
 

 

 

 
 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: 8. januar. 2014 

Ref: mban 

 
 

Side 1/5 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 
Møde onsdag den 8. januar 2014, kl 13.00 – 14.45 

Bygning 1431, lokale 013/015, Nordre Ringgade 1, 8000 

Aarhus C 

Ekstraordinært FSU-møde  

 

Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Birgitta R. Knud-

sen, Søren Bom Nielsen, Jens Bøgestrand, Liselotte Frederiksen, Jens Barfod, Stig 

Ravn, John Kapstadt, Niels Damgaard Hansen, Dorthe M. Andersen, Marianne 

Fejerskov Løyche 

Videolink: Anders Branth Pedersen (Roskilde A2.36),  

Klaus Lønne Ingvartsen, Steen Henrik Møller (Mødelokale 2) 

Uffe Pilegård Larsen (Flakkebjerg Bygning 7610 lokale 9999), 
Afbud: Thomas Skjødeberg Toftegaard 

 

REFERAT 

 

1. Bemærkninger og godkendelse af dagsorden  

 

2. Det godkendte budget 2014  

Orientering om bestyrelsens endelige beslutning om budget 2014 (be-

handlet i HSU 13. dec. og i bestyrelsen 18. dec.) samt orientering om 

besparelsernes omfang.  

Bilag: Det godkendte budget og notat om baggrund for besparelserne 

Bilag: Tids- og procesplan budget 2014. 

 

3. Drøftelse af proces og fastsættelse af overordnet kriterium 

for udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget 

som følge af besparelse 

Bilag: Overordnet udvælgelseskriterium. 

 

4. Orientering om afværgeforanstaltninger  

Orientering om universitetsledelsens beslutninger om afværgeforan-

staltningerne: 

- Kvalificeret ansættelsesstop 

- Lønforhandling 2014 

- Frivillige fratrædelsesordninger og  

- Seniorordninger 

Bilag: Afværgeforanstaltninger 

Bilag: Frivillige fratrædelsesordninger eftersendes 

 

5. Støttemuligheder for medarbejdere 

Orientering om støttemuligheder for medarbejdere; herunder psyko-

logisk rådgivning. 

Bilag: Notat til samarbejdsorganisationen om støttemuligheder. 

 

6. Eventuelt 
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Ad. 1. Bemærkninger og godkendelse af dagsordenen 
Dekanen ønskede at tilføje godkendelse af referat fra det ekstraordinære FSU 

møde den 19. december 2013 til dagsordenen. Referatet havde fået indarbej-

det de indkomne bemærkninger og blev udsendt den 7. januar 2014. Der var 

ingen yderligere bemærkninger og referatet blev herefter godkendt. 

 

Ad. 2. Det godkendte budget 2014 
Budget 2014 blev behandlet i HSU den 13. december og godkendt af bestyrel-

sen den 18. december 2013. Dekanen gennemgik herefter budgettet. Årets re-

sultat var budgetteret med et underskud på 55 mio. kr., men ender med et 

underskud på ca. 100 mio. kr. Der er budgetteret med et underskud i 2014 på 

60. mio. kr. og bestyrelsen besluttede at resultatet i 2015 skal gå i nul (0).  

For Science and Technology er der indlagt et besparelseskrav på 43,7 mio. kr. 

i 2014.  

 

Dekanen tilkendegav, at de omfattende besparelser vil medføre personalere-

duktioner på AU og på ST for at målet kan nås. TR gjorde opmærksom på, at 

det var vigtigt, at der bliver undersøgt muligheder for besparelser alle steder. 

Dekanen lovede, at der vil blive set på alt for at nå i mål med besparelserne. 

Det er vigtigt, at de enkelte enheder ser nøje på, hvordan de kan nå i mål med 

besparelseskravene samt overholde budgetterne for 2014 og de kommende år. 

 

Tids- og procesplanen er udsendt som bilagsmateriale i forhold til budget 

2014. HSU afholder ekstraordinært møde den 9. januar og den 10. januar 

udmeldes det godkendte budget og budgetramme til institutter og vicedirek-

tørområder. 

Fra den 13 – 15. januar 2014 bliver der afholdt ekstraordinært LSU, hvor der 

sker en drøftelse af budget 2014 og den økonomiske situation på insti-

tut/vicedirektørområdet. Fra den 15-31. januar udarbejder institutter og vice-

direktørområder lokale spareplaner, som drøftes i LSU den 3-6. februar. HSU 

holder den 27. januar ekstraordinært møde, hvor processen bliver drøftet. I 

perioden fra den 10-21. februar sker der en udvælgelse af de medarbejdere, 

som påtænkes afskediget eller omplaceret samt udarbejdelse af partshørings-

breve.  

FSU fortsætter drøftelserne af budgettet på det ordinære FSU møde onsdag 

den 15. januar 2014. 

 

Dekanen spurgte herefter til eventuelle spørgsmål eller kommentarer.  

 

Et medlem af B-siden påpegede, at tidsfristen den 4. februar omhandlende 

frivillige fratrædelsesordninger er meget kort. Dekanen anerkendte, at det er 

en kort tidsfrist, men det er desværre nødvendigt for at det kan blive en af-

værgeforanstaltning inden de påtænkte afskedigelser.   

 

Et medlem af B-siden pointerede, at fordi processen er kort kan der opstå sa-

ger som kan vise sig besværlige. Det er vigtigt, at det ikke udvikler sig til man-
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ge, blot fordi tiden skal overholdes. Påvirkningen af denne proces rammer og-

så de øvrige medarbejdere på ST’s enheder. Dekanen var enig i denne be-

tragtning og viderebringer gerne bekymringen til HSU. Dekanen understre-

gede, at det skal være en fair og ordentlig proces. 

 

Et medlem af B-siden orienterede om vigtigheden i, at der på de ekstraordi-

nære LSU møder den 3-6. februar bliver drøftet en lokal plan for håndtering 

af processen på dagen, hvor partshøringsbrevene bliver udleveret. Dette må 

gerne hvis mulig tilføjes i procesplanen. Dekanen var enig.  

 

Ad. 3. Drøftelse af proces og fastsættelse af overordnet kriterium 

for udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget som føl-

ge af besparelse 

Dekanen orienterede om, der i bilagene er udsendt en sagsfremstilling som 

overordnet beskriver:  

- Processen for fastlæggelsen af udvælgelseskriterier med inddra-

gelse af samarbejdssystemnet på AU 

- Kriterierne: Universitetsledelsens overordnede udvælgelseskrite-

rium. 
 

Dekanen gennemgik herefter processen som i korte træk omhandler følgende: 

Universitetsledelsen fastsætter de overordnede kriterier der herefter drøftes i 

HSU samt i FSU/ASU. Dernæst drøftes de overordnede kriterier i LSU. Det er 

hensigten, at der på det enkelte institut eller vicedirektørområde opstilles 4-5 

objektive udvælgelseskriterier til supplering af de af universitetsledelsen fore-

slåede overordnede kriterier og at disse udvælgelseskriterier drøftes på LSU-

niveau. Dekanen efterspurgte herefter, om FSU kan tilslutte sig denne en pro-

ces? 

 

B-siden understregede, at det er ledelsen som fastlægger kriterier og tilkende-

gav, at det overordnede kriterium er sagligt og at det vil være et tilstrækkeligt 

med dette overordnede kriterium. B-siden havde svært ved at se formålet med 

at opstille 4-5 lokale kriterier, da der vil ske en helhedsvurdering på instituttet 

af, hvilke ansatte institutlederen ønsker, der skal fortsætte fremadrettet.  

Dekanen påpegede, at den foreslåede proces giver de enkelte LSU´er mulig-

hed for at påvirke kriterierne lokalt. ST er et stort hovedområde med meget 

stor forskellighed fra enhed til enhed. 

 

B-siden forklarede, at det var mere relevant, at institutlederen orienterede det 

lokale samarbejdsudvalg om, hvordan institutlederen har tænkt sig at udmøn-

te besparelsen.  

 

DMA supplerede med, at drøftelsen omhandler hvorvidt HSU skal fastlægge 

et overordnet kriterium eller om der skal være mulighed for ekstra tilføjelse af 

lokale kriterier på institutterne/VD-områderne. FSU afholder møde før HSU 
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for at vigtige synspunkter kan viderebringes gennem dekanen, men også 

igennem tillidsrepræsentanterne, der deltager på HSU mødet. I sidste instans 

er det en ledelsesbeslutning. Dekanen tilføjede, at processen med udvælgelse 

af medarbejdere ikke kan påbegyndes før, at der er fastlagt nogle kriterier, der 

danner grundlag for udvælgelsen.  
 

Et medlem af A-siden opfordrede til, at HSU fastlægger 4-5 overordnede kri-

terier, da medlemmet vurderede, at udvælgelsen af disse lokale kriterier ska-

ber unødvendig støj og problemer.  

 

Et medlem af B-siden roste dekanen for initiativet til denne drøftelse og, at 

der foretages en Bottom-Up proces i forhold til tilbagemeldingen i stedet for 

en Top-Down. Enten skal der være et overordnet kriterium ellers skal der væ-

re en lang række af saglige kriterier.   

 

Dekanen afsluttede drøftelsen med at informere om, at der er enheder på ST, 

der ikke har et LSU, og at der derfor kan blive behov for at FSU også skal 

drøfte kriterier på FSU mødet den 15. januar 2014.  

 

Ad. 4. Orientering om afværgeforanstaltninger 

DMA gennemgik afværgeforanstaltningen vedrørende frivillig fratrædelse. 

Kvalificeret ansættelsesstop, Lønforhandling 2014 og seniorordninger blev 

drøftet på sidste FSU møde den 19. december 2013. 

 

Det blev understreget, at hvis der er enighed blandt institutleder og tillids-

mand om, at der kan være en lønforhandling omkring enkelte personer, kan 

dette ske i foråret 2014 med virkning pr. 1. april 2014. Dette fremgår også af 

referatet fra det ekstraordinære FSU møde den 19. december 2013.  

  

DMA gennemgik herefter reglerne for frivillig fratrædelse. Reglerne findes 

også på AU’s hjemmeside. Universitetsledelsen besluttede, at det er muligt at 

søge om frivillig fratrædelse, hvis den ansatte har mindst 9 års ubrudt ansæt-

telse i staten. Ansøgningsfristen er 4. februar, men det anbefales at søge hur-

tigst muligt. Ansøgningen sker igennem institutlederen, der drøfter sagen 

med dekanen. Alle ansøgninger vil blive behandlet individuelt. 

 

Et medlem af B-siden påpegede, at det i referatet fra HSU fremgår, at det kun 

kan ske ved 9 års ubrudt ansættelse ved Aarhus Universitet men tæller andre 

statsvirksomheder også med. DMA gjorde opmærksom på at det er 9 års 

ubrudt ansættelse ved AU og staten. B-siden spurgte om en medarbejder kan 

blive afskediget efter et afslag på en ansøgning om frivillig fratrædelse. Deka-

nen påpegede, at dette ikke ville være en normal praksis og være etisk ukor-

rekt i den samme proces. 
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Et medlem af B-siden spurgte om fratrædelsesbeløbet er en månedsløn eller 

om det er et beløb, der bliver forhandlet. DMA påpegede, at det er en måneds-

løn.  

 

Et B-side medlem spurgte til, hvordan fratrædelsesordningerne finansieres. 

A-siden svarede, at fratrædelserne finansieres af det pågældende insti-

tut/center. 

 

Desuden efterlyste B-siden en afklaring af, om der er medregnet ferie i den 

frivillige fratrædelsesordning eller om dette ligger ud over det nævnte antal 

måneder.  

 

Ad. 5. Støttemuligheder for medarbejdere 

DMA orienterede om støttemulighederne for medarbejderne. Universitetet 

har en aftale med rådgivningsfirmaet Prescriba om psykologisk rådgivning, 

som dækker alle universitetets ansatte. Med ordningen har medarbejderne 

fortsat adgang til ekstern psykologisk rådgivning ved situationer, som måtte 

have indflydelse på arbejdsindsatsen. 

 

Universitetets personalepolitik fastlægger, at medarbejdere som afskediges af 

økonomiske eller strukturelt/organisatoriske grunde tilbydes et genplace-

ringsforløb med henblik på beskæftigelse uden for AU. Der er desuden mulig-

hed for at aftale relevant kompetenceudvikling i opsigelsesperioden. 

 

Universitetet agter at tilbyde et genplaceringsforløb, som er en individuel job-

rådgivning, som retter sig mod at give den afskedigede medarbejder et fun-

dament til, at han/hun kan begynde en kvalificeret jobsøgning. Indholdet kan 

tilpasses medarbejderens behov. Det kan være kompetenceafklaring, udar-

bejdelse af CV, ansøgning, jobsøgningsstrategi, jobsamtaletræning, netværk, 

vejledning om det lokale arbejdsmarked, karrieskift, jobmål eller andet. 

 

Et medlem af B-siden opfordrede til, at der sker en påmindelse omkring mu-

lighederne for psykologisk rådgivning via f.eks. nyhedsmails. Dekanen tager 

dette til overvejelse.  

 

Ad. 6. Eventuelt 
Et medlem af B-siden spurgte om, de centre, der ikke har et LSU kan få lov til 

at oprette et lokalt samarbejdsudvalg. Dekanen ville overveje dette. 

 

Et medlem af B-siden forespurgte, hvorvidt det er muligt, at økonomibilagene 

til næste møde bliver udsendt på forhånd. Flere B-side medlemmer tilsluttede 

sig dette. Dekanen vil overveje dette, men påpegede, at bilagene ofte kommer 

tæt på afholdelse af møderne og at de kræver en uddybning for at tallene ikke 

misfortolkes.   

 

Dekanen takkede for et godt møde.  


