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Møde den: 24. juni 2015, kl. 13.00 – 16.00 

Århus Universitet, AU IT, mødelokale 5123-420, Helsingforsgade 10 

Ordinært FSU-møde 

 

Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg 

Toftegaard, Klaus Lønne Ingvartsen, Michelle Williams, Erik Baatrup, Olav W. Ber-

telsen, Anders Branth Pedersen, Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard 

Larsen, Steen Henrik Møller, John Kapstad, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, John 

Rothborg Mortensen, Niels Damgaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe 

M. Andersen 

  

DAGSORDEN 

 

 

Dagsorden: 
1. Kl. 13.00 – 13.05  

Godkendelse af referat og dagsorden (v. NCN, 5 min)  

Dagsordenen har været drøftet på et formøde med formand og næstformand. 

FSU medlemmerne er blevet bedt om at indmelde punkter til dagsordenen. 

Bilag: 1. Udkast til referat fra FSU møde d. 15. april 2015 har været udsendt til 

kommentering blandt medlemmerne. Endelig godkendelse af referatet sker 

på mødet. 

 

2. Kl. 13.05 – 13.35   

Bygninger (v/BL, 30 min) 

Bygningschef på ST Bent Lorenzen giver en status på bygningssituationen på 

ST. Præsentationen indeholder både information om de nye byggeprojekter 

på ST som Universitetsledelsen har taget princip beslutning om at gennemfø-

re samt en orientering om status for renovering af bygninger på ST. 

 

3. Kl. 13.35 – 14.10 

Status og opfølgning på den interne problemanalyse (v. NCN og 

NDH, 35 min) 

a. Orientering om status på opfølgningsarbejdet på ST (v/NCN,10 

min) 

På sidste FSU møde drøftede FSU foreløbige anbefalinger fra arbejdsgrup-

perne: Ansættelsesprocesser, Myndighedsbetjening og Medinddragelse. 

Grupperne har efterfølgende indarbejdet de bemærkninger der er kommet fra 

høringer i forskellige fora og herefter forelagt endelige anbefalinger til beslut-

ning i fakultetsledelsen. Fakultetsledelsens beslutninger er udsendt som bilag. 

Bilag 2: Fakultetsledelsens beslutninger om ansættelsesprocesser på ST 

Bilag 3: Fakultetsledelsens beslutninger om myndighedsbetjening 

Bilag 4: Fakultetsledelsens beslutninger om medinddragelse 
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NCN orienterer om status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. delegering, le-

delse og sagsbehandling samt arbejdet i hhv. økonomi- og ingeniørgruppen. 

 

b. Organisering af administrationen (v/NDH, 25 min) 

Som led i opfølgningen på problemanalysen har der været nedsat en admini-

strativ gruppe til at komme med løsningsforslag. Administrationschef NDH 

præsenterer resultatet af gruppen arbejde og de beslutninger der er taget af 

ledelsen på ST i forhold til det administrative center.  

Bilag: Reorganisering af Administrationscenter ST 

 

Kl. 14.10 – 14.20 

4. Proces for høring vedr. short listing proces" (v/OWB og NCN, 10 

min) 

Universitetsledelsen har anmodet fakultetsledelsen, FSU og Akademisk Råd 

ved hvert fakultet om at drøfte hvorvidt der er interesse og behov for at for-

enkle bedømmelsen af ansøgere til videnskabelige stillinger således at kun en 

udvalgt andel af ansøgningerne gennemgår den endelige faglige bedømmelse 

(en såkaldt short listing). Såfremt der vurderes at være en interesse/et behov, 

om lederen i relation til short listning processen skal bistås af et ansættelses-

udvalg evt. suppleret med formanden for bedømmelsesudvalget eller bedøm-

melsesudvalget. Høringsprocessen på ST drøftes. 

 

Kl 14.20 – 14.45 

5. Orientering om strategiproces på ST (v./NCN, 25 min) 

Der er startet en proces på ST for udarbejdelse af nye strategier for institut-

terne og centrene og ASE. 

 

6. Kl. 14.45 – 15.00  

Økonomi (v/NCN, 15 min) 

a. Regnskab 2014 og FC 1 

Regnskab 2014 blev endelig vedtaget af AU’s bestyrelse den 29. På mødet op-

summeres hovedårsagerne til stigningen i FC1 2015 i forhold til Budget 2015.  

Bilag 5: Regnskab 2014 og FC 1 2015 

 

b. Strategiske tiltag (v/NCN) 

Strategiske tiltag på ST blev drøftet på sidste FSU møde. NCN orienterede om 

fakultetsledelsens beslutning vedr. Ledelsespulje i 2015. Fakultetsledelsen har 

besluttet, at reservere midler til startpakker, videnskabelige koordinato-

rer/fundraisere, excellence-stipendier, ingeniørsatsningen, stort apparatur, 

synergipakker samt studenterrekrutteringspartnerskaber.  

 

7. Kl. 15.00 – 15.20  

Lønforhandling 2014 og 2015 (v/NCN 20 min) 

a. Evaluering af lønforhandlingsprocessen 



 

 

    

Side 3/5 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Lønforhandling 1014 og 2015 er afsluttet. Det er tid til en evaluering af løn-

forhandlingsprocessen. Målet er fortsat at udvikle og bevare en konstruktiv 

lønforhandlingskultur på ST. 

 

b. Resultat  

ST-HR har udarbejdet oversigt som viser resultatet af Lønforhandling 2014 

0g 2015 

 

c. Drøftelse af eventuel fastsættelse af lønkriterier for lønforhand-

ling 2016 

FSU skal, til brug for Lønudvalgets behandling, have en indledende drøftelse 

af om Lønkriterier for 2014 og 2015 fortsat skal være gældende ved næste års 

lønforhandling eller om der er behov for, at lønkriterierne revideres.  

 

Bilag 6: Samlet bilag til punkterne 7.a, b og c: Sagsfremstilling, oversigt over 

resultaterne 2014 og 2015 (uddeles på mødet) og Lønkriterier for lønforhand-

ling 2014 og 2015  

 

8. Kl. 15.20 – 15.45 

Personale (v/NCN/OWB, 25 min)  

a. MUS (v/NCN) 

Der skal afvikles MUS i perioden sept. – nov. 2015. Lederne på institutter-

ne/centrene skal indkalde medarbejderne til MUS og sikre, at MUS-

samtalerne er afviklet ultimo november. Det er vigtigt, at alle medarbejdere 

indkaldes til MUS og at alle ansatte ved, hvem de skal afholde MUS med. Det 

skal overvejes, om der er særlige emner der skal tages op til drøftelse i forbin-

delse med MUS. 

Bilag 7: Sagsfremstilling samt proceshjul for MUS 

 

b. APV 2015/2016 (v/NCN) 

I 2015/2016 gennemføres både fysisk APV og psykisk APV på AU. 

Bilag 8: Tidsplan for gennemførelse af fysisk og psykisk APV 

 

c. Orientering vedr. elever og laborantpraktikanter (v/NCN) 

FSU besluttede på sidste FSU møde at ledelsen 2 gange om året (juni og janu-

ar) skal fremlægger statistikker for FSU om antallet af elever og laborantprak-

tikanter på ST. Baggrunden er, at Fakultetsledelsen har besluttet, at ansættel-

se af laborant praktikanter er et institutanliggende, som skal indgå i de priori-

teringer, der foretages på institutterne. 

Bilag 9: Statistikker for antallet af elever og laboranter på ST 

 

d. Opfølgning vedr. ferie (v/NCN og OWB) 

FSU besluttede på sidste møde, at formanden og næstformanden skal gøre et 

nyt forsøg på at formulere et værdigrundlag for afholdelse af ferie på ST som 
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skal drøftes i FSU. Baggrunden er, at Fakultetsledelsen har besluttet, at der på 

baggrund af drøftelser i FSU, skal formuleres en ST politik omkring afvikling 

af ferie som først indeholder et værdigrundlag for ferieafholdelse på ST - og 

som herefter henviser til det eksisterende regelsæt.  

Bilag 10: Forslag fra formand og næstformand til formulering af værdigrund-

lag for afholdelse af ferie på ST. 

 

9. Kl. 15.45 – 15.55 

Orientering fra formand og næstformand (v. NCN og OWB, 10 min) 

a. Orientering om nedsættelse af forsknings- og myndighedsbetje-

ningsudvalg  

Fakultetsledelsen har besluttet, at der skal etableres Forsknings- og myndig-

hedsbetjeningsudvalg efter samme model som Erhvervsudvalg – dvs. et lokalt 

Forsknings- og Myndighedsbetjeningsudvalg på institutterne og institutlig-

nende centre og et Forsknings- og Myndighedsbetjeningsudvalg på fakultets-

niveau. Kommissorierne for institut udvalgene er at betragte som minimums-

rammer for arbejdet.  

Bilag 11: Kommissorier for Forsknings- og Myndighedsbetjeningsudvalg på 

ST. 

 

b. TAP-karriereveje  

Arbejdsgruppen for ansættelsesprocesser mener, at karrieresporerne for AC-

Tap bør beskrives. Det er besluttet, at TR-kredsen, sammen med HR forsøger 

at kategorisere fakultetets AC-Tap ansatte med henblik på, at arbejdsgruppen 

kan arbejde videre med ansættelses-/karrieremodeller for AC –Tap. I første 

omgang begrænses afdækningen til de tekniske AC-Tap’er. 

 

c. Forsikring af medarbejdere  

På sidste FSU møde orienterede OWB om en afgørelse fra Ankestyrelsen, 

hvor en medarbejder fra ST har 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. Der orienteres om status. 

 

d. Orientering om fællesmøde HAMU og HSU vedr. psykisk APV 

mandag d 22/6 kl. 14-16.  

Målet med det fælles HAMU-HSU møde er følgende: 

 AU’s fælles psykiske APV handlingsplan: Drøftelser af opdatering og 

fremdrift  

 Psykisk APV 2015-16: Drøftelse og beslutning vedr. rapporterings-

form, kommentarerne og tidsplanen for dataindsamlingsfasen  

 

e. Kommissorium for ST Tenure Track Promotion Committee 

Implementeringen af fakultetsledelsens beslutning om ansættelsesprocesser 

på ST komme til at foregå i step, da alene nogle af de nye initiativer kan 
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iværksættes med det samme, mens andre er nød til at afvente beslutninger i 

universitetsledelsen. Et af de initiativer der igangsættes nu er nedsættelsen af 

Fakultetets Tenure and Promotions Committee, som er rådgivende for deka-

nen i forbindelse med alle ansættelser i faste VIP stillinger (tenure track, lek-

tor, seniorforsker, seniorrådgiver og professor). Udvalget nedsættes inden 

sommerferien, så det kan starte sit arbejde umiddelbart efter sommerferien. 

Bilag 12: Kommissorium for ST Tenure Track Promotion Committee 

 

Kl. 15.55 – 16.00  

10. Eventuelt 


