteam?  
 
Dekanen vil tage betragtningen med i universitetsledelsen til overvejelse, da 
det er en god pointe. I praksis betyder det ikke noget for ST, da administrati-
onschefen altid er med til fakultetsledelsesmøderne / institutledermøderne.  
Det vigtigste her er, at administrationschefen i forslaget har fået reference til 
dekanen, samtidig med at referencen til universitetsdirektøren bevares (dob-
beltophæng). 
 
B-siden havde endvidere et spørgsmål om, hvorfor der både står sektioner og 
afdelinger i oversigten og om universitetsledelsen har drøftet hvor store disse 
sektioner skal være?  
Dekanen svarede, at det er forskelligt fra fakultet til fakultet, hvad man har 
kaldt under -inddelingerne på institutterne: sektioner eller afdelinger, derfor 
står der begge dele. Det skal drøftes lokalt på institutterne, hvor store disse 
sektioner skal være, men det er vigtigt, at der ikke opbygges en for kompleks 
understruktur. Vi skal endvidere sikre, at ledelsesstrengen er tydelig og sam-
menhængende, og at alle ved hvem der er deres nærmeste leder. 
B-siden var enig i, at det er vigtigt, at der er en præcis og klar ledelsesstreng. 
 
B-siden spurgte til formuleringen side 4 øverst vedr. ”Institutledelsen udar-
bejder med inddragelse af de relevante medarbejdere instituttets budget og 
aftaler resultatmål, hvor dette er nødvendigt”. Hvem er de relevante medar-
bejdere? Det er vigtigt med en pejling og inspiration af hvem og hvor bredt 
det kan være, så man sikre at alle bliver hørt.  
Dekanen gjorde opmærksom på, at det er op til institutterne at sikre, at de re-
levante medarbejdere bliver hørt og at der tages højde for heterogeniteten.  
B-siden mener endvidere, at det i den sammenhæng er vigtigt at inddrage de 
lokale LSU i definitionen af, hvem der er de relevante medarbejdere, og at det 
bør stå i den endelige beslutning fra universitetsledelsen. 
 
B-siden spurgte dekanen om han vil flytte kontor i forbindelse med denne be-
slutning, og dekanen svarede, at han ønsker at flytte til Ny Munkegade for at 
signalere en tættere kontakt med institutterne/centrene, men understregede 
samtidig, at alle lokaliteter på ST er vigtige – også selvom han som dekan ikke 
kan sidde alle steder. 
 

A. Økonomi og budget  
B-siden lagde vægt på at gennemskuelighed er meget kærkommen, men der 
er en bekymring for, om det er realiserbart. 
Dekanen bekræftede at der bliver en proces for at få gjort økonomien mere 
gennemskuelig, men sigtet er at skabe mere transparens. 
 
B-siden understregede, at der er en bekymring blandt medarbejderne i for-
hold til en eventuel besparelse på et senere tidspunkt på de enkelte institutter. 
Derfor er det glædeligt, at der både er niveauet med et økonomisk ansvar på 
institutterne og et fælles niveau med en  samlet fakultetsledelse, der fastsæt-
ter budgettet for hele fakultetet. Dette giver robusthed mod fluktationer. 
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A-siden var enige i, at det er vigtigt med en fælles ledelse som giver ro-
busthed, men vi skal også have en dynamisk organisation som sikrer at vi ud-
vikler os og når vores mål. 
 

B. Ansættelser 
B-siden spurgte til side 6 øverst, hvor der står …”at institutlederne inddrager 
videnskabelige medarbejdere ved ansættelser i videnskabelige karrierestillin-
ger”… Gælder dette også for medarbejderne på Ingeniørhøjskolen (ASE)? 
Dekanen pointerede, at det er vigtigt at alle medarbejdere føler, at det er mål-
rettet dem, så derfor bør der nok være en henvisning til at det gælder alle 
medarbejdere, fra begge stillingsstrukturer. 
 
B-siden mener, at det ikke fremgår tydeligt hvordan processen er  ved TAP 
ansættelser på institutterne. LSU bør nævnes her, så de f.eks. nedsætter loka-
le retningslinjer for hvordan TAP ansættelser skal være. Det er vigtigt med 
procedurer for VIP ansættelser, men der mangler en tilsvarende beskrivelse 
for teknisk administrativt personale (TAP). 
Dekanen var enige i, at det er vigtigt og kan godt se at der er en asymetri på 
nuværende tidspunkt. 
 
II. Medinddragelse  
B-siden henviste til at samarbejdsaftalen er vigtig i denne sammenhæng og 
det er vigtigt, at samarbejdssystemet bliver brugt aktivt til at løfte visionen om 
mere inddragelse af medarbejderne. LSU´erne bør inddrages som en ”res-
source” i den videre proces. Samarbejdssystemet skal ikke være et meddelel-
ses organ men et medinddragelses organ. 
 
Institutlederne gjorde opmærksom på, at der skal være tid til at inddrage de 
forskellige organer på institutterne f.eks. LSU og institutforum. Det er også 
afgørende at have et system, hvor vi er effektive og samtidigt får sikret med-
inddragelse i de centrale emner. 
Dekanen var enig i at timingen af møderne er vigtig, så medarbejderne kan nå 
at blive inddraget. Det er dog ikke altid muligt at planlægge pga. eksterne krav 
og tidsfrister. 
 
III. Organisatorisk indretning af fakulteterne  
B-siden spurgte dekanen om der på ST er tænkt på nogle specifikke institut-
ter/centre, der skal gennemses organisatorisk. 
Dekanen svarede, at der skal ses på alle institutter/centre i denne sammen-
hæng. Universitetsledelsen. har været opmærksom på de steder i besvarelser-
ne, som især har skilt sig ud. For ST er det især Bioscience, Molekylærbiologi, 
Miljøvidenskab og Ingeniørvidenskab. 
 
Med hensyn til ingeniørvidenskab gjorde institutleder opmærksom på at op-
gørelserne i rapporten ikke omfatter besvarelser fra ASE. 
 
IV. Kommunikation  
B-siden synes, at det er godt, at der er fokus på kommunikationen og en ny 
hjemmeside. Der er behov for en professionel modtagerrettet kommunikation 
om vores forskningsresultater, uddannelser osv. Der er brug for hjælp til for-
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midling af forskningen ud til alle målgrupper incl. eksterne partere. Det bør 
også overvejes om AU skal have et intranet.  
I forhold til gennemskuelighed og åbenhed kan det være en fordel med et int-
ranet, så det ikke kommer ud offentligt.  
Dekanen vil tage disse forslag med videre. Han tilføjede, at der skal ses nær-
mere på, hvor der er behov for forskelligartet profilering. 
 
V. Administrativ understøttelse  

B-siden spurgte om hvor alvorligt ledelsen mener udflytning til de admini-

strative centre? Og hvordan skal medarbejderne på de administrative centre 

være repræsenteret i samarbejdsudvalgene? 

Niels Damgaard svarede, at hvis dette besluttes, så skal de administrative 

medarbejdere selv have et samarbejdsudvalg og sandsynligvis en repræsen-

tant i FSU. 

Dekanen pointerede, at hvert fakultet ikke skal løbe i hver sin retning . Der 

skal udvikles ud fra behovet på institutterne og den fagkompetence der findes 

i administrationen. 

B-siden er enig i, at det er afgørende vigtigt, at vi samarbejder på tværs af fa-

kulteterne og at der er klarhed over hvor de administrative medarbejdere er 

ansat. 

 

B-siden spurgte om de to bullets øverst side 11 betyder, at institutterne kan 

ansætte afdelingssekretærer igen, som de har haft tidligere. Og om der kan 

flyttes medarbejdere fra de administrative centre til institutterne. 

Dekanen præciserede, at de administrative centre skal spille tæt sammen med 

administrationen på institutterne. Vi skal levere den støtte der er brug for i 

forhold til lovgivningen og vi skal finde det rigtige niveau. Der skal findes en 

fornuftig balance, men der skal ikke være overlab mellem de administrative 

ydelser på institutterne og i de administrative centre. Det administrative ni-

veau er afhængigt af hvor meget man vil betale til administrationen og så er 

det op til institutterne at vurdere og disponere.  

Det organisatoriske ophæng er til administrationschefen og det bliver ikke 

flyttet til institutlederen. 

Niels Damgaard: vi skal i dialog med institutterne om servicen fra det admini-

strative og det vil komme når der er truffet en beslutning om det endelige re-

sultet. 

 

B-siden spurgte til de projekter, der skal ligge direkte under universitetsdirek-

tøren for at sikre en effektiv og professionel projektstyring på AU side 12, om 

det også gælder lokale projekter? 

Niels Damgaard svarede, at det kun er de store projekter/udviklingsprojekter 

på AU, der hører direkte under universitetsdirektøren. Det er ikke fakultetets 

projekter.  
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Dekanen er meget optaget af, at  udviklingsprojekterne er meget tæt knyttet 

til brugernes behov (service innovation). Og at der er transparens omkring 

disse udviklingsprojekter. 

Institutleder Klaus Lønne er enig i dette og mener, at de skal inddrages i ræk-

kefølgen og prioriteringen af disse udviklingsprojekter. Både inddragelse og 

synlighed er vigtig i denne sammenhæng. 

 

Afslutningsvis påpegende B-siden, at vi skal huske at tage hensyn til, at det er 

mennesker/medarbejdere vi påvirker med disse beslutninger og det skal der 

tages hensyn til i det videre forløb. Dekanen var helt enig. 

 

Der var enighed om at B-siden skriver sine kommentarer til forslaget til be-

slutning, som opfølgning på problemanalysen direkte til mailadressen: 

2014@au.dk med cc til dean.scitech@au.dk.  

 

Det blev endvidere aftalt, at LSU referaterne sendes direkte til mail adressen: 

2014@au.dk med cc til dean.scitech@au.dk 

 

4. Kl. 14.45 – 15.00: Orientering fra formand og næstformand 

 

a. De årlige lønforhandlinger udsat til foråret 2015 

Dekanen informerede om, at efterårets lønforhandlinger for 2014 er udskudt 

med et halvt år, og vil blive gennemført sammen med lønforhandlingerne for 

2015. Udskydelsen vil ikke påvirke lønaftalernes virkning fra den 1. april 

2014. 

Beslutningen er truffet som et led i den igangværende besparelsesproces, og 

bakkes op af både fællestillidsrepræsentanter og HSU.     

HSU godkendte i juni ledelsens lønforhandlingsbudget for 2014, der ikke 

overstiger 0,1 % af lønbudgettet for 2014, mens budgettet for 2015 først ligger 

klar i efteråret 2014.  

Nærmere detaljer omkring forårets forhandlingsforløb meldes ud i de lokale 

samarbejdsudvalg (LSU) i løbet af efteråret.   

  

b. Status vedr. høring af APV på ST 
ST´s handleplan for den psykiske APV har været sendt i skriftlig høring i FSU. 
Der er ikke kommet kommentarer fra medlemmerne af FSU. 

 

5. Kl. 15.00 – 15.15: Økonomi (bilag)) 

a. FC 2  

 

ST har afsluttet sin del af FC2 processen - et samlet FC2 er i sidste 
uge blevet fremsendt til universitetsledelsen med dekankommenta-
rer tilknyttet.  
 

mailto:2014@au.dk
mailto:dean.scitech@au.dk
mailto:2014@au.dk
mailto:dean.scitech@au.dk
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Forventningen til årets resultat for ST viser for Forecast 2 et under-
skud på 23 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet på 
-23 mio. kr.  Det er dog stadig således, at der stadig skal arbejdes på 
institutterne for, at vi når i mål med dette resultat. 
 

5. Kl. 15.00 – 15.15: Økonomi (bilag)) 

a. FC 2  

ST har afsluttet sin del af FC2 processen - et samlet FC2 er i sidste 
uge blevet fremsendt til universitetsledelsen med dekankommenta-
rer tilknyttet.  
 
Forventningen til årets resultat for ST viser for Forecast 2 et under-
skud på 23 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet på 
-23 mio. kr.  Det er dog stadig således, at der stadig skal arbejdes på 
institutterne for, at vi når i mål med dette resultat. 
 

I forhold til budget2014 og FC1 er der sket følgende:  

 
- Kontraktmidlerne er uændret i forhold til budgettet. 

 
- Øvr. finanslovsindtægter er opjusteret med ca. 18 mio.  

 

- Der er sket en teknisk nedjustering af øvrige eksterne indtægter, dvs. eks-

terne tilskud + salg/øvr. driftsindtægter + OH fra 1.205,4 mio. i budgettet 

til 1.192,5 mio. i FC2.  

 
- Forventningen fra institutter/centre til indtægtsniveaet vurderes at være 

for optimistisk og derfor fastholdes forventningen til indtjeningen på ni-
veau med det budgetterede i ST´s FC2 indmelding til universitetsledel-
sen. 

 
- Bidrag til back- og frontoffice stiger med 0,6 mio. som vedr. ekstra til-

skud til Økonomi-frontoffice i forbindelse med revisionsgennemgangen 
af konverteringen af de eksterne bevillinger under tidl. DMU og DJF. 
 

- Bygningsrelaterede omkostninger falder med 21 mio. i forhold til budget-
tet. Det skyldes bl.a., at der fundet en række andre besparelser på byg-
ningsområdet i forbindelse med besparelsesplanerne. 

 
- Samlet set er institutter/centre udfordret med 8,4 mio. i forhold til at 

kunne imødekomme deres pålagte resultatkrav. Dvs. samlet vil ST skulle 
kunne finde 8,4 mio. i forbedringer for at kunne imødekomme ST’s på-
lagte resultatkrav af UL på -23 mio.  

 
Dekanen oplyste på forespørgsel fra FSU, at der er budgetteret med en buffer, 
som er placeret i dekanatet. Bufferen fremgik ikke af den udsendte økonomi- 
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oversigt, men dekanen var enig med FSU i, at den fremadrettet bør fremgå af 
oversigterne.  
 
B-siden spurgte, om det var forventningen, at alle institutter opnår 0-resultat 
i 2015. Dekanen svarede, at det kan vi ikke forvente, men at det samlet set er 
målet.  
 

6. Kl. 15.15 – 15.25: Personale 

a. Orientering fra HSU møde den 19. juni 2014  

Dekanen spurgte, om der var kommentarer til referatet fra sidste HSU møde.  

B-siden ved Steen Henrik Møller refererede fra HSU mødet, at erfaringsop-

samlingen fra Økonomiprocessen 2014 ikke var møntet på enkelt personer, og 

at alle er blevet klogere efter hele processen. Ingen ønsker, at erfaringerne 

skal bruges igen. 

Dekanen var enig i at flere ting kunne være gjort bedre og dialogen er vigtig 

mellem de involverede parter. 
 

7. Kl. 15.25 – 15.30: Eventuelt    

a. Næste møde: 7. oktober 2014 

Det blev foreslået, at FSU på næste møde tager en drøftelse af lønforhand-

lingsprocessen på ST. 
 


