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REFERAT 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Kl. 13.00 – 13.05: Godkendelse af dagsorden  

 

2. Kl. 13.05 – 13.10: Godkendelse af referat fra ekstraordinært 

FSU den 8. januar 2014 og ordinært FSU den 15. januar 

2014 (bilag 2.a.1, bilag 2.a.2) 

 

3. KL. 13.10 – 14.45: Økonomi og besparelsesproces 

 

a. Aktuel status og det videre forløb for økonomiproces 

2014 

 

b. Drøftelse af spareplan på enheder uden LSU på ST 

 

4. Kl. 14.45 – 14.55: Orientering fra HSU den 27. januar 2014 

og eventuelt spørgsmål til HSU referat den 9. januar 2014 

(bilag 4.a.1 eftersendes, bilag 4.a.2) 

 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 Ad. 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært FSU den 8. janu-

ar 2014 og ordinært FSU den 15. januar 2014 (bilag 2.a.1, bilag 2.a.2) 

Dekanen orienterede om, at begge referater er godkendt af formanden og 

næstformanden og medlemmerne har haft mulighed for at komme med 

kommentarer til begge referater med frist i går - den 11. februar 2014. De ind-

sendte kommentarer blev gennemgået og referaterne blev herefter godkendt. 

B-siden bemærkede afslutningsvis, at dekanen bedes overveje muligheden for 

at enheder som DCA kan nedsætte et LSU på trods af, at de er under 25 med-

arbejdere. Det vil dekanen overveje efter B14 processen. 

 

Ad. 3. Økonomi og besparelsesproces 

a. Aktuel status og det videre forløb for økonomiproces 2014 

Dekanen opsummerede i forhold til det sidste ordinære FSU møde den 15. ja-

nuar 2014. 

 

3.a.1. Besparelseskravet for ST 

Dekanen har tidligere orienteret om, at ST har et besparelseskrav på 43,7 mio. 

kr. i 2014. I årene 2015 og 2016 er besparelseskravet for ST på 65,5 mio. kr. 

hvert år.  

 

Dekanen orienterede om fordelingen af besparelseskravet. Besparelseskravet 

er fordelt på de enkelte enheder (institutter, centre og dekanat) på ST. Ud-

gangspunktet for besparelseskrav har været en fordelingsnøgle baseret på 

fordelingen af faste lønmider for VIP og TAP. For at tage hensyn til forskellig-

heder i fastansættelser på 8000 C vs de tidligere sektorforskningsinstitutterne 

er der (1) først kigget på det samlede antal ansatte i kategorierne TAP, profes-

sor, lektor, seniorforsker, seniorrådgiver (alle ansatte undtagen phd, postdocs 

etc.) for at fordele besparelseskravet imellem 8000 C institutter og institutter 

fra sektorforskningsinstitutionerne. Bevæggrunden har været, at en fordeling 

udelukkende efter antal fastansatte, vil ramme institutter fra de tidligere sek-

torforskningsinstitutionerne hårdere end institutterne på 8000 C. (2) Der-

næst er besparelseskravet inden for de to puljer delt ud efter antallet af fast-

ansatte. Dette har ført til en fordelingsnøgle, som har været drøftet og accep-

teret af institutter og centre.  

 

Et medlem af B-siden påpegede, at der er medarbejdere som spørger til, hvor-

for institutter med overskud skal afskedige medarbejdere.   

Dekanen bemærkede, at ST har en samlet økonomisk udfordring som skal lø-

ses. Det er svært at finde en optimal løsning på fordelingen af besparelserne 

blandt institutter og centre, men vi har forsøgt at være så fair som muligt ved 

fordeling af besparelseskrav, selvom det er svært at tage højde for alt. Et med-
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lem fra A-siden supplerede med, at der er enighed blandt institut- og center-

lederne om, at det er den bedst mulige løsning ud fra de vilkår vi har. 

 

Et B-side medlem bemærkede, at oplevelsen i LSU’erne er, at en besparelse 

på bygningskonti ikke indgår som en mulighed, hvilket HSU ellers har ud-

meldt som en mulighed. 

 
Dekanen oplyste, at med hensyn til bygninger, så har der været og bliver fort-

sat set på besparelsesmuligheder, men der kan ikke forventes besparelser ud-

over de allerede planlagte på dette område i 2014, da der ofte er langvarige 

bindinger i forhold til de kontrakter, der eksisterer på bygningerne. I øjeblik-

ket ligger finansiering og dermed også krav om besparelser vedrørende byg-

ningsområdet samlet for ST. Dekanen anerkender, at incitatmentet til at ska-

be besparelser på dette felt ville være større hvis finansieringen var placeret 

på de enkelte institutter, men en retfærdig fordeling i den nuværende situati-

on er vanskelig, eftersom der er stor forskel på hvor mange bygninger (areal) 

de enkelte institutter har hver især og der desuden er stor forskel på husleje-

udgifterne. Dekanen understregede, at der bliver set på alle muligheder for 

besparelser, og at der bl.a. som tidligere nævnt sker en besparelse ved udsky-

delse af vedligehold på bygninger. 

 

Dekanen gjorde opmærksom på, at alle institutter er blevet bedt om at over-

veje alle muligheder for besparelser, herunder bygninger og drift, med hen-

blik på at løse de økonomiske udfordringer. Han understregede, at besparel-

seskravet ikke er den eneste udfordring – det er hele enhedens økonomi der 

skal tages i betragtning – herunder inddækning, fald i myndighedsindtægter, 

forpligtelser til eksterne partnere, fonde etc.  

 

3.a.2. Ekstraordinære LSU møder i perioden 3. – 6. februar 

Dekanen informerede om, at der har været afholdt ekstraordinære LSU mø-

der i perioden 3. – 6. februar 2014, hvor de lokale spareplaner blev præsente-

rede for LSU. På LSU møderne er de overordnede kriterier for udvælgelse af 

medarbejdere, der påtænkes afskediget som følge af besparelserne, blevet 

præsenteret og drøftet. Desuden er eventuelle lokale udvælgelseskriterier be-

sluttet af ledelsen blevet præsenteret og drøftet på LSU møderne.  

 

Et medlem af B-siden spurgte til rigtigheden i, at nogle medarbejdere kan bli-

ve pålagt deltid på et institut. HR-partnerchef Dorthe M. Andersen (DMA) 

svarede, at en ansat kan ikke pålægges ned i tid, men kan påtænkes afskediget 

og derefter tilbydes en evt. genansættelse på deltid såfremt, der er arbejdsop-

gaver, der tilsiger det. Hvis det fremstår som en ansat er pålagt deltid, så må 

der være tale om en fejl-formulering. Dekanen præciserede, at formuleringer-

ne i denne proces skal være så præcise og klare som muligt, og at fejlformule-

ringer skal for så vidt muligt undgås, men det kan være vanskeligt i denne 

proces. DMA følger op på dette hos pågældende institut. 
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Et medlem af A-siden ville gerne pga. stadigt verserende rygter have præcise-

ret i referatet om der på AU er en central puljer til dækning af de beløb, som 

skal udbetales i forbindelse med frivillige fratrædelser. Dekanen præciserede, 

at der IKKE er en central pulje til dækning af de frivillige fratrædelsesaftaler 

eller senior aftaler, men at det er institutterne og centrene der selv skal finan-

siere de aftaler, som indgås.  

 

B-siden spurgte til, om stillinger som bliver ledige på grund af frivillige fra-

trædelser, vil kunne blive besat via omplacering af de påtænkte afskedigede 

medarbejdere. Dekanen svarede, at det antagelig vil være et fåtal af stillinger, 

som vil blive genbesat da funktionen typisk vil blive nedlagt, men at han og 

institutlederne er opmærksomme på muligheden. Dekanen gjorde endvidere 

opmærksom på, at ansøgninger om frivillige fratrædelser kan blive afvist, hvis 

dette påvirker instituttets funktionalitet. Han understregede, at ansøgninger 

om frivillig fratrædelse vil blive vurderet individuelt og lokalt. 

Et medlem af A-siden supplerede med, at vi står i en meget vanskelig over-

gangsperiode og den frivillige fratrædelsesordning har igangsat et generati-

onsskifte, hvilket har medført, at han som institutleder skal sørge for at frem-

tidssikre sine funktioner. De vitale funktioner skal bevares og der kan være 

behov for hurtige genbesættelser, hvor stillingen ikke kan besættes ved om-

placering pga. særlige krav til kontinuitet og kvalifikationer (fx pasning af for-

søgsdyr).  

 

Med hensyn til processen for udlevering af partshøringsbreve henviste deka-

nen til at disse også havde været drøftet i LSUérne. LSU-drøftelserne tog af-

sæt i nogle overordnede AU principper for meddelelse om påtænkt afskedi-

gelse, som tager udgangspunkt i AU’s personalepolitik. Den overordnede 

ramme giver mulighed for at tilpasse processen under hensyntagen til de lo-

kale forhold. Udgangspunktet er direkte personlig kontakt mellem leder og 

medarbejder. Personer, der er fraværende på dagen, bliver ringet op af lede-

ren, som overbringer beskeden om påtænkt afskedigelse og aftaler et person-

ligt møde hurtigst muligt. 

 

B-siden fremlagde ønske om, at tillidsrepræsentanterne bliver informeret om 

navnene på de påtænkte afskedigede medarbejdere forud for at medarbejder-

ne indkaldes til mødet, da det vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Denne 

fremgangsmåde er blevet anvendt under tidligere fyringsrunder i flere enhe-

der. B-siden understregede, at de ønsker at blive inddraget forud for udleve-

ringen af partshøringsbrevene for at kunne støtte op omkring medarbejderne 

på bedst mulig måde. 

 

DMA orienterede om, at processen følger personalepolitikken på AU og at der 

lægges vægt på, at det er den enkelte medarbejder, der påtænkes afskediget, 

der skal informeres først. På grund af tavshedspligt overfor den enkelte med-
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arbejder vil der ikke blive udleveret nogen liste til en tredje part, som jo ellers 

på denne måde ville blivegjort bekendt med den påtænkte afsked før medar-

bejderen selv. Den enkelte ansat er velkommen til - og vil inden mødet blive 

gjort bekendt med muligheden for - at medbringe en bisidder til mødet ek-

sempelvis en tillidsrepræsentant, en god kollega eller ægtefælle. 

 

B-siden gjorde opmærksom på at det for nogle medarbejdere vil kræve  en 

stor personlig overvindelse at tage kontakt til en TR eller anden støtte i en 

vanskelig situation, hvor både ledelse og HR vil opleves som ”modpart”. Det 

er vigtigt at ingen bliver ladt i stikken kun med sig selv. 

 

B-siden understregede at TR har tavshedspligt om personsager, hvorfor ori-

entering af TR ikke vil være at offentliggøre personlig information. TR er ikke 

tredjepart, men tværtimod medarbejdernes repræsentanter, som skal vareta-

ge deres interesser og medvirke til at sikre en ordentlig proces. 

 

Dekanen tilføjede, at udlevering af navne til TR kan være en overskridelse af 

en personlig grænse, og at dette vil afhænger af forholdet mellem den enkelte 

medarbejder og tillidsrepræsentanten. DMA understregede, at der er truffet 

en beslutning om dette og tillidsrepræsentanterne er blevet informeret om at 

stå til rådighed på enhederne, så de kan bistå medarbejderne bedst muligt. 

Der er afsat tid inden selve mødet til, at medarbejderen kan hidkalde en even-

tuel bisidder.  

 

B-siden understregede, at man ikke kan se bort fra, at det er de faglige organi-

sationer, lokalt repræsenteret af TR, som varetager medarbejdernes interes-

ser, og at TR er de faglige organisationers repræsentanter på arbejdspladsen. 

Der er derfor ikke tale om at TR er en udenforstående part. Dekanen aner-

kender de faglige organisationers arbejde og påpegede, at der er lyttet til 

kommentarerne, men at de besluttede retningslinjerne skal følges. DMA sup-

plerede, at alle LSU’er har afholdt møder og lagt planer for afholdelse af den 

forestående proces. Der kan være lokale nuancer, som gør at tillidsrepræsen-

tanterne skal orienteres på forhånd, men dette er undtagelsen frem for hoved-

reglen.  

Der var enighed i FSU om, at vi skal lære af processen og samle erfaringer op 

til brug for en lignende situation, hvis den skulle opstå igen på AU.  

  

3.a.3. Frist for ansøgning om frivillig fratrædelses- og seniorord-

ning 

Dekanen orienterede om at fristen for frivillig fratrædelse og seniorordning 

var den 4. februar 2014. Med et vist forbehold for tallene, oplyste han, at der 

er der modtaget ønsker om 58 frivillige fratrædelsesordninger og 18 senior-

ordninger. Der pågår nu en forhandling om indgåelse af frivillig fratrædelses-

ordning/seniorordning med ansøgerne. Det er således for tidligt at sætte præ-

cise tal på antal medarbejdere der fratræder, fordeling mellem påtænkte uan-
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søgte afskedigelser og frivillige ordninger, og fordeling mellem VIP og TAP. 

Baseret på drøftelserne i LSU’er forventes der ca. 150 fratrædelser i alt på ST 

– dvs. det er samlet set i forhold til både uansøgt afsked, senior ordninger og 

frivillige fratrædelser. Heraf er ca. 76 medarbejdere omfattet af frivillige ord-

ninger, idet det bemærkes, at der er tale om ansøgninger der eventuel kan bli-

ve afslået med begrundelse i uundværlig funktionalitet. Tillige viser den fore-

løbige prognose, at fratrædelserne samlet set fordeles mellem VIP og TAP 

med ca. 65 VIP og 85 TAP. Det understeges igen, at der må tages forbehold 

for tallene, da der pt. foregår en samlet vurdering. 

 

B-siden henviste til, at der har været debat omkring hvor gode de forskellige 

ordninger er og hvorvidt den pågældende seniorordning er dårligere end de 

senioraftaler man løbende har mulighed for at forhandle sig frem til. DMA 

påpegede, at alle senioraftaler skal være dækket af reglerne i det gældende 

”Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger” af 29. august 

2011. Det er så i denne sammenhæng besluttet i universitetsledelsen på bag-

grund af drøftelser med fælles TR, at der ved nedtrapning i tid kan indbetales 

op til 18 måneders fuld pension, men at det drejer sig om individuelle for-

handlinger mellem lederen og den enkelte medarbejder.  

 

3.b. (Lukket punkt) Drøftelse af spareplan på enheder uden LSU 

på ST  

Dekanen indledte punktet med at påpege at denne drøftelse af spareplanen 

for enheder uden LSU er et lukket punkt. Det vil sige, at der ikke må videregi-

ves oplysninger om spareplanen og drøftelserne før enhedens leder har meldt 

ud til alle medarbejdere om spareplanen. 

 

De berørte enheder er DCE, DCA, BIRC (Center for Bioinformatik), CSE (Cen-

ter for Science uddannelse), ORION, Dekanat samt øvrige ansatte direkte un-

der dekanen og Dekansekretariatet.  

Besparelseskravet for disse enheder er samlet set 26 mio. i 2014, 12,3 i 2015 

og 2016. Besparelseskravene er tidligere forelagt for FSU og findes på hjem-

mesiden (indsat i dette referatet i nedestående tabel). 

 

Besparelseskrav for enheder ved ST uden LSU  

 

 2014 2015 2016 

DCE 0,1 0,4 0,4 

DCA 0,2 0,5 0,5 

Øvrige* 0,4 1,4 1,4 

Dekanat/dekansekretariat 25,3 10,0 10,0 

SUM 26 12.3 12.3 

    

Påtænkte besparelser for-

delt på 

2014 2015 2016 
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Løn  5.6 6.8 6.8 

Drift  20.4 5.5 5.5 

*(Øvrige omfatter BIRC,CSE, STENO) 

 

Dekanen oplyste, at fordelingen af de påtænkte besparelser på løn og drift er 

skønsmæssige. Han bemærkede, at de aktuelle økonomiske tilpasninger på de 

enkelte enheder afhænger af den samlede økonomiske situation på enheden 

(inklusiv evt. inddækningskrav, ændrede indtægtsgrundlag). De endelige be-

sparelsesscenarier er under udarbejdelse på de enkelte enheder.  

 

På baggrund af spareplanerne forventes samlet 3-4 påtænkte afskedigelser for 

enheder uden LSU. De 3-4 påtænkte afskedigelser er samlet for VIP og TAP. 

Hertil kommer en forventet besparelse på 5 mio. kr. på medfinanciering af 

PhD stipendier. Efter FSU mødet har dekanen fået opdaterede informationer 

og kan derfor oplyse, at der er modtaget 1 ansøgning om frivillige fratrædelse 

og ingen ansøgninger om seniorordninger fra medarbejdere ved enhederne 

uden et LSU. 

Dekanen oplyste, at besparelsen på PhD stipendier ikke er ensbetydende med 

en nedprioritering af PhD stipendier, men derimod skal der arbejdes på at få 

større eksterne finansiering af PhD stipendier.  

 

Universitetsledelsen har efter drøftelse i FSU/ASU og HSU 7. – 9. januar 

2014 vedtaget nedenstående overordnede kriterium. På baggrund af drøftelse 

på FSU mødet d. 15. januar 2014 tilslutter dekanen sig det overordnede krite-

rium som gælder enheder på ST uden LSU:  

 

”De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hen-

syn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet 

er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver, og at der derfor ved 

udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning 

af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til uni-

versitetets fremtidige opgaver.”  

 

Dekanen påtænker at supplere dette kriterium med yderligere to kriterier: 

 At medarbejderen er beskæftiget med opgaver, der efter en pri-
oritering af den fremtidige opgavevaretagelse, helt eller delvist 
bortfalder 

 At medarbejderens kompetenceprofil ikke svarer til de fremad-
rettede forventede kompetencebehov i enheden 

 

Dekanen efterspurgte eventuelle kommentarer eller spørgsmål. Et medlem af 

B-siden foreslog, at det sidste kriterium slettes, da dette kan fremstå som me-

get individuelt fokuseret og ikke med begrundelse i økonomiske situation. 

Dekanen takkede for kommentarerne og har efterfølgende besluttet ikke at 

tage dette kriterium i anvendelse.   
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Dekanen fremlagde herefter forslag til processen i forbindelse med påtænkt 

afskedigelse for ansatte under enheder uden LSU. 

 

For enhederne gælder, at det er den pågældende leder – eller den som deka-

nen udpeger - for enhederne som forestår den påtænkte afskedigelse. Da alle 

enhederne uden LSU er små enheder foreslås, at udlevering af partshørings-

breve så vidt muligt sker d. 24. februar. Den praktiske tilrettelæggelse plan-

lægges således: 

 

a) Alle medarbejderne bliver snarest muligt bedt af deres nærmeste 

leder om at være til stede på arbejdspladsen d. 24. februar kl. 9-

12. Er en medarbejder forhindret af tjenestelige årsager eller an-

dre årsager skal dette meddeles nærmeste leder. 

b) Lederen af enheden foretager en opringning i tidsrummet kl. 9-10 

til de medarbejdere, som skal modtage et partshøringsbrev og af-

taler en personlig samtale af ca. 20 minutters varighed. Medar-

bejderen får oplyst, at der vil være mulighed for at have en bisid-

der med til samtalen, og medarbejderen gives tid til at indkalde 

vedkommende til samtalen.  

c) Samtalen afholdes så vidt muligt i et diskret lokale eller alternativt 

på lederens kontor. Lederen af enheden har umiddelbart inden  

orienteret TR om, hvornår samtalerne foregår og i hvilket lokale 

(TR oplyses IKKE om navne). Lederens HR-partner er som ud-

gangspunkt ikke med til samtalen, men er til rådighed, såfremt 

der er behov for det.  

d) Lederen afholder de personlige samtaler med de berørte medar-

bejdere og eventuelt bisidder i tidsrummet kl. 10-12 d. 24. februar 

– medmindre andet bliver aftalt med medarbejderen.  På mødet 

udleveres partshøringsbrev, og medarbejderen vil blive bedt om at 

kvittere for modtagelsen. 

e) Såfremt medarbejderen er fraværende på dagen, ringes vedkom-

mende op af lederen og der aftales en personlig samtale hurtigst 

muligt. Partshøringsbrevet sendes med posten med afleveringsat-

test. 

f) Når lederen har afholdt alle samtaler orienteres enhedens medar-

bejdere om, at parthøringsbrevene er udleveret. Samtidigt oplyses 

antallet af de påtænkte afskedigelser (der nævnes ingen navne). 

Orienteringen af medarbejderne kan ske ved mail eller på et med-

arbejdermøde. 

 

Dekanen efterspurgte eventuelle kommentarer eller spørgsmål. 

B-siden påpegede, at formuleringen omkring bisidder inkluderer, at dette ek-

sempelvis kunne være den ansattes tillidsrepræsentant og at tillidsrepræsen-

tanten har tavshedspligt og ikke kun fortrolighed.  
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B-siden fandt at formuleringen omkring varigheden af den personlige samtale 

på ”ca. 20 minutter” kunne give et misvisende indtryk af længerevarende 

samtale og foreslog en ændring af formuleringen til ”op til ca. 20 minutter”. 

(Dekanen har efterfølgende ændret formuleringen til det foreslåede.) 

 

I tilfælde af telefonisk samtale forslår B-siden, at tillidsrepræsentanten kan 

deltage i lokalet sammen med lederen. Dekanen påpegede, at dette kun rent 

undtagelsesvis kan forekomme, idet selve samtalen bør foretages ansigt til an-

sigt. Som udgangspunkt skal intet overleveres telefonisk.  

 

B-siden forespurgte baggrunden for underskrivelse af kvittering for modta-

gelse af partshøringsbrev. Dekanen svarede, at situationen ikke må kunne 

misforstås, og derfor er det vigtigt, at medarbejderen underskriver på modta-

gelsen af brevet. DMA supplerede, at dette ikke vil blive ændret, og gjorde 

samtidig opmærksom på, at det ikke er ensbetydende med, at man skriver 

under på sin opsigelse, men derimod at man har modtaget parthøringsbrevet.  

 

Der var enighed i FSU om, at samtalen skal afholdes kort tid efter opkaldet, 

men at den ansatte skal have tid nok til at kontakte en eventuel bisidder.   

 

Et medlem af B-siden foreslog, at lederen orienterer den ansatte om, hvem 

der er pågældendes tillidsrepræsentant. Et medlem af B-siden tilføjede at til-

lidsrepræsentanterne ikke har komplette og fejlfri lister over hvem tillidsre-

præsentanten repræsentere og at de derfor ikke kan være sikker på alle de an-

satte som tillidsrepræsentanten repræsentere har de nødvendige kontaktin-

formationer. DMA påpegede, at det er op til den ansatte selv at afgøre, hvem 

de ønsker at medbringe som bisidder til samtalen, og at tillidsrepræsentanten 

er medarbejderens repræsentant og ikke ledelses repræsentant.  
Dekanen orienterede om hvordan omplaceringsmuligheder for medarbejdere, 
der afskediges, undersøges. Vi følger AU´s personalepolitik for omplace-
ringsmuligheder ved afskedigelser, hvoraf det fremgår at ”ved økonomiske 
eller strukturelt/organisatorisk betinget afsked undersøges forinden alle mu-
ligheder for at undgå uansøgt afskedigelser, herunder f.eks. mulighed for om-
placering først på hovedområdet og dernæst på det samlede universitet”. 
 
Der forventes dog at være begrænset muligheder for omplacering i den nuvæ-
rende situation, hvor hele AU er ramt af besparelserne. Alle eventuelle stillin-
ger bliver opslået internt ifølge det kvalificerede ansættelsesstop. 

 

Dekanen oplyste, at umiddelbart efter FSU mødet vil lederne af enhederne 

uden LSU blive bedt om, at orienterer enhedernes medarbejdere om det sam-

lede forventede antal påtænkte afskedigelser for enheder uden LSU og det 

planlagte forløb for overlevering af partshøringsbreve. 
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Ad. 4. Orientering fra HSU den 27. januar 2014 og eventuelt 

spørgsmål til HSU referat den 9. januar 2014 (bilag 4.a.1 eftersen-

des, bilag 4.a.2) 

 

Dekanen gav ordet til DMA, der orienterede om de fastlagte retningslinjer 

vedrørende registrering af standardferie besluttet på HSU mødet den 27. ja-

nuar 2014. Det overordnede er, at alle skal som udgangspunkt afvikle deres 

ferie – også de særlige feriedage. Fremadrettet vil alle få tilsendt et skema til 

registrering af standard ferie og såfremt skemaet ikke returneres vil der bliver 

registreret en standard ferie, som kan justeres efter en konkret aftale mellem 

medarbejder og nærmeste leder. HSU har også besluttet, at den 6. ferieuge 

fremadrettet som udgangspunkt ikke kan udbetales med mindre særlige for-

hold gør sig gældende. 

 

De nye retningslinjer som HSU har vedtaget har virkning for ferieåret 

2014/2015 og kan ses på hjemmesiden: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/ferieafholdelse/ .  

 

På FSU mødet den 15. januar 2014 blev registrering af standard ferie drøftet, 

hvilket er i tråd med HSU beslutningen. Den eneste forskellighed er den au-

tomatiske placering af standardferie og de særlige feriedage, hvor ST havde 

fastlagt en anden periode. AU-HR er indforstået med, at der er fleksibilitet i 

år ift. de institutter/centre på ST, der har sendt ud til deres medarbejdere 

angående indberetning af ferie for ferieåret 2014/2015. Men fra ferieåret 

2015/2016 skal ST følge HSU beslutningen. 

HSU har besluttet, at standardferie afholdes som følgende: 

Almindelige feriedage: 

• 4 uger i juli (uge 27-30 inkl.) 

• 1 uge omkring jul og nytår (23. dec., dagene mellem jul og nytår og 

evt. resterende dage efter nytår) 

Særlige feriedage:  

• 2 dage i efterårsferien 

• 3 dage før påske 

 

B-siden påpegede, at hvis der er lokale forhold på nogle institutter, der tilsiger 

det pga. arbejdsopgaverne, så kan andet aftales f.eks. ved de institutter, der 

har forpligtelser i forbindelse med høstning af diverse afgrøder. Et medlem 

fra B-siden spurgte dekanen om hvad man skulle gøre når man på grund af 

eksamen ikke kan afholde sin ferie ifølge de ferieplaner, som man selv har lagt 

eller som er blevet lagt for en. Eksamensdatoen bliver nemlig først lagt ca. 3 

uger før eksamen. Dekanen svarede, at det er institutlederens ansvar at med-

arbejderne kan afholde ferie samtidig med at institutternes opgaver varetages.  

Dekanen understregede afslutningsvis, at det er vigtigt, at alle medarbejdere 

får afholdt deres ferie, og at det også er relevant set i lyset af den seneste psy-

kiske APV.  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/ferieafholdelse/
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Ad. 8. Eventuelt 

Et medlem af B-siden opfordrede til, at godkendelse af referatet sker relativt 

hurtigt efter mødets afholdelse. DMA foreslog, at referatet fra dagens møde 

kun får tre dages godkendelse hos B-siden. Dette blev godkendt. 

Et medlem af B-siden bemærkede at en stor del af de frustrationer der disku-

teres i forbindelse med proceduren for afskedigelser skyldes, at reglerne er 

udformet med henblik på korrekt håndtering og beskyttelse af parterne i en-

keltsager. Reglerne er ikke hensigtsmæssige ved afskedigelser i større omfang, 

hvilket er frustrerende for alle parter. Derfor er det vigtigt og godt, at vi på al-

le niveauer af SU-systemet får diskuteret hvordan vi agerer bedst muligt in-

denfor de rammer der nu er.  

Dekanen takkede for et godt møde. 


