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Møde den: 9. december 2015 kl. 12.15 – 14.45 
Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 
Ordinært FSU-møde 
Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg 
Toftegaard, Erik Baatrup, Olav W. Bertelsen, Anders Branth Pedersen, John 
Rothborg Mortensen, Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, 
Steen Henrik Møller, John Kapstad, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Niels Damgaard 
Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, Michelle Williams og 
Klaus Lønne Ingvartsen  

DAGSORDEN 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Kl. 12.15 – 12.20 

Godkendelse af referat og dagsorden (v/NCN, 5 min) 
Referatet er udsendt med materiale til dagsordenen.  
Dagsordenen har været drøftet på formøde mellem formand og næstfor-
mand. 
FSU er blevet bedt om at indmelde punkter til dagsordenen inden den 26. 
november 2015 
 

2. Kl. 12.20 – 13.00 
Økonomi – lukket punkt (v/NCN, 40 min.) 
a. FC 3 (bilag) 
b. Budget 2016-2019 
 

3. Kl. 13.00 – 13.15 
Evaluering af lønaftalekataloget (bilag) (v/NCN, 15 min.) 
Lønudvalget har evalueret lønaftalekataloget. I den forbindelse har løn-
udvalget foretaget en række ændringer, som er tiltrådt af fakultetsledel-
sen. Ændringerne skal drøftes i FSU inden endelig godkendelse. Ændrin-
gerne fremgår med track changes i lønaftalekataloget, der er vedlagt som 
bilag.  
Bilag: Lønaftalekatalog ekskl. kapitel 4 og bilag 

 
4. KL. 13.15 – 13.30  

Personale (v/NCN, OWB og DMA), 15 min.) 
a. Lønforhandling 2016 (bilag) 

Den overordnede tidsramme for lønforhandlinger er fastsat. Tidspla-
nen har været drøftet med fællestillidsrepræsentanterne og HSU.  
Bilag: Overordnet tidsramme for lønforhandling 2016  
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b. Lønkriterier (bilag) 
Lønkriterier for 2016 er blevet evalueret af lønudvalget. I den forbin-
delse var der enighed om, at eksempler og underpunkter fra kriterier-
ne slettes. Herefter fremstår lønkriterierne mere enkle og gennem-
skuelige.  
Bilag: Lønkriterier for 2016 

 
5. Kl. 13.30 – 13.45  

Høring om handleplan for flere kvinder i forskning (bilag) 
(v/NCN, 15 min.) 
Universitetsledelsen har udarbejdet et udkast til handleplan for flere 
kvinder i forskning 2016-2020. Handleplanen skal i høring i de Akademi-
ske Råd og i samarbejdsudvalgene. Universitetsledelsen har bestemt at 
FSU med frist d. 15. februar skal sende kopi af høringssvar til HSU. FSU’s 
næstkommende møde finder sted efter fristens udløb. Det foreslås derfor, 
at FSU nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde et høringssvar, som 
kan fremsendes til universitetsledelsen og HSU, og at der samtidig ind-
kaldes til et ekstraordinært FSU-møde i perioden 1-11. februar hvor hø-
ringssvaret kan drøftes. 
 

6. Kl. 13.45 – 14.00 
Orientering om undervisningsstruktur (v/NCN, 15 min.) 
I juli 2015 udsendte fakultetsledelsen et oplæg til en ny undervisnings-
struktur ved ST til høring ved alle institutter og studienævn samt ved 
Akademisk Råd og de studerendes foreninger. Oplægget indeholdt føl-
gende tre modeller til semesterstruktur (med/uden fleksperiode) samt 
mulighed for fortsat bevarelse af kvartersordningen. Oplægget kan læses 
via dette link: 
http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/kvarters
strukturen-til-debat/.  
Høringsfristen udløb d. 26. oktober 2015. På baggrund af de indkomne 
høringssvar træffer fakultetsledelsen beslutning d. 3. december 2015 om 
fremtidig undervisningsstruktur på ST. FSU vil blive orienteret om be-
slutningen.  

 
7. Kl. 14.00 – 14.15  

Håndtering af ansættelser faste VIP (v/NCN, 15 min.) 
Som led i opfølgningen på problemanalysen besluttede Fakultetsledelsen 
på fakultetsledelsesmødet d. 28. maj 2015 nye ansættelsesprocesser på 
ST. Det blev understreget, at implementeringen vil komme til at foregå i 
step, da nogle af de nye initiativer afventer beslutninger i universitetsle-
delsen. Universitetsledelsen har nu godkendt anvendelse af short listing 
proces på AU. Det betyder, at udrulningen nu kan igangsættes på ST. På 
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mødet redegøres der for nærmere for planen for udrulningen på ST og det 
materiale der udarbejdes til brug for implementeringen. 
Bilag: Sagsfremstilling og skema: Håndtering af ansættelser ved stillings-
opslag, ST 
 

 8.  Kl. 14.15 – 14.25 
Orientering fra formand og næstformand (v/NCN, 10 min.) 
 
a. Status vedr. ST Strategiproces 
Der er med fristen d. 1. december 2015 blevet udarbejdet institut- og cen-

terstrategier med inddragelse af medarbejderne. Dekanatet og fakul-
tetsledelsen har pt drøftelser om strategiske prioriteringer, og der vil 
blive udarbejdet en samlet strategi for ST. Et udkast til ST strategi vil 
blive sendt i høring i februar-marts 2016. 
 

b. Status vedr. opfølgning på problemanalyse  
Dekanen orienterer om status 
 

c. Psykologisk afhjælpning – opfølgning fra sidste møde 
På sidste møde i FSU blev det aftalt, at det skulle undersøges nærme-
re, hvilke type løsninger, der findes på AU, for psykologisk hjælp. 
I henhold til Fællesadministrationen – Organisationsudvikling og Ar-
bejdsmiljø arbejdes der med følgende løsninger: 
- Anonym og visiteret rådgivning ved Dansk Krisekorps 
- Indkøbsaftale for anden psykologisk rådgivning 
- Kursus i psykologisk førstehjælp 

 
d. Kommende høring om revideret personalepolitik 

Næstformanden i FSU orienterede på sidste møde om arbejdet med 
revideret udkast til personalepolitik i den af HSU nedsatte arbejds-
gruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en revideret per-
sonalepolitik, som forventes udsendt i høring efter behandling på et 
fælles HSU-HAMU møde d. 5. januar 2016. Frist for indsendes af hø-
ringssvar fra ST forventes at blive d. 29. februar 2016. På mødet afta-
les processen ifht FSU. 
 

9.   Kl. 14.25 – 14.30 
Valg til FSU (v/NCN, 5 min.) 
FSU’s funktionsperiode slutter den 29.2.2016. Der skal derfor vælges nye 
medlemmer til FSU. Når B-side medlemmerne er valgt udpeger NCN nye 
A-side medlemmer til FSU, således at der opnås en bedst mulig balance-
ret repræsentation i FSU.   
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10. Kl. 14.30 – 14.40  
Evaluering af FSU-samarbejdet for nuværende periode (bilag) 
(v/NCN, 10 min.) 
Med udgangspunkt i Guide til et godt SU-samarbejde ønskes en kort drøf-
telse af FSU samarbejdet for nuværende periode. 
 

11. Kl. 14.40 – 14.45  
Eventuelt (5 min.) 

        


