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NCN indledte mødet med at byde velkommen til nyt medlem af FSU - John Rothborg 

Mortensen, systemadministrator ved ST-it support. B-siden i FSU har efter høring blandt TR 

ved ST og administrationscenterets LSU besluttet, at John indtræder som nyt medlem af FSU 

på ST. Som nyt A-side medlem er udpeget administrationschef Niels Damgaard Hansen. 

 

Baggrunden for udvidelsen af FSU er, at universitetsledelsen og AU’s 2 

fællestillidsrepræsentanter har besluttet, at udvide hvert FSU på AU med 2 repræsentanter  

(1 ledelses- og 1 medarbejderrepræsentant). Formålet er at sikre sammenhæng mellem 

administrationscenterets LSU og fakultetets FSU.  

 
DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 

Udkast til referat fra FSU møde d. 15. april 2015 blev godkendt.  

 

2. Bygninger (v/BL, 30 min) 

Bygningschef på ST Bent Lorenzen gav en status på bygningssituationen på ST, herunder 

byggeprojekter og renoveringer.  

 

Visionen på bygningsområdet er: 

 En samling af Institut for Fødevarer i Agro Food Park i Skejby, 2018 

 En samling af væksthusfaciliteter ved Agro Food Park, 2018 

 Institut for Agro Økologi og for Husdyrvidenskab forbliver i Foulum og der etableres 

et studiemiljø i Foulum og i Århus til enhederne, 2017 

 En samling af den største del af Molekylærbiologi og Genetik i Århus, 2020 – 2021 
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 En samling af bioteknologi og kemiteknologi ved ASE og ENG i Universitetsparken, 

2012 – 2022 

 Øvrig Ingeniørvidenskab og ingeniørskole får potentiale for vækst på Katrinebjerg og 

evt. Navitas 

 Mindre reorganiseringer til Administrationscenter, dekanat, mindre centre mv. 

 Øvrige enheder forbliver uforandret. 

 

Universitetsledelsen har taget princip beslutning om følgende nye byggeprojekter: 

 Emdrup => Opførelse af 12.000 br. kvadratmeter til kontorer og laboratorier til ST. 

Forventes færdig sommeren 2021. 

 Bioscience i universitetsparken => Opførelse af 5.400 br. kvadratmeter til kontorer 

og laboratorier i universitetsparken til ST på et område hvor der i dag er et uudnyttet 

byggefelt. Giver mulighed for samling af Bioscience aktiviteter i Jylland. Forventes 

færdig i 2021. 

 Fødevarer i Skejby => Opførelse af 5.000 br. kvadratmeter kontor og 

laboratoriebygning og 4.000 kvadratmeter væksthus og semifield anlæg.  

Arla har besluttet at flytte deres udviklingsafdeling ud ved siden af Agro Food Park. 

Der er en forventning om, at Skejby bliver det stærkeste miljø for fødevareforskning i 

DK. FOOD får mulighed for et styrket erhvervssamarbejde og interaktion med de 

fødevarerelaterede aktiviteter der er igangsat i området. Der er samtidig mulighed for 

etablering af et godt studiemiljø for de studerende indenfor fødevareforskning. 

Forventes færdig i 2018. 

 

Bent Lorenzen og NCN pointerede, at der generelt bygges bedre faciliteter og samtidig 

faciliteter der kan rumme flere aktiviteter. 

 

3. Status og opfølgning på den interne problemanalyse  

a. Orientering om status på opfølgningsarbejdet på ST  

På sidste FSU møde drøftede FSU foreløbige anbefalinger fra arbejdsgrupperne: 

Ansættelsesprocesser, Myndighedsbetjening og Medinddragelse.  

 

Grupperne har efterfølgende indarbejdet de bemærkninger der er kommet fra høringer i 

forskellige fora og herefter forelagt endelige anbefalinger til beslutning i fakultetsledelsen. 

Fakultetsledelsens endelige beslutninger omkring: Medinddragelse, myndighedsbetjening og 

ansættelsesprocesser var udsendt som bilag. 

 

NCN orienterede om, at det er hans opfattelse, at ST, særligt på baggrund af en stor 

arbejdsindsats fra arbejdsgrupperne, er kommet langt i opfølgningsarbejdet. Der er truffet 

mange beslutninger som nu skal implementeres. Da FSU har været inddraget og fået de 

endelige beslutninger tilsendt i bilagsmaterialet, begrænsede NCN sig til alene at redegøre for 

status: 
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 Medinddragelse => De beslutninger der er taget nu skal ud og have liv i de forskellige 

mødefora. Der skal implementeres gode medinddragende processer. Det er afgørende 

at der er et godt samspil på tværs af administrative enheder og udvalg. Fx er der 

nedsat en arbejdsgruppe i regi af institutsekretariatslederkredsen, hvor MFL også 

deltager. Gruppen vil kigge på den praktiske implementering i forhold til de 

sekretariatsopgaver der er i beslutningsdokumentet. Endvidere er der som 

forberedelse til dagens FSU møde fx udarbejdet en mere detaljeret dagsorden, med 

en kort beskrivelse af, hvad det enkelte dagsordenspunkt handler om. Dagsordenen 

bliver fremadrettet lagt på hjemmesiden samtidig med at den sendes ud til 

medlemmerne af FSU. Formålet er at gøre det mere tydeligt, hvad det er der skal 

behandles på FSU mødet, så det kan tages med i planlægningen af lokale de LSU 

møder mv.  

 

B- siden bemærkede, at sekretariatet bør gå foran og sørge for, at dagsordener, bilag 

og referater bliver lagt på hjemmesiden hurtigt og pointerede samtidig, at det er 

vigtigt at skelne mellem medinddragelse og medindflydelse. Det er væsentligt at der 

også fremadrettet er fokus på, at medarbejderne har en reel medindflydelse. 

 

NCN var enig i disse betragtninger og understregede, at det er afgørende, at 

medarbejderne får den information der skal til, for at de kan få øget medindflydelse.  

 

 Myndighedsbetjening => Der er udarbejdet en implementeringsplan. En række af 

anbefalingerne kan umiddelbart implementeres og andre vil der blive arbejdet videre 

med i regi af det ny etablerede Myndighedsbetjeningsudvalg. 

 

B-siden anførte, at det er vanskeligt at læse ud af dokumentet, hvordan beskæringen 

på 2 % per år på myndighedsbetjeningsområdet skal håndteres. 

 

A-siden erkender, at der er et massivt pres på området og det er afgørende, at AU 

ruster sig til den øgede konkurrence situation. Dette skal bl.a. ske ved at undersøge, 

hvad der er af nye og uudnyttede muligheder på området. Planerne om 

sammenflytningen i Skejby er også et led i at gøre ST robust ift. Den øgede 

konkurrence. 

 

  Ansættelsesprocesser => NCN og OWB pointerede, at de beslutninger der er truffet 

om ansættelsesprocesser skal sikre en større grad af medinddragelse i forhold til faste 

stillinger. Implementeringen af beslutningerne på ST vil komme til at foregå i step. 

Det er ikke alle beslutninger der kan implementeres så hurtigt, som ST gerne vil. Det 

skyldes, at nogle af de nye initiativer er nødt til at afvente beslutninger i 

universitetsledelsen. 
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 Fakultetets Tenure Track and Promotions Committee, som er rådgivende for 

dekanen i forbindelse med alle ansættelser i faste VIP stillinger (tenure track, 

lektor, seniorforsker, seniorrådgiver og professor), nedsættes inden 

sommerferien.  

 Anbefalingen om, at ansættelse af post docs og videnskabelige assistenter bør 

foregå efter væsentlig simplere principper end i dag, forudsætter at 

Universitetsledelsen godkender, at det er bevillingshaver der træffer 

beslutning om ansættelse, og at det ikke er nødvendigt at nedsætte bedøm-

melsesudvalg. 

 Universitetsledelsen drøfter pt. revideret proces for faglig bedømmelse af 

ansøgere til videnskabelige stillinger ved AU – en såkaldt short listing proces. 

ST afventer, om AU vil ændre bedømmelsesprocessen 

 

NCN orienterede om, at der fortsat arbejdes i følgende arbejdsgrupper: 

 Økonomimodel => Status er at der fortsat arbejdes hårdt på at få en transparent og 

fair økonomimodel, hvor det i langt højere grad end i dag er gennemskueligt, 

hvordan pengene tjenes og hvordan de bruges. Det forventes, at modellen bliver 

færdig i efteråret til implementering i 2017 i henhold til tidligere udstukne plan. 

 Ingeniørområdet => Her arbejdes der med en ambitiøs 2025 plan. Ingeniør 

aktiviteterne på AU er kraftigt ekspanderende, ikke blot på uddannelsessiden men 

også på forskningssiden. Denne ekspansion skal planlægges og koordineres med 

henblik på at sikre gode rammer for studenter og medarbejdere.  

 Kommunikation => Her er status at arbejdsgruppen er godt i gang, men lige nu må 

gruppen afvente resultatet af AU’s arbejdsgrupper inden for kommunikation. 

 

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

NDH orienterede om de beslutninger ST’s ledelse traf på fællesmøde d. 28. maj 2015 

omkring reorganisering af det administrative center på ST. I fællesødet deltog 

Fakultetsledelsen, Sekretariatsledere, Funktionschefer og Centerchefer. 

 

Organisationsændringerne på ST kommer primært til at berøre tre områder: HR, Forskning 

& Talent og Kommunikation, men på forskellige måder. Det vil være i alt ca. 10 medarbejdere 

på Administrationscenter ST der bliver berørt i form af enten omplacering eller påtænkt 

afskedigelse – 1 i HR, 2 i Forskning & Talent og 7 i Kommunikation.  

 

NDH har i samarbejde med de pågældende funktionschefer tilstræbt at komme igennem 

processen så ordentligt og hensigtsmæssigt som muligt og med omplacering af så mange af 

de berørte medarbejdere som muligt. Status er at 6 er omplaceret, 2 har indgået en aftale om 

fratrædelse og 2 undersøges der fortsat omplaceringsmuligheder for. 

 

Det overordnede mål med forandringerne er at imødekomme krav og ønsker fra institutter, 

centre og fakultetsledelse, samt skabe ordentlige og rimelige arbejdsvilkår for medarbejdere i 

Administrationscenter ST efterfølgende. Målet er, at den nye organisering er på plads d. 1. 

august 2015. 
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NDH orienterede om, at reorganiseringen forinden var drøftet i administrationscenterets 

LSU, men at det kunne diskuteres om det også burde have været drøftet i FSU. 

Formandsskabet for FSU er løbende blevet orienteret. 

 

B-siden bemærkede hertil, at det dobbelte ophæng er en udfordring i sådanne situationer, 

men at det var deres vurdering af forløbet, at der havde været en seriøs tilgang fra A-siden og 

at der blev gjort meget for at lave afværgeforanstaltninger for de implicerede. B-siden i FSU 

havde derfor tillid til, at processen blev kørt ordenligt. Det er altid beklageligt, at ansatte skal 

omplaceres eller afskediges, men B-siden konkluderede, at de overordnet set er tilfredse med 

den måde, det er forgået på – om end der har været enkelte skønhedsfejl. 

 

Det blev drøftet hvad der skal gøres i lignende situationer fremadrettet. B-siden pointerede, 

at de hellere ser en proces som den netop gennemførte i stedet for de tidligere, hvor det er 

deres indtryk, at der har været mere fokus på ”juristeri og regler” end på den enkelte berørte 

medarbejder. Det blev besluttet, at hvis der måtte opstår lignende situationer, er B-siden 

trygge ved, at det alene er næstformanden for FSU der inddrages af ledelsen. 

 

4. Proces for høring vedr. "short listing proces" 

Universitetsledelsen har anmodet fakultetsledelsen, FSU og Akademisk Råd ved hvert 

fakultet om at drøfte hvorvidt der er interesse og behov for at forenkle 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, skal det vurderes, om lederen i relation til short listning 

processen skal bistås af et ansættelsesudvalg evt. suppleret med formanden for 

bedømmelsesudvalget eller af bedømmelsesudvalget.  

 

Der er frist for høringssvar fra fakultet d. 1. september 2015.  

 

NCN redegjorde nærmere for Fakultetsledelsens forslag til høringsproces på ST. Akademisk 

Råd på ST har sit næste møde d. 2. september, mens FSU først har møde d. 7. oktober. Det 

kan dermed vanskeligt lade sig gøre at nå at behandle sagen på et møde i hhv. FSU og 

Akademisk Råd, og derfor foreslår fakultetsledelsen, at prodekan JESM udarbejder et udkast 

et høringssvar, som først sendes til kommentering i arbejdsgruppen for ansættelsesprocesser 

på ST og som herefter sendes i skriftlig høring i henholdsvis FSU og Akademisk Råd Da 

arbejdsgruppen allerede har haft drøftelser vedr. en short listing proces, vil det være en 

hensigtsmæssig høringsproces. 

 

FSU tilsluttede sig fakultetsledelsens forslag til høringsproces på ST. 

  

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

Der er startet en proces på ST for udarbejdelse af ny strategi for fakultetet og nye strategier 

for institutterne og centrene og ASE.  
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NCN orienterede om det igangsatte arbejde. Igennem de seneste næsten 2 år har der været 

primært været fokuseret på tilpasning, justering af universitetets økonomi og en række 

problemstillinger som nu forhåbentligt er løst. Dvs. der er etableret rammen for at få et godt 

universitet og en god arbejdsplads. Men AU bliver ikke og forbliver ikke at være et stærkt 

universitet, hvis ikke der sættes en ambitiøs dagsorden. Derfor er der på ST igangsat et 

arbejde med at udarbejde en ny strategi for fakultetet. En strategi som aligner ST bedre i 

forhold til de store nationale og internationale udfordringer, til funding systemet og til bedre 

uddannelse af relevante studenter og af samarbejde med myndigheder og virksomheder. 

Fakultetsledelsen har i forhold til strategiarbejdet ladet sig inspirerer af oplæg fra både Ingo 

Kleindienst fra BSS og Flemming Skov fra BIOS samt en studietur til Nanyang Technological 

University, Singapore.  

 

På institutterne og centrene arbejdes der lige nu på etablering af en ambitiøs og realistisk 

strategi for instituttets/centrets fremtidige udvikling. Arbejdet er tilrettelagt, så ideerne kan 

komme nedefra og der skal være en proces på institutterne/centrene som sikrer 

medinddragelse og medejerskab. 

 

NCN gennemgik tidsplanen for strategi arbejdet på ST. I marts drøftede fakultetsledelsen 

format/indhold af strategiplaner. På fakultetsledelsens møde d. 9.-10. september vil planerne 

blive fremlagt og drøftet. Dekanen forventes at præsentere strategielementer for bestyrelsen 

på mødet i september.  Det er planen, at endelige koordinerede strategiplaner foreligger til 

november. 

 

NCN understregede, at målet er en plan, hvor det er tydeligt, hvad vi vil på ST – og som 

indeholder en klar plan for, hvordan vi opnår det. Det blev aftalt, at FSU på sit næste møde d. 

7. oktober vil blive orienteret nærmere om status på strategiarbejdet. 

 

6. Økonomi  

6. a. Regnskab 2014 og FC 1 

Regnskab 2014 blev endelig vedtaget af AU’s bestyrelse den 29. april 2015. Resultatet for 

2014 er dermed officielt godkendt. Resultatet blev et underskud på 7,3 mio. kr. mere end 

budgetteret. Forklaringen herpå er primært meromkostningerne ved DMU’s overgang til  

indtægtsførsel af  eksterne bevillinger på samme måde som resten af AU.  

 

FC1 er nu gennemført. Der er sket følgende justeringer i forhold til budget 2015 og Fc1. 

1) Et fald i øvrige finanslovsindtægter på i alt 14,9 mio. kr., hvilket primært skyldes en 

nedjustering i de forventede STÅ indtægter på baggrund af de optjente stå samt vinteroptag 

på diplomuddannelserne (10 mio. kr. vedr. ingeniøruddannelser resten er øvrige 

uddannelser).   

2) Et fald i eksterne tilskud mens der er en stigning i indtægter fra øvrig salg og overhead. 

Det betyder, at der samlet set er der et mindre fald i indtægterne på 6,3 mio. kr. efter FC1 i 

forhold til det budgetterede. 
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I forhold til udgifterne er de største ændringer: 

1) Vedr. bygningsudgifterne er der sket et samlet fald på 8,2 mio. kr. i forhold til det 

budgetterede. Der skyldes primært en nedjustering af husleje og drift omkostninger.  

2) En samlet justering på 1,9 mio. kr. som følger stigningen i indtægter.  

3) Ledelses/risikopuljen er stort set urørt, hvilket skyldes at faldet i uddannelsesindtægter 

stort set har kunnet opvejes af nedjustering af bygningsudgifterne.  

 

NCN konkluderede, at ST samlet set forventes at overholde budgettet i 2015.  

 

B-siden efterlyste informationer vedr. virkninger af fremdriftreform, dimensionering og 

øvrige tiltag på uddannelsesøkonomien på ST. Det blev aftalt, at prodekanen skulle inviteres 

til at redegøre for dette på et kommende møde i FSU. 

 

6. b. Strategiske tiltag  

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 koordinatorer/fundraisere, excellence-

stipendier, ingeniørsatsningen, stort apparatur, synergipakker samt 

studenterrekrutteringspartnerskaber.  

 

NCN orienterede om, at Fakultetsledelsen efter afslutning af FC1 drøftelserne har besluttet, 

at der samlet afsættes 25 mio. kr. til risiko-ledelsespulje. Fakultetsledelsen har aftalt, at knap 

12 mio. kr. til forbrug i 2015 skal udmøntes nu. Fordelingen bliver 4 mio. kr. til startpakker, 

1,75 til videnskabelige koordinatorer/fundraisere, 1,2 til excellence-stipendier, 2 til 

ingeniørsatsningen, 1,5 til stort apparatur, 0,75 til synergi-pakker samt 0,2 til 

studenterrekrutteringspartnerskaber.  

 

Der lægges op til en så lean udmøntning som muligt, da midlerne skal arbejde og bruges i 

2015, dvs. der etableres ikke tunge adm. processer. Fakultetsledelsen har fået en nærmere 

beskrivelse af udmøntningen. 

 

Der disponeres ikke mere langsigtet end udmøntningen af midler for 2015. En mere 

gennemgribende udmøntning foretages efter at arbejdet med strategiplanerne i efteråret 

2015 er færdiggjort, da det giver meget mening at koble strategipuljen til den aktuelle 

strategi. 

 

7. Lønforhandling 2014 og 2015  

7.a. Evaluering af lønforhandlingsprocessen 

Lønforhandling 1014 og 2015 er afsluttet. Der var følgende bemærkninger til 

lønforhandlingsprocessen.  
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 B-siden: Det er frustrerende, så få midler der er i spil. Den økonomiske ramme for 

lønforhandlingerne er for lille og det bør overvejes hvad der er en fornuftig 

økonomisk ramme. 

 Der er uklarhed i forhold til dele af lønaftalekataloget, hvorfor der nu er behov for en 

proces hvor det revideres.  

 De få tillæg der har været plads til at give er primært gået til faste medarbejdere. Det 

betyder, at medarbejdere der er ansat i post doc stillinger er blevet forbigået, og det 

er forkert, da denne medarbejdergruppe også har brug for anerkendelse. Det bør der 

findes en løsning på.  

 

Disse bemærkninger vil indgå i lønudvalgets drøftelser. 

 

7.b. Resultat  

ST-HR har udarbejdet oversigt som viser resultatet af Lønforhandling 2014 0g 2015 som blev 

uddelt på mødet til orientering. 

 

7.c. Drøftelse af eventuel fastsættelse af lønkriterier for lønforhandling 2016 

Der var enighed om, at det er Lønudvalget under FSU der drøfter og indstiller til FSU, om der 

skal nedsættes eventuelle nye lønkriterier for lønforhandlingerne 2016. I FSU var der 

enighed om, at kriterierne ikke er så vigtige, da de mest af alt har karakter af et 

inspirationskatalog. 

 

8. Personale (v/NCN/OWB, 25 min)  

8.a. MUS (v/NCN) 

Der skal afvikles MUS i perioden sept. – nov. 2015. Lederne på institutterne/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 

forbindelse med MUS. 

 

NCN nævnte, at han har indskærpet for institut- og centerlederne på det sidste 

fakultetsledelsesmøde, at de skal sørge for at orienterer sig i årshjulet for MUS og indkalde til 

MUS samtaler, så de kan være afviklet ultimo november.  

 

8.b. APV 2015/2016 (v/NCN) 

I 2015/2016 gennemføres både fysisk APV og psykisk APV på AU. Der er udarbejdet en 

tidsplan for gennemførelse af fysisk og psykisk APV. B-siden pegede på at det i forhold til den 

kommende APV er vigtigt at have fokus på følgende: 

 Der skal tages stilling til om kommentarfelterne på offentliggøres 

 Genoverveje IGLO modellen 

 Overveje om det forhold, at handleplanerne er blevet efterlevet efter APV 2012 også 

har haft den ønskede effekt? 
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NCN understregede, at det er vigtigt i forbindelse med gennemførelse af psykisk APV, at 

resultaterne bliver sammenlignelige med de tidligere år. Der skal være et langsigtet 

perspektiv og det skal være muligt at sammenligne fra år til år, så det er muligt at måle, 

hvordan det går og dermed følge udviklingen i det daglige arbejdsmiljø.  

 

Der har været afholdt det første fællesmøde mellem HAMU og HSU d. 22. juni omkring 

psykisk APV, hvor principper for dataindsamling, rapportering og tidsplan for Psykisk APV 

2015-2016 blev drøftet. Det blev på fællesmødet bl.a. besluttet, at der i den kommende 

undersøgelse ikke bliver mulighed for at afgive kvalitative kommentarer. Derimod bliver der 

en forpligtelse til at følge op på undersøgelsens resultater f.eks. vha. drøftelser i 

fokusgrupper. Selve spørgeskemaundersøgelsen vil finde sted i uge 9, 10 og 11 i 2016. 

Offentliggørelse af rapporter på AU’s hjemmeside forventes at finde sted i uge 20 2016.  

 

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

FSU besluttede på sidste FSU møde, at ledelsen 2 gange om året (juni og januar) skal 

fremlægge statistikker for FSU om antallet af elever og laborantpraktikanter på ST.  

 

Baggrunden er, at Fakultetsledelsen har besluttet, at ansættelse af laborant praktikanter er et 

institutanliggende, som skal indgå i de prioriteringer, der foretages på institutterne.  

 

Der var udsendt en oversigt udarbejdet af HR-ST. B-siden bad om at det undersøges, om 

antallet af PBA også fremgår af listen fremadrettet. Det blev besluttet, at da det er relevant  

(PBA er en efteruddannelse) skal det undersøges, om det er muligt, at få et troværdigt tal for 

antallet af PBA’er på de enkelte institutter, og om tallet kan skaffes relativt enkelt. B-siden 

pointerede, at opgørelsen viser, at der er for få laborantpraktikanter på ST og derfor er det 

relevant at se nærmere på, hvilke forventninger institutterne har til det fremtidige antal 

ansættelser. 

 

NCN orienterede om, at universitetsledelsen har besluttet at ikke længere have en central 

elev-pulje. Fakultetsledelsen har på den baggrund besluttet at der skal oprettes en kvote 

centralt på fakultetet til finansiering af elever på ST med henblik at sikre at kvoten opfyldes.  

  

8.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 skal drøftes i FSU. Baggrunden 

er, at Fakultetsledelsen og FSU er enige i, at der 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.  

 

FSU tiltrådte det reviderende oplæg fra formanden og næstformanden. Det blev 

understreget, at der ikke er tale om nye eller ændrede regler. Det blev besluttet, at materialet 

skal lægges på ST’s hjemmeside. 
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9. Orientering fra formand og næstformand  

9.a. Orientering om nedsættelse af forsknings- og myndighedsbetjeningsudvalg  

NCN orienterede om, at Fakultetsledelsen har besluttet, at der skal etableres Forsknings- og 

myndighedsbetjeningsudvalg efter samme model som Erhvervsudvalg – dvs. lokale 

Forsknings- og Myndighedsbetjeningsudvalg på institutterne/institutlignende centre samt 

hhv. et Forsknings- og Myndighedsbetjeningsudvalg på fakultetsniveau.  

 

De af fakultetsledelsens godkendte Kommissorier for institut/center Forsknings- og 

Myndighedsbetjeningsudvalg var udsendt som bilag. Kommissorierne for institutudvalgene 

er at betragte som minimumsrammer for arbejdet. Af hensyn til samspillet med 

fakultetsudvalgene er det vigtigt, at udvalgene kan sikre forberedelse og kontakt mellem 

fakultetsudvalg og institutterne. Udvalgene er rådgivende organer for institutledelsen. 

 

9.b. TAP-karriereveje  

OWB redegjorde for, at arbejdsgruppen for ansættelsesprocesser har konkluderet, at 

karrieresporerne for AC-Tap bør beskrives nærmere. 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 – dvs. tap der laver 

forskningsunderstøttede arbejde og ikke de administrative TAP’ere. Planen er, at der 

arbejdes med et område ad gangen, da erfaringen viser, at det er en vanskelig opgave pga. 

diversiteten hvilket gør det vanskeligt at kategorisere og efterfølgende at udarbejde 

dækkende retningslinjer/karrierespor. 

 

NCN supplerede og nævnte, at Rapport om TAP-karriereveje har været drøftet og er 

godkendt på et universitetsledelsesmøde. Rapporten skal efterfølgende behandles i HSU på 

møde d. 29. juni. Konklusionen er, at problemstillingen omkring TAP-karrierestillinger skal 

løses på de respektive fakulteter. 

 

9.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.  

 

Afgørelsen har affødt mange spørgsmål fra og usikkerhed blandt medarbejderne.  

 

Personalejura har udarbejdet et notat som blev uddelt på mødet. Notatet beskriver de 

overordnede retningslinjer for i hvilke situationer man som medarbejder kan forvente, at 

arbejdsskadeforsikringen dækker og i hvilke situationer, arbejdsgivers 

arbejdsskadeforsikring ikke dækker. Det er ikke muligt at udarbejde notater eller 

vejledninger, der detaljeret præciserer gældende ret i forbindelse med arbejdsulykker under  



 

 

    

Side 11/12 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

 

transport, idet alle sager afgøres efter konkret vurdering af Ankestyrel-

sen/Arbejdsskadestyrelsen. 

 

Sagen har været behandlet i universitetsledelsen og NCN orienterede om, at konklusionen er 

at der kommer en udmelding til alle medarbejderne på AU hvor der orienteres om 

retsstillingen på området. Vurderingen fra AU’s jurister er, at AU sandsynligvis ikke vil få 

noget ud af at gå videre med sagen. En ændring af retsstillingen forudsætter en ændring af 

reglerne på området og det vurderer jurister ikke er sandsynligt.   

 

Der var enighed i FSU om, at sagen giver anledning til frustration og en række afledte 

spørgsmål. Notatet fra personale jura svare ikke på det hele. FSU efterlyste derfor: 

 Et tilsvarende dokument fra personalejura som beskriver retsstillingen, hvis man 

som ansat rejser til udlandet. Hvordan er man så dækket i forbindelse med transport 

fra et land til et andet? Der var enighed om at det er et relevant område også at få 

beskrevet, da mange VIP’er ofte er på tjenesterejser til udlandet. 

 En beskrivelse af hvad der gælder ift. om en ansat benytter tjenestebil eller privat bil. 

Må men fx køre hjem til ens privatadresse i en tjenestebil? 

 Det er vigtigt at de ansatte på baggrund af den konkrete afgørelse fra Ankestyrelsen 

bliver gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at de har tegnet en privat 

ulykkesforsikring (ikke en fritidsulykkesforsikring). 

 

Det blev besluttet, at ovennævnte spørgsmål bringes videre til Personalejura. Hvis der opstår 

andre spørgsmål, kan de sendes til ST-HR. 

 

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

22/6 kl. 14-16.  

Der blev henvist til kommentarerne under pkt. 8. b.  

 

e. Kommissorium for ST Tenure Track Promotion Committee 

Implementeringen af fakultetsledelsens beslutning om ansættelsesprocesser på ST kommer 

til at foregå i step, jf pkt. 3a om ansættelsesprocesser.  

 

Kommissorium for ST Tenure Track Promotion Committee var udsendt som bilag. 

 

NCN orienterede om, at udvalget er sammensat således at det får en stærk faglig 

repræsentation henover fakultetets virkeområde og pointerede, at udvalget er sammensat i 

henhold til personlige kvalifikationer og medlemmer. Det er et uvildigt rådgivende udvalg  

 

 

uden beslutningskraft. Det er alene dekanen/prodekanen for talent der endeligt afgør om der 

skal ske ansættelse. NCN understregede, at udvalget får den væsentlige funktion, at det skal 
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medvirke til at ST får god kvalitet i alle ansættelser, hvilket alle er enige om er en helt 

afgørende parameter for vores fremtidige udvikling på ST. 

 

Navnene på medlemmerne af ST Tenure Track Promotion Committee vil blive sendt til 

medlemmerne af FSU, så snart de er endeligt på plads. Medlemmerne sidder for en 3-årig 

periode (2015-2018). 

 

10. Eventuelt 

B-siden efterlyste en afklaring i forhold til SU- strukturen og problemstillingen med enheder 

uden LSU og opfordrede på det kraftigste til, at problemet tages alvorligt og løses NU! NCN 

lovede at overveje spørgsmålet, så det kommer på som et punkt på det første møde efter 

sommerferien. 

 

NCN ønskede alle en rigtig god sommer. 


