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Løyche, Dorthe M. Andersen 

Afbud: Anders Brandth Pedersen, Michelle Williams, Steen Henrik Møller, Klaus 

Lønne Ingvartsen. 

  

REFERAT 

 

REFERAT  
 

 

1. Kl. 13.00 – 13.05: Godkendelse af referat og dagsorden (bilag) 

 

2. Kl. 13.05 – 14.05: Status og opfølgning på den interne problem-

analyse 

a) Drøftelse af foreløbige anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr.  

ansættelsesprocedurer på ST v/prodekan Jes Madsen (bilag) 

b) Drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen om myndighedsbetjening 

v/prodekan Kurt Nielsen(bilag) 

c) Medinddragelse v/ institutlederne SBN/MW(bilag) 

d) Organisering af administrationen v/administrationschef Niels Damgaard 

Hansen 

 

3. 14.05 – 14.20: Drøftelse af arbejdsmiljøstatistikker for 2014  

(Bilag) 

 

4. Kl. 14.20 – 14.30: Økonomi  

 

5. Kl. 14.30 – 14.45: FSU årshjul (bilag) 

 

6. Kl. 14.45 – 15.05: Personale 

a) Opfølgning vedr. ferie 

 

7. Kl. 15.05 – 15.25: Orientering fra formand og næstformand 

a) Orientering om nedsættelse af erhvervsudvalg 

b) Orientering vedr. elever og laborantpraktikanter 

c) Studentermedhjælpere v/næstformanden 

 

8. Kl. 15.25 – 15.30: Evt. 
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Ad. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende to punkter under 
punkt 7: ”Orientering fra formand og næstformand” 
7. d. Olav vil orientere om ny afgørelse fra Ankestyrelsen i en arbejdsskade-
sag, som involverer en ST medarbejder.  
7. e. Dekanen vil orientere om en mail fra vicedirektør Louise Gade fra den 25. 
marts til alle medlemmer af FSU og FAMU vedr. handleplan for det psykiske 
arbejdsmiljø og afrapportering vedr. punkterne: ”Nærværende ledelse” og 
indsatser for at ”reducere individuelle stress-symptomer” med frist 19. maj. 
 
Referatet fra 21. januar 2015 blev godkendt med en kommentar fra B-siden 
til punkt 6. c. (side 10) ang. orientering vedr. elever og laborantpraktikanter. 
Her bør det fremgå, at det ikke kun er besparelsesrunden i 2014, der er årsag 
til manglende ansættelse af laborantpraktikanter, men også manglende cen-
tral finansiering. Dekanen vil gerne kommentere på dette under punkt 7. b. på 
dagsordenen i dag: Orientering vedr. elever og laborantpraktikanter. 
 
Ad.2. Status og opfølgning på den interne problemanalyse 
Dekanen orienterede indledningsvis om opfølgningsarbejdet på ST på den in-
terne problemanalyse, hvor der er nedsat flere arbejdsgrupper under fakul-
tetsledelsen. Fire af arbejdsgrupperne blev præsenteret af hver sin formand.   
 
Ad. 2.a. Drøftelse af foreløbige anbefalinger fra arbejdsgruppen 
vedr. ansættelsesprocedurer på ST v/prodekan Jes Madsen (bilag)  
Prodekan Jes Madsen, der er formand for arbejdsgruppen, præsenterede, ar-
bejdsgruppens foreløbige anbefalinger for ansættelsesprocesser på ST.  
 
Processerne er primært tænkt i forhold til faste VIP stillinger (tenure track, 
lektor, seniorforsker, seniorrådgiver, professor). Midlertidige VIP-stillinger 
(postdoc) mener gruppen bør foregå efter væsentlig simplere principper end 
det sker i dag. AC-TAP stillinger og stillinger efter den særlige stillingsstruk-
tur på ASE har arbejdsgruppen ikke drøftet.  
 
Der er enighed i arbejdsgruppen om, at tenure track skal bruges mere aktivt 
fremover. Søge-komiteer skal også bruges mere aktivt samtidig med en op-
slagsproces for at rekruttere de bedste kandidater. Der skal være fokus på 
”start-pakker” bestående f.eks. af hjælp til medfølgende ægtefæller, børn osv. 
Der er tiltag på vej i forhold til startpakker bl.a. i AUFF regi og på ST niveau.  
 
Inddragelse på institutterne er centralt, ikke kun fordi universitetsledelsen si-
ger det, men også for at skabe ejerskab på institutterne til kommende ansæt-
telser.  
Som noget nyt foreslås det, at ansættelsesudvalget nedsættes som noget af det 
første, de ser på kandidaterne og giver ”kun” relevante kandidater videre til et 
formelt bedømmelsesudvalg. Der foreslås også nedsat en Promotions Com-
mittee, som mødes 1-2 gange pr. måned. 
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Akademisk råd har drøftet forslaget fra denne gruppe og har givet opbakning 
til forslagene. 
 
B-siden påpegede behovet for at arbejde med tilsvarende aspekter for hele 
AC-TAP området. 
 
Der blev spurgt om man har krav på en bedømmelse som ansøger til en VIP 
stilling, hvortil JM svarede, at man har ifølge ansættelsesbekendtgørelsen ik-
ke krav på en bedømmelse, men man har krav på et begrundet afslag/tilsagn 
på sin ansøgning.  
 
B-siden bemærkede at det principielt er positivt at man i højere grad vil satse 
på at bruge tenure track, da det udstikker en langsigtet karriereplan. Der er 
dog en risiko for at institutterne vil være tilbageholdende, da de er mere for-
pligtede på tenure track end på adjunkter/forskere. Konsekvensen kan være 
at der i stedet bliver ansat endnu flere post.docs. 
 
B-siden spurgte til tenure track ansættelser og hvordan man forholder sig hvis 
det viser sig, at det ikke er den rigtige kandidat. JM svarede, at det bl.a. er be-
grundelsen for at der er en midtvejs evaluering efter 3 år. Dekanen supplerede 
med at det er vigtigt, at vi vælger de rigtige fra starten. Det forventes, at en 
stor del af de fastansatte professorer fremover vil komme fra tenure track stil-
linger.  
 
B-siden spurgte til Promotions Committee og hvordan det harmonerer med 
diversiteten ved institutterne i forhold til egen praksis og forskningsmæssige 
traditioner? 
JM svarede, at det skal ses som en mulighed for at videndele og erfaringsud-
veksle mellem institutterne, så der netop bliver en mere bred viden om diver-
siteten og styrkelse af kvaliteten. Promotions Committee skal endvidere se på 
at det er velargumenterede begrundelser, men de skal ikke bedømme ansø-
gerne, det skal bedømmelsesudvalget gøre. 
 
B-siden spurgte til inddragelsen på institutterne i forhold til størrelsen på in-
stitutterne. JM svarede, at det er med vilje at der i anbefalingerne står 
”og/eller” så det er afhængig af institutternes størrelse.   
 
Dekanen præciserede, at vi har forpligtet os til øget medinddragelse efter pro-
blemanalysen. 
 
B-siden spurgte hvordan ansættelsesudvalget skal sammensættes. JM svare-
de, at det ikke er drøftet i detaljer endnu men det er en ledelsesopgave og in-
stituttet kan evt. vælge at inddrage forskningsudvalget. 
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at det ikke skal være for rigide retningslinjer, 
så det bliver for stramt og ufleksibelt. 
 
FSU tog arbejdsgruppens præsentation og forslag til anbefalinger til efterret-
ning med ovennævnte bemærkninger. 
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Ad. 2.b. Drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen om myndig-
hedsbetjening v/prodekan Kurt Nielsen (bilag) 
Prodekan Kurt Nielsen, der er formand for arbejdsgruppen, præsenterede ar-
bejdsgruppens foreløbige anbefalinger vedr. myndighedsrådgivning.  
 
Arbejdsgruppen har formuleret en række anbefalinger inden for fire emner: 

1. styrket internt samarbejder 
2. styrket konkurrenceevne og økonomisk grundlag 
3. profilering  
4. rekruttering og meritering 

 
B-siden kommenterede, at det er et komplekst område sammenlignet med det 
forrige og det er svært at se hvor problemstillingerne ender.  
Tankerne omkring meritering er vigtig, men svært sammenlignet med det 
klassiske universitet og derfor ansættes mange som AC TAP´ere til at bistå 
myndighedsbetjeningen, hvilket ikke er en VIP karrierevej. Der burde endvi-
dere være mere undervisning i hvad myndighedsbetjening er, for at sikre 
rekrutteringsgrundlaget til myndighedsbetjeningsområdet. Der har f.eks. væ-
ret et kursus i Silkeborg om ”risiko vurdering”, som var populært.  
 
Kurt informerede om, at der på nationalt niveau er politiske drøftelser om 
hvad der skal ske fremover på området og at området er udfordret af faldende 
bevillinger og konkurrence. Det er et vigtigt område for ST/AU og det leverer 
en god del af omsætningen på ST, hvilket gerne skulle fortsætte. Det er en ud-
fordring at få unge talenter til området, da de skal levere rådgivning, forsk-
ning og publicering samtidig, hvilket er vanskeligt. Endvidere har mange 
svært ved at se en reel VIP karrierevej indenfor myndighedsbetjening. 
 
B-siden synes anbefaling nr. 11 er vigtig, da der er brug for muligheden for 
midlertidig ansættelser indenfor området, hvilket allerede praktiseres. Samti-
dig er det dog vigtigt med kontinuitet, erfaring og faglig bredde indenfor om-
rådet. Arbejdet indenfor myndighedsbetjening og rådgivning kræver både 
faglig ekspertise indenfor et meget bredt felt af fagområder og solid erfaring 
med at arbejde sammen med myndighederne, noget som man ikke umiddel-
bart uddannes til fra universitetet.  
 
B-siden påpegede at der er behov for at arbejde videre med hele AC-TAP om-
rådet, hvor både karriereveje, meritering og arbejdsopgaver har brug for at 
blive afdækket og udviklet. 
 
Kurt takkede for mange gode indspil og informerede afslutningsvis om at der 
arbejdes videre med disse anbefalinger, hvor nogle umiddelbart kan gå i gang 
og andre skal der arbejdes videre med i arbejdsgruppen vedr. ”Ansættelser”. 
 
Ad. 2.c. Medinddragelse v/ institutlederne SBN/MW(bilag) 
Institutleder Søren Bom, der er formand for arbejdsgruppen, præsenterede 
arbejdsgruppens foreløbige resultater vedrørende Medinddragelse.   
 
Alle institutter, råd, nævn og udvalg på ST har i vinteren 2014/2015 haft mu-
lighed for at komme med forslag til, hvordan inddragelse af medarbejdere og 
studerende i beslutningerne på ST og AU kan styrkes. Der er indkommet me-
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re end 20 bidrag, som er blevet behandlet af arbejdsgruppen. På baggrund af 
dette er der lavet anbefalinger til bedre medinddragelse på ST. 
 
B-siden kommenterede, at det er et brugbart, godt og interessant arbejde, 
som alle kan lære og forbedre sig på. Vi skal dog passe på at ordet ”medind-
dragelse” ikke ”misbruges” ud fra følgende to ting: 

1. Det skal som udgangspunkt ikke være hemmeligt hvad der foregår i 
diverse udvalg, råd, nævn osv. Det er vigtigt, at alt materiale er til-
gængeligt for alle. Men man skal passe på at man ikke sætter for store 
forventninger til at alle får informationerne. 

2. Hvordan kan vi sikre, at der strømmer viden og informationer fra alle 
disse udvalg/organer på AU til den øverste ledelse, så informationer-
ne kommer før der bliver truffet beslutninger. 

 
Søren bemærkede, at det er vigtigt, at der en vilje hos ledelsen til at gøre det 
bedre i forhold til medinddragelse og at det skal være til rette tid og til rette 
mennesker.  
Dekanen kommenterede, at der skal være fokus på kommunikation og sam-
spillet mellem udvalgene og ledelsen. En balanceret indsats i forhold til 
kommunikation og procedurer vil gøre meget. Det er også vigtigt, at være 
opmærksom på differencen mellem at være repræsentativt eller man repræ-
sentere sig selv. 
 
B-siden: det er vanskeligt at få alle med og ikke alle læser referaterne på net-
tet. Alt relevant materiale bør lægges på nettet (dagsorden, bilag, referater 
mv.) og så bør referaterne være konsistente. F.eks. kunne der komme en halv 
side med highlights fra FSU møderne. 
 
B-siden bemærkede at der er LSU-medlemmer, som savner både dagsorden, 
referat og bilagsmateriale fra FSU på medarbejdersiderne, og foreslog at FSU 
fremover sørger for at både dagsorden og bilagsmateriale (med enkelte fortro-
lige undtagelser) gøres tilgængelig i god til inden møderne. Dermed har 
LSU’erne (og andre) mulighed for at bidrage med spørgsmål, kommentarer 
m.m. gennem et FSU medlem. 
 
FSU var enige om, at det er et godt dokument vedr. medinddragelse. 
 
Ad. 2.d. Organisering af administrationen v/administrationschef 
Niels Damgaard Hansen 
Administrationschef Niels Damgaard Hansen informerede om status på op-
følgningen af problemanalysen i forhold til det administrative center på ST. 
Den 22. april 2015 er det et halvt år siden rektor udmeldte en ny organisering 
i administrationen på AU. Eftersom ST er store og mangfoldige fik de lov til at 
få længere tid til at undersøge hvilken organisering, der vil passe bedst til det 
administrative center. NDH var i nov. 2014 på en runde til alle enheder på ST 
for at undersøge problemer, udfordringer mv. i relation til administrationen. 
Det resulterede i et dokument/referat på ca. 200 sider + et resume og 389 
punkter til videre opfølgning.  
Fakultetsledelsen har nedsat en arbejdsgruppe med dekanen, 3 institutledere 
og administrationschefen, som har set materialet igennem. Materialet illu-
strer, fakultets mangfoldighed og diversitet f.eks. i forhold til, at der er for-
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skellige og modsatrettede holdninger til de enkelte administrative områder: 
nogle mener internationalisering på ST skal ”lukke” og andre mener der bør 
være mere af det. Det samme gælder kommunikation, hvor nogle vil have me-
re af det mens andre vil have mindre. Arbejdsgruppen drøfter nu de enkelte 
administrative områder sammen med funktionschefen for det enkelte områ-
de. Funktionscheferne har fået nogle opgaver med tilbage der skal undersøges 
hvorefter de drøftes igen.  
De samlede løsningsforslag vil blive drøftet på et fælles møde med den admi-
nistrative ledelse på ST ultimo maj/primo juni 2015 med henblik på at skabe 
ejerskab til de nye forslag (den administrative ledelse på ST udgøres af insti-
tutledere, institutsekretariatsledere, funktionschefer, dekan, chefrådgiver og 
administrationschefen).  
 
NDH informerede desuden om de tidligere annoncerede besparelser indenfor 
administrationen på AU, hvor der de næste 4 år skal spares 100 mio. Den nye 
direktør på AU, Jane Kraglund, har taget dette op og begynder på en gennem-
gang/analyse af de enkelte administrative områder. Direktøren har sat en 
proces i gang som fremgår af et dokument, der er udsendt til AASU og de lo-
kale LSU´er på de administrative centre. Det indeholder bl.a. forslag til hvad 
der kan spares på de enkelte områder. Det er ikke et hemmeligt dokument og 
det er sendt til alle medarbejdere på adm.center ST via funktionscheferne.  
 
Det administrative center på ST skal dermed også spare 2 % pr. år hvilket sva-
rer til 5-10 medarbejdere pr. år. Det påvirker vores administrative medarbej-
dere og vil også komme til at påvirke vores service niveau. 
Det medfører at fakultetsledelsen må prioritere i de administrative ydelser og 
inddragelse af medarbejdere er vigtig i den forbindelse.  
 
B-siden spurgte om det er givet, at der skal spares lige meget på fælles admi-
nistrationen som på de administrative centre?  
 
NDH: det er en ledelsesmæssig beslutning. Der er f.eks. nogle fælles udgifter 
på 100 mio, som bl.a. går til kantiner og elever. Det skal der også kigges på i 
forbindelse med besparelserne, men som udgangspunkt skal alle spare 2 % 
pr. år. 
 
B-siden gjorde opmærksom på, at eventuelle afskedigelser bør ske på en pro-
fessionel måde og drøftes i LSU. Endvidere bør man være opmærksom på at 
de administrative opgaver ikke bare bliver flyttet ud på institutter-
ne/forskerne. 
 
NDH pointerede, at det ikke vil kunne undgås at disse besparelser vil få effekt 
på andre. 
 
Ad. 3. Drøftelse af arbejdsmiljøstatistikker for 2014 (Bilag) 
Dorthe gennemgik kort arbejdsmiljøstatistikkerne for 2014, som er udarbej-
det af HR (Arbejdsmiljø i fællesadministrationen). 
 

Generelt på AU er der i 2014 6,5 sygedage årligt pr. medarbejder. Til sam-

menligning har vi på ST 5,4 sygedage årligt pr. medarbejder.  
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Det er værd at bemærke at HR arbejder på en ledelsesrapporteringsform, 
hvor enhederne kan sortere på fraværsperioder (herunder langtidsfravær), 
stillingstyper, køn, alder mv. Løsning forventes at kunne implementeres jf. 
sagsfremstillingen i foråret 2015 og vil bidrage til, at institutter mv. får bedre 
mulighed for at følge udviklingen i fraværet. 
Fremover vil der også blive en opdeling af statistikken, så de måles på syge-
fravær på de administrative centre, hvilket ikke er tilfældet nu.  
 
B-siden havde to spørgsmål i forhold til de høje sygefraværs tal for AGRO og 
Science Museerne. 
 
Dorthe informerede om, at der for AGRO´s vedkommende er en fejl i stati-
stikken. Når man tager højde for denne fejl, har AGRO et fravær på 4,25 dage 
pr. medarbejder i stedet for 21, så konklusionen er, at sygefraværet på AGRO 
ikke ser så alarmerende ud. For Science Museerne er det på grund af nogle 
langtidssygemeldte og nogle medarbejdere i fleksjob, som er årsagen til at tal-
let er så højt. 
 
Ad. 4. Økonomi  
Eftersom bestyrelsen ikke har godkendt regnskabet for 2014 har det ikke væ-
ret muligt at udsende dette inden FSU mødet. 

 

Ad. 4.1. Regnskab 2014 

Dekanen orienterede om det forventede resultat for regnskab 2014. Dekanen 

kunne ikke give fuld rapportering, da regnskabet først skal godkendes af be-

styrelsen. Han oplyste, at der forventes at blive et lidt større underskud end 

fastlagt i budgettet for 2014. Det kan være vanskeligt at ramme helt præcist 

med en så stor omsætning. At vi ender med at få et lidt større underskud end 

budgetteret skyldes bl.a. uventede udgifter ifht bygningsudgifter, genopret-

ningsprojekt ifht institutter. Det lidt større underskud er ikke i en størrelses-

orden som giver anledning til bekymring, og det er forventningen at regnska-

bet vil blive accepteret. FSU vil blive orienteret om det endeligt godkendte 

budget efter bestyrelsens godkendelse. 

 

Ad. 4.b.  Strategiske tiltag  

Dekanen orienterede om overvejelser vedr. Ledelsespulje i 2015. Den endelige 

størrelse på ledelsespuljen for 2015 afventer forecast 1 (FC1) forhandlinger 

med institutter/ centre. Forventningen pt er en pulje på ca 25 mio. Kr. i 2015 

stigende til ca. 45 mio. Kr. i 2016. Der er drøftelser i fakultetsledelsen om 

elementer som startpakker, temastillinger, ingeniørsatsning, større infra-

struktur, synergipakker og sabaticals. Hvilke elementer som vil indgå i ledel-

sespuljen og med hvilke beløb vil først blive fastlagt efter FC 1 forhandlinger-

ne er afsluttet. FSU vil blive orienteret herom på næste møde. 
 
Ad. 5. FSU årshjul (bilag) 
ST-HR har udarbejdet et udkast til årshjul for FSU, som er udsendt som bilag. 
Formålet med årshjulet er at skabe overblik over samarbejdsudvalgets arbej-
de. Hvilke overordnede temaer skal behandles og hvornår på året? 
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B-siden mener, det er et udmærket redskab og godt at bruge fremadrettet. Det 
er også vigtigt, at det er emner i henhold til Samarbejdsaftalen.  
 
Ad. 6. Personale 
Ad.6.a. Opfølgning vedr. ferie 

Fakultetsledelsen besluttede på fakultetsledelsesmødet d. 26. februar, at der 

på baggrund af drøftelserne på FSU mødet i januar skal formuleres en ST po-

litik omkring afvikling af ferie som først indeholder et værdigrundlag for fe-

rieafholdelse på ST - og som herefter henviser til det eksisterende regelsæt.  

 

Dekanen konstaterede, at vi ikke er nået i mål endnu med en passende tekst 

og derfor vil formanden og næstformanden gøre et nyt forsøg på at formulere 

et værdigrundlag for afholdelse af ferie på ST. Det vil senere blive drøftet på 

FSU. 
 
Ad. 7. Orientering fra formand og næstformand 
 
Ad. 7.a. Orientering om nedsættelse af erhvervsudvalg 
Dekanen orienterede om, at fakultetsledelsen har efter anbefaling fra en ar-
bejdsgruppe vedtaget en handleplan for erhvervssamarbejde på ST. Der skal 
nedsættes lokale erhvervsudvalg på institutniveau og et erhvervsudvalg på fa-
kultetsniveau. Formålet er at øge dialogen og samarbejdet med det private er-
hvervsliv markant.  
 
Status er, at alle institutter har etableret et lokalt erhvervsudvalg og meldt en 
kontaktperson ind som skal indgå i fakultetets erhvervsudvalg. Dekansekreta-
riatet sørger for at der indkaldes til et ”sættemøde” i fakultetets erhvervsud-
valg. 
 
B-siden er enig i, at det er vigtigt, at have et godt samarbejde med erhvervsli-
vet og det er et positivt initiativ. Men har fak.ledelsen overvejet om der ikke er 
udvalg nok i forvejen? 
Dekanen svarede, at det er besluttet, at alle institutter har etableret en insti-
tutledelse og her får disse erhvervsudvalg en rådgivende og vejledende funkti-
on i forhold til institutledelsen. 

B-siden synes, det er et godt initiativ, men der er brug for hjælp, især juridisk, til 

at lave projekt- og hemmeligholdelsesaftaler når studerende inden for kurser og 

projekter samarbejder med erhvervsvirksomheder. Dette er stadig et stort pro-

blem der tager meget tid og virker som en barriere fro de studerendes kontakt 

med erhvervslivet. 
 
Thomas Toftegaard informerede om, at vi ønsker at skabe et mere konkurren-
cedygtigt universitet og derfor ønsker vi at opprioritere samarbejdet med er-
hvervslivet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at flere institutter hver for sig sam-
arbejder med den samme virksomhed uden at kende til hinandens aftaler. Nu 
er der mulighed for at koordinere samarbejdet og gøre det strategisk. 
Dekanen bemærkede, at det skal være efter buttom-up metoden og det skal 
fungere forskningsmæssigt, der skal ikke holdes møder uden formål. 
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Ad. 7.b. Orientering vedr. elever og laborantpraktikanter 
Dekanen orienterede om, at antallet af laborantpraktikanter har været drøftet 
på fakultetsledelsesmødet den 5. februar 2015. Institutlederne var forinden 
blevet bedt om at melde deres behov for laborantpraktikanter ind til ST. Ind-
meldingerne viste, at behovet er meget diverst – nogle institutter ønsker rela-
tivt mange laborant praktikanter, andre få.  
 
Det blev på fakultetsledelsesmødet (5. feb.) besluttet, at ansættelse af laborant 
praktikanter er et institutanliggende, som skal indgå i de prioriteringer, der 
foretages på institutterne, og at det er institutterne, som er ansvarlige for at 
leve op til forpligtelsen om at ansætte laborantpraktikanter. 
 

B-siden udtrykte bekymring for at der ikke vil blive ansat så mange laborantprak-

tikanter, sålænge der ikke er afsat centrale midler til det. B-siden forslog at ledel-

sen 2 gange om året fremlægger statistikker for FSU om antallet af elever og labo-

rantpraktikanter på ST. Dekanen tilsluttede sig forslaget. 
 
Ad. 7. c. Studentermedhjælpere v/næstformanden 
Olav W. Bertelsen havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen og infor-
merede om, at det er vigtigt, at sætte fokus på hvorvidt ansættelser af studen-
termedhjælpere evt. kan samles og koordineres på ST, så nogle af disse stil-
linger kan ændres til faste HK stillinger. Det vil især være i forhold til admini-
strationen men også de faglige miljøer. 
 
Dorthe informerede om, at administrationscenter ST har valgt at konvertere 
studentermedhjælper stillinger til en HK stilling. Det vil dog være svært at 
konvertere studentermedhjælper stillinger på institutterne til HK stillinger, 
da det typisk er korterevarende opgaver som kræver faglig viden, der løses af 
studentermedhjælpere. 
 
Ad. 7. d. Ekstrapunkt: Ny afgørelse fra Ankestyrelsen i arbejdsska-
desag 
Dekanen gav ordet til Olav W. Bertelsen, som informerede om en sag fra An-
kestyrelsen, hvor en medarbejder fra ST havde fået afslag på en anmeldelse af 
en ulykke, der er opstået under hjemtransporten fra arbejdsstedet i Jylland til 
hjemmet på Sjælland.  
 

Sagen har principiel karakter, da alle har haft en forestilling om at man som 

medarbejder er dækket af AU forsikringsmæssigt når man f.eks. møder tidligt 

på en destination på AU, som ikke er ens sædvanlige arbejdsplads og kører 

hjem sent direkte til sin bopæl. 

 

B-siden opfordrer til at der snarest muligt kommer en udmelding fra uni.led. 

ang. hvordan det skal håndteres i praksis på AU efter denne afgørelse i Anke-

styrelsen. Det bør meldes ud til medarbejderne snarest muligt: betyder det 

f.eks. at medarbejderne selv skal tegne en ulykkes forsikring på fuld tid for at 

de kan være dækket på vej hjem fra et tjenestested og til sin bopæl? 
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Hvordan forholder ledelsen på AU sig til denne afgørelse fra Ankestyrelsen?  

Vil ledelsen på AU gøre noget for at Ankestyrelsen ændre denne afgørelse? 

Medarbejderne forventes at være fleksible i forhold til arbejdssteder og ar-

bejdstidspunkter. Dette imødekommes ikke med Ankestyrelsens afgørelse. 

Det virker som om at de har en ”gammeldags” holdning til hvordan arbejdet 

tilrettelægges i praksis når der er mange geografiske destinationer. 

 
Dekanen har kort set sagen og er enig i at den bør drøftes i Uni.led for at se 
nærmere på sagen og hvad der evt. skal gøres i den sammenhæng. 
 
Ad. 7. e. Ekstrapunkt: Afrapportering vedr. handleplan psykisk 
APV; Nærværende ledelse og reducere individuelle stress-
symptomer. 

Dekanen informerede om, at FSU er blevet bedt om at afrapportere status 

vedr. handleplan for nærværende ledelse og reducere individuelle stress-

symptomer til brug for HSU og HAMU – jf. mail fra vicedirektør Louise Gade 

af den 25. marts 2015 til medlemmer af FSU og FAMU. Heraf fremgår det, at 

HSU og HAMU har d. 6/11 2014 besluttet, at der på tværs af universitetet skal 

sættes fokus på to vigtige parametre fra APV handleplanen for det psykiske 

arbejdsmiljø på AU: 

En nærværende ledelse: Der skal være fokus på sikker drift (produktions-

understøttende og medarbejdernært) og prioritering af opgaver. Det skal på 

alle ledelsesniveauer gøres tydeligt, hvilke opgaver der er vigtige for organisa-

tionen, og hvilke der kan vælges fra. 

Reducere individuelle stress-symptomer: Opgør med akutkulturen så 

fokus er på arbejdsro og prioritering på alle niveauer i organisationen fremfor 

brandslukning.  
 
Dekanen foreslog, at der udarbejdes en status på ST handleplanen og at den-
ne status sendes til skriftlig kommentering i FSU og FAMU i god tid inden fri-
stens udløb, som er 19. maj.  
 
B-siden var enig i denne fremgangsmåde og ønskede ikke at afholde et eks-
traordinært FSU møde. 
 
7. f Ang. udpegning af nye medlemmer til FSU fra Adm.center ST´s 
LSU  
Dekanen spurgte til status ang. udpegning af B-side medlem til FSU på bag-
grund af universitetsledelsens beslutning.  

B-siden informerede om, at man har valgt at efterleve hensigten om at udvidelsen 

skal ske med et medlem af Adm center ST’s LSU, og at man have fastlagt en pro-

cedure for den formelle udvidelse af B-siden. Et udvalg fra B-siden, bestående af 

Lotte Tue Pedersen og Olav W. Bertelsen, vil koordinere processen og melde til-

bage til ledelsen så snart der er en afklaring. 
 
Jf. mail fra den 25. marts 2015 til FSU medlemmerne: Universitetsledelsen 
har efter en høring i organisationen besluttet, at alle LSU’er i Enhedsadmi-



 

 

    

Side 11/11 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

nistrationen (dvs. både LSU’er på vicedirektørområderne og i administrati-
onscentrene) har ophæng i ASU. For at sikre sammenhæng mellem admini-
strationscenterets LSU og fakultetets FSU er universitetsledelsen og AU’s 2 
fællestillidsrepræsentanter blevet enige om, at udvide FSU`erne med 2 re-
præsentanter (1 ledelsesrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant). Ud-
pegning til udvalgene sker iht. Samarbejdsaftalen, dvs. formanden for ud-
valget udpeger ledelsesrepræsentanterne. Medarbejderrepræsentanterne og 
suppleanter for disse udpeges af de forhandlingsberettigede personaleorga-
nisationer blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter. Det skal bemærkes, at 
det er intentionen, at de to ekstra pladser i FSU skal benyttes til at sikre sam-
menhæng mellem administrationscentrets LSU og fakultetets FSU. De to nye 
medlemmer af FSU vil være udpeget til og med den 29. februar 2016, således 
at udpegningsperioden er ens for alle medlemmer af FSU. Det kan allerede 
nu oplyses, at dekanen vil udpege administrationschef Niels Damgaard 
Hansen som nyt A-side medlem af FSU. 
 
7. g. Flytte aktiviteter på ST  
Dekanen informerede om status vedr. flytning af aktiviteter fra Roskilde til 
Emdrup, hvor der arbejdes med opførelse af 12.000 brutto m2 – som mulig-
gør udvidelse af bioscience og miljøvidenskab aktivitets aktiviteter i Køben-
havnsområdet – og tættere samarbejde med KU og DTU på bl.a. uddannel-
sesområdet. Der er god dialog med Københavns kommune og der vil komme 
information om dette i pressen i løbet af kort tid. Flytningen forventes i 
2020/2021. 
 
Dekanen foreslog, at Bygningschef Bent Lorenzen inviteres til at deltage på 
næste FSU møde den 24. juni 2015 for at give en orientering om en status på 
bygningssituationen på ST, incl. byggeprojekter og renoveringer. 
 
Alle tilsluttede sig dette forslag. 
 
Ad. 8. Evt. 
Dekanen informerede om, at der er konstateret forhøjede koncentrationer af 
miljøgiften PCB i indeluften i 3 af ST’s bygninger i universitetsparken. Ingen 
medarbejdere udsættes for akut sundhedsfare, og fakultetet har sammen med 
arbejdsmiljøorganisationen i de berørte bygninger iværksat en handlingsplan 
for at fjerne potentielle forureningskilder og rense de pågældende bygninger 
for PCB. Det drejer sig om bygningerne 1520, 1522 og 1540 i Ny Munkegade, 
mens der ikke er konstateret forhøjede PCB‐koncentrationer i de øvrige af 
ST’s bygninger i Universitetsparken.  
 
Bent Lorenzen har afholdt informationsmøder på matematik, fysik, biosience 
og adm center, hvor medarbejdere i de tre bygninger blev informeret om 
handleplanerne og rapporterne generelt. 
 
B-siden opfordrede til, at der snarest muligt sendes information ud til medar-
bejderne om, hvad det betyder for de medarbejdere, der har siddet i disse 
bygninger tidligere. F.eks. i fakultetets nyhedsbrev. 
 
Næste FSU møde er 24. juni kl. 13 – 15.30 


