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FSU møde den: 23. november 2016 kl. 13.00 – 15.30 
Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 
 
Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Hanne Bach, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Klaus Lønne 
Ingvartsen, Erik Baatrup, Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, 
John Kapstad, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Erling Kjeldsen Hyldig, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. 
Andersen 
 
Videolink: Anders Branth Pedersen, Steen Henrik Møller 
 

Afbud fra: Søren Bom, Niels Damgaard 

 
Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra d. 28. sep-

tember 2016 
 
Dekanen bød velkommen til et nyt medlem fra B-siden, Erling 
Kjeldsen Hyldig som erstatter Peter Kithler, som har valgt at udgå 
pga. private årsager. Erling er ansat som Gartner, ved administra-
tionscenteret ST, bygningsdrift, Årslev.  

 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Referatet fra 28. sept. blev godkendt med følgende bemærkninger: 

• Frivillig fratrædelsesordning:  
Det skal præcisere i referatet, hvor mange medarbejdere, 
der meldte sig til en frivillig fratrædelsesordning før og ef-
ter udlevering af partshøringsbrevene. DMA gjorde op-
mærksom på, at tallene i referatet er baseret på tiden før 
udlevering af partshøringsbrevene og vil præcisere det 
yderligere i referatet, så det fremgår tydeligere. 

• Omplacering:  
TR ønsker generelt, at der bliver en større fokus på ompla-
cering og at fakultetsledelsen har større fokus på at skabe 
rum for omplacering. Endvidere ønsker B-siden, at HR 
også bruger tid på det ud over den formelle forpligtelse 
under partshøringen. Man kunne også overveje at indføre 
ansættelsesstop indenfor bestemte stillingskategorier for 
at sikre bedre omplaceringsmuligheder. 

 
Dekanen tilkendegav, at fakultetsledelsen også er meget 
optaget af, at der sker en omplacering de steder, hvor det 
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er muligt og realistisk. Der er brugt tid og kræfter på om-
placering – også i HR. Yderligere forslag til hvordan om-
placering kan forbedres modtages gerne fra B-siden. 

• Referatet: 
B-siden ønsker, at referatet kommer hurtigere ud og det 
vil administrationen sørge for at rette op på fremadrettet. 

 
 

2. Økonomi 
a. Status vedr. implementering af Budgetplan 2017-2019  
Dekanen opsummerede fra tidligere, at der specielt var 3 udfor-
drede institutter; Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Institut 
for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) samt Institut for Biosci-
ence (Roskilde-Kalø- Silkeborg/BIOS-RKS), som har haft økono-
misk udfordringer og afvigende resultater igennem længere tid. 
 
Forventningen var fra starten, at der ville skulle ske besparelser på 
de tre institutter, svarende til afskedigelser på ca. 9 stillinger på 
BIOS-RKS, 4 stillinger MGB, og 2 stillinger på ANIS, hvor fiskeak-
tiviteterne nedlægges. 
                              
Resultatet på de tre institutter er følgende: 
 
På Bioscience-RKS blev der lavet afværgeforanstaltninger, som 
medførte en reduktion i antallet af afskedigelser fra 9 til 2 perso-
ner. Dvs. 2 personer fik en påtænkt afskedigelse, hvorefter det var 
muligt at ændre det til en frivillig fratrædelse.  
1 person valgte en frivillig fratrædelse og det endelige resultat blev 
derfor 1 afskedigelse. 
Afværgeforanstaltningerne var: 
• 1 seniorordning 
• 4 frivillige fratrædelser 
• 3 har valgt at lave en aftale om fratrædelse uden at der er en 
seniorordning eller en frivillig fratrædelse iht. Cirkulæret. 
 
På Institut for Molekylærbiologi og Genetik blev der lavet afvær-
geforanstaltninger, som har medført en reduktion i antallet af af-
skedigelser fra 4 til 3 personer i forbindelse med muligheden for 
at søge om frivillig fratrædelse.  
Dvs. 3 personer fik en påtænkt afskedigelse, hvorefter det var mu-
ligt at ændre det til en frivillig fratrædelse. 
Alle tre valgte at indgå en aftale og derfor blev der ikke afskediget 
nogle medarbejdere på MBG. 
Afværgeforanstaltningerne var: 
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• 2 frivillig fratrædelse 
• 2 valgte at lave en aftale om fratrædelse uden at det var en se-
niorordning eller en frivillig fratrædelse ift. Cirkulæret. 
 
På Institut for Husdyrvidenskab, bliver fiskeaktiviteterne nedlagt 
og der nedlægges to stillinger i 2017, som tidligere udmeldt.   
 
Dekanen understregede, at det aldrig er et godt scenarie at skulle 
afskedige medarbejdere, men det er trods alt positivt, at det blev 
reduceret fra 15 til 1 person, og at det dermed er færre afskedigel-
ser end først forventet.  
 
Det har ikke været tilfredsstillende for disse institutter, at have et 
underskud i en flerårig periode, men nu er økonomien genopret-
tet og det er godt. Når økonomien nu er blevet bedre, så er det ik-
ke kun fordi der er sket begrænsning af udgifterne, men også for-
di der sket omfordeling og overførsel af midler fra fakultetet.  

 
b. Økonomi rapport 3 (bilag) 
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at vi prøver at etablere en større 
robusthed overfor pres udefra gennem bl.a. en mere langsigtet 
budgettering. Vi budgetterer med en 4 årig periode, så vi har et 
langsigtet overblik. Vi har tabt ca. 125 mio. i eksterne indtægter i 
den sidste 4 årige periode, men vi har bevaret en stabil økonomi. 
Ingen af os havde forudset finansloven for 2016, men hvis vi ikke 
havde reserveret midler til strategi og risikopulje ville det havde 
set meget værre ud. 

 
Dekanen gennemgik økonomien ved brug af slides. 
 
Der er sket følgende ændringer fra ØR1 til ØR3: 
 
- Forventningerne til indtjening af eksterne midler er nedjuste-

ret med omkring 80 mio. kr. i forhold til budgettet 
- I forhold til kontrakter har vi mistet omkring 1,4 mio. kr. 
- Uddannelsesindtægterne er steget med 20 mio. kr.  
- De bygningsrelaterede omkostninger er faldet med 9 mio. kr. 

primært pga. reduktion i energiomkostninger og vedligehold 
Der kan komme yderligere justeringer  

- Ledelses-risikopuljen på 19 mio.kr. er blevet nulstillet 
- Der er et foreløbigt resultat på et overskud på 50 mio. kr. 
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Med hensyn til uddannelsesindtægterne bemærkede dekanen, at der 
var intet før sommerferien, der tydede på at vi ville få en så stor stig-
ning i indtægter. Han gav stor ros til medarbejderne, som har gjort 
indsats for at sikre fremdrift og færdiggørelse. Samtidigt gjorde han 
opmærksom på, at der til dels er tale om en periodisering, hvor ind-
tægterne kommer tidligere end forventet, hvilket kan betyde, at vi får 
lavere indtjening næste år. 
 
B-siden spurgte om stigningen skyldtes øget optag eller om det var 
rettidighed? Dekanen svarede, at der var tale om rettidighed. 
 
Dekanen understregede, at vi endnu ikke kender den endelige STÅ 
indtjening og færdiggørelsesbonus samt at det er uvist, hvor stor 
fremdriftsbøden ender med at blive. Desuden understregede han, at 
der erfaringsmæssigt kan ske store ændringer fra ØR3 og frem til det 
endelige regnskab, og at vi derfor endnu ikke kender det endelige re-
sultat for 2016. 
 
Med hensyn til risiko afdækning og strategiske satsninger orienterede 
dekanen om de foreløbige planer for de kommende år. Der planlægges 
med at afsætning af midler til: 

• Risiko pulje 
• Startpakke 
• Synergipakker 
• Større instrumenter 

 
Såfremt der kommer et overskud vil dette skulle bruges til ovenstå-
ende i de kommende år. Midler til risikoafdækning og strategiske 
satsninger besluttes i fakultetsledelsen. Dekanen mindede om, at 
universitetsledelsen har bedt fakultetet om at budgettere med om-
kring 45 mio. kr. til strategiske satsninger. 
 
B-siden anmodede om, at få de viste slide udleveret. Dekanen ind-
vilgede på betingelse af at slides blev holdt fortrolige. Han gjorde 
opmærksom på at der var tale om foreløbige beløb for de strategi-
ske satsninger og at disse først vil kunne blive fastlagt, når vi ken-
der det endelige regnskab for 2016 og budgettet for 2017. 
 

 
3. Personale  
        a. Professor politik på ST (bilag) 

           
Dekanen orienterede om, at på initiativ fra Akademisk Råd har 
principperne for brug af professorater på Science and Technology 
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været drøftet i blandt andet en arbejdsgruppe vedr. ansættelses-
processer med repræsentanter for Akademisk Råd, FSU, fakultets-
ledelse og dekanat.  
 
Ud fra disse drøftelser er der udarbejdet et forslag til ST professo-
ratpolitik, som i september har været behandlet i Fakultetsledel-
sen, Akademisk Råd og her i FSU, hvor prodekan Jes Madsen del-
tog på mødet.  
 
På baggrund af de kommentarer, der er fremkommet, er der ud-
arbejdet et revideret forslag som forelægges for Fakultetsledelsen 
til endelig godkendelse på fakultetsledelsesmødet d. 15. 12. 2016. I 
har fået det revidere forslag udsendt som bilag til orientering. 
 
De væsentligste ændringer er omtalen i pkt. 5) af ”ph.d.-alder” i 
stedet for ”jævnaldrende”, samt ændrede formuleringer i pkt. 
5.a.i) vedr. muligheden for mere end én samtidig udnævnelse.  

 
B-siden gav udtryk for at de synes, det ser rigtig godt ud. 
 

4.   Høring af digitaliseringsstrategi (bilag)  
         

Dekanen orienterede om, at FSU har fået udsendt et udkast til di-
gitaliseringsstrategi for AU til høring og udbad sig kommentarer 
fra FSU. Ifølge hjemmesiden forventes en endelig digitaliserings-
strategi vedtaget i januar 2017. 
 
B-siden havde følgende kommentarer: 

• Det er svært at se en klar retning i dokumentet 
• Vi har dårlig erfaring med de systemer som er blevet im-

plementeret de seneste år, fordi de ikke passer til os på 
universitetet 

• Det vil være ønskeligt, at der er en tidlig brugerinvolve-
ring. Dvs. at der skal sættes en aktiv brugerinvolvering i 
gang inden det sættes i udbud. Det er vigtigt at få afdæk-
ket, hvad det egentlige behov er, og hvilke krav man skal 
have til systemet i forhold til de konkrete brugere 

• Der bør stå hvem der er med i styregruppen 
• Der mangler noget om strategi i forhold til rådgiv-

ning/myndighedsbetjening, som har behov af en anden 
karakter end forskning og undervisning. I kraft af AU’s 
rolle som nationalt fagdatacenter på en række felter, er 
AU ansvarlig for en omfattende håndtering af store 
mængder data og drift af systemer for eller i samarbejde 
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med ministerierne. Disse aktiviteter stiller særlige krav til 
IT-støtte, da vi er forpligtede til at holde systemerne i luf-
ten uden afbrydelser. Ministerierne er afhængige af til-
gang til data og services, og AU’s aktiviteter på området 
stiller derfor blandt andet krav til hurtig støtte af IT-
personel med de rette kompetencer. Strategien på områ-
det bør beskrives eksplicit på linje med behovene i relati-
on til forskning og undervisning” 
 

Desuden blev det fremført af både B- og A-siden, at strategien ik-
ke tager højde for digitalisering i forhold til myndighedsbetjenin-
gen, og de krav der stilles i den forbindelse. Der er formelle for-
pligtigelser, og det bør nævnes eksplicit i strategien. 
 
A-siden fremførte endvidere, at der mangler også punkter i for-
hold til samarbejdet med erhvervslivet.  
 
Dekanen var enig i disse punkter og gjorde opmærksom på, at di-
gitaliseringsstrategien senere vil blive suppleret af et road-map 
med konkrete forslag, og i den forbindelse skal der være en med-
arbejderinddragelse. Vi kan dog ikke satse på alt, når der er så 
mange ønsker, så vi kommer helt sikkert til at snakke om, hvad 
der konkret skal satses på.  
 
Det blev aftalt, at bemærkningerne fra FSU vil komme med i den 
samlede tilbagemelding fra ST i forbindelse med høringen. 
 

 
5. Orientering fra formand og næstformand  
       a. ST strategi frem mod 2020 
 

Dekanen orienterede om, at strategien er nu lanceret frem til 
2020. Det er vigtigt, at vi nu går i gang med at implementere stra-
tegien. Når vi gør det, vil vi være langt bedre rustet til fremtiden. 
Strategien skal leve og ikke bare ligge i skuffen. Der er en runde 
nu på alle institutter for at drøfte hvordan den kan komme til ”at 
leve”. 
Der arbejdes ud fra en ”5 sporet motorvej” i forhold til: 
• Forskning 
• Myndighedsbetjening 
• Uddannelse 
• Talentudvikling 
• Erhvervs samarbejder 
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  ST Strategiplan 2016-2020 kan læses på følgende link: 
http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/strategi/ 

 
b. Erhvervssamarbejde og Alumne  
Dekanen orienterede om, at på fakultetsledelsesmødet d. 3, nov. 
2016 behandlede fakultetsledelsen både erhvervssamarbejde og 
alumner. Der sker en del på begge fronter. 

 
Erhvervssamarbejde: 
ST har pt. gang i 10-15 strategiske erhvervssamarbejder, og speci-
elt Arla, Grundfos, Terma, Novo Nordisk og Carlsberg fylder me-
get i december- februar.  
 

Generelt kan man sige, at virksomhederne meget gerne vil samar-
bejde med ST om både uddannelse og rekruttering, forskning og 
erhvervsph.d.er. Endelig foregår der lokalt en lang række samar-
bejder eksempelvis Brainnovation Days og Open Science på iNA-
NO. 
 
Der er meget stor sigte på at lave uddannelse med erhvervsvirk-
somheder, så vi får lettet talent overførsel til erhvervslivet. 
Mange fonde har også sigte mod erhvervslivet. 

 
Vores erhvervssamarbejde er organiseret ud fra 16 lokale er-
hvervsudvalg, og hvert institut/center har en erhvervsambassa-
dør, der er medlem af fakultetets erhvervsudvalg. Sammen med 
erhvervsrettede hjemmesider og erhvervsrettede brochurer (under 
udarbejdelse) øger det tilgængeligheden for SMV’erne. Derudover 
planlægger vi en øget indsats over for regionerne og de kommuna-
le erhvervsråd med henblik at øge erhvervskendskabet til ST.  
 
Endelig forbereder vi en større alumnesatsning på ST, hvor et af 
formålene er øget aktivitet med erhvervslivet. 

 
Der er i dag en alumneforening på AU, men den er ikke succesfuld 
i forhold til ST.  
Vi er i gang med at lave en køreplan som måske kan starte engang 
efter sommerferien til næste år. 

 
Planen er nu at der udarbejdes et beslutningsoplæg som behandles 
på et senere fakultetsledelsesmøde. 
 
B-siden er enig i at det lyder fornuftigt med disse tiltag og gjorde 
samtidig opmærksom på, at der er mange niveauer man kan sam-

http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/strategi/
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arbejde med erhvervslivet på. Med hensyn til de studerende, så kan 
universitetet ikke køre proces for dem men vi skal sikre at grundla-
get er til stede. Rigtig mange studerende (speciale studerende) vil 
have en interesse i at publicere og da er det vigtigt, at der er et 
samarbejde som ikke forhindre publicering. Fx i forbindelse med 
data fra en virksomhed. Der er også et andet aspekt i forhold til 
studerende som starter en virksomhed op baseret på det studie de 
har lavet og hvis de ikke er vejledt korrekt, så skriver de under på 
noget, så de ikke kan agere frit efterfølgende, fordi de er bundet til 
en aftale/kontrakt med en virksomhed. 
 
Dekanen var enig i, at det kan være et problem og derfor opfordres 
de studerende til at bruge AU´s standard kontrakter 

 
B-siden spurgte om der er nogle virksomheder, som er kritiske 
overfor hvad de studerende beskæftiger sig med fx miljø forhold.  
 
Dekanen mener ikke vi har eksempler på dette og vi prøver at be-
skytte de studerende juridisk så godt vi kan.  Hvis vi kan hjælpe de 
studerende til et job, så vil vi gerne det.  

 
       c. Høringsvar om evaluering af den psykiske og fysiske  
            APV (bilag) 

Dekanen orienterede kort om ST’s fremsendte evaluering af AU’s 
proces for psykisk og fysisk APV 2015-2016. 
 
ST’s endelig evaluering skal nu drøftelse i HSU og HAMU d. 19. de-
cember 2016 sammen med de øvrige evalueringer på AU. 
 

      d. Fakultetets handleplan for psykisk APV (bilag) 
Dekanen orienterede kort om Fakultets handleplan for den psyki-
ske APV. Han gjorde bl.a. opmærksom på, at der står, at ”(HR)” er 
hjælper ved næsten alle punkter, men det er vigtigt, at pointere, 
at det er et ledelsesansvar at implementere og gennemføre hand-
lingsplanen for den psykiske APV – primært på lokalt niveau (in-
stitut- og centerniveau).  
 
Det er ledelsen som er ansvarlig. 

 
HR skal bidrage med input i forhold til AU´s retningslinjer og poli-
tikker f.eks. mht. MUS, GRUS og LUS, kendskab til intro pro-
grammer for nyansatte mv. Det er vigtigt, at være opmærksom på, 
at handleplansarbejdet er en dynamisk proces, hvor der løbende 
kan ske tilføjelser/ændringer i planen.   
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B-siden bemærkede, at dokumentet afspejler, at der er et ledelses-
mæssigt commitment til at følge op og tage et ansvar. Det er nyt i 
forhold til tidligere, hvilket er rigtig godt. B-siden ønsker en status 
årligt om hvordan det går, selvom det selvfølgelig er FAMU, som 
har en løbende opfølgning på handlingsplanen. 
 
Dekanen var enig i at det vil være hensigtsmæssigt, at følge op år-
ligt i FSU, måske på et fælles møde med FAMU. 
 
Lotte Thue gjorde opmærksom på at der mangler en bemærkning 
som kom frem på det sidste fælles møde med FAMU: Det er side 3 
pind 6, hvor der også skal står at det er muligt at kontakte AMR. 
Dette vil blive tilføjet som tidligere aftalt. 

 
       e. De ubrugte kompetencemidler på ST 
        Dekanen gav ordet til næstformanden.  
 
  Olav informerede kort om baggrunden for de ubrugte kompeten-

cemidler, hvor der er tildelt 859.681 kr. til ST og fordelt 644.279 
kr. ved en ansøgningsrunde før sommerferien. Midlerne er uddelt 
på baggrund af en proces, hvor det har været i overensstemmelse 
med kompetencemidlernes formål. Det er formandsskabet som 
har uddelt midlerne via en arbejdsgruppe bestående af Olav 
(næstformand for FSU), Lotte Thue, Marianne Fejerskov og Dor-
the Andersen.  
Der er nu ca. 250.000 kr. tilbage og det har været diskuteret i 
formandsskabet med inddragelse af Lotte Thue. De foreslår de re-
sterende midler bruges til to aktiviteter: 

• Pressehåndtering for forskere 
• Styrkelse af tværfaglighed og samarbejde i administratio-

nen 
Begge kurser har været afholdt med positive evalueringer. 

 Det har været sendt ud til formandskaberne via institut-
/centerlederne med en indmeldingsfrist fredag den 25.11 kl. 12 for 
bemærkninger og eventuelle supplerende forslag.  

 
Hvis midlerne ikke bruges bliver de sendt retur til AU´s samlede 
kompetencemidler og kan blive fordelt i næste runde til hele AU 
og ikke kun til ST.  

 
Nogle fra B-siden bemærkede, at det er uheldigt at nogle af dem 
der har fået afslag har en opfattelse af, at de ikke har fået fordi der 
ikke var flere midler at fordele. Ikke alle er enige i at det skal gå til 
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tværgående aktiviteter for mange men derimod at det skal tildeles 
individuelle tiltag. 

 
Olav bemærkede, at der ikke har været givet tilbagemeldin-
ger/afslag på baggrund af at der ikke var flere midler, det må være 
en misforståelse.  
Nogle fra B-siden bemærkede, at hvis der skal være så meget po-
lemik om hvem der skal have midlerne, så bør de returneres til de 
centrale midler.  

 
Det blev afslutningsvis besluttet, at formandsskabet må træffe be-
slutning om hvad de resterende midler skal bruges til under hen-
synstagen til FSU ´s bemærkninger. 

 
6. Eventuelt 

Følgende ting blev bragt op under eventuelt. 
 
IT: 
Erik Baatrup fra Bioscience bemærkede, at der er nogle ting som 
fungerer og nogle ting som ikke fungere så godt i forhold til IT: 
Det fungerer fint med hensyn til info til alle om de perioder hvor 
der sker en opgradering af diverse systermer på AU.  
Det fungerer fint, når IT kobler sig på teamviewer og kan hjælpe 
på distancen. 
Der er problemer når den enkeltes computer går i stykker og / el-
ler skal opgraderes. Så er der ca. 1,5 mdr. ventetid til opgradering. 
Det er en lang responstid når man sidder med div. forskningspro-
jekter. Der opleves også lang ventetid hvis man f.eks. taber sin tlf., 
så går der ¾ år før at der udbydes en ny model. Erik har snakket 
med Susan fra IT og info om at det skyldes mangel på ressourcer 
til at ekspedere sagerne. 
Det vurderes også at leverandørerne behandler og ekspedere AU 
til sidst når der kommer nye modeller af f.eks. telefoner, fordi de 
ved vi er en sikker kunde. Men vi skal huske at vi har et produkti-
onstab, når vi ikke kan få opgradering og de ny modeller. 
 
Dekanen informerede om, at det har været undersøgt sidste år 
mht. hvad forsinkelserne skyldes. Det kan være både ST IT, leve-
randøren og IT på AU. Dekanen vil give denne info videre til 
adm.chef Niels Damgaard. Vi skal gøre hvad vi kan for at sikre en 
kort ekspeditionstid. Mht. leverandøren så er der også her en pro-
blemstilling, som det kan være svært at løse. 
 
Revision af studieordninger: 
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Olav bemærkede, at det er problematiske at revidere studieord-
ninger i forhold til at sikre at de studereende skal have 15 timer pr. 
uge. Stor respekt for at det hænger sammen med institutionsak-
krediteringen, men det er dog lidt vanskeligt at skemalægge 5 ti-
mer pr. uge som måske ikke giver mening. Det giver en øget kom-
pleksitet i hverdagen i studiet. 
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at vi skal kunne dokumentere 
hvad timeforbruget går til og vi har en stor interesse i at kunne 
dokumentere hvad vi bruger tiden til – også for at sikre at andre 
aktører kommer ind på vores bane. Nogle steder kan man struktu-
rere sig ud af det f.eks. ved 1 års specialer og ikke kun 6 mdr. til at 
skrive speciale. Der er noget fleksibilitet der. 

 
  a. Mødeplan og årshjul FSU 2017 (bilag) 

Der er udsendt et forslag til mødeplan med en listning af tidligere 
foreslåede temaer til drøftelse i FSU. Der var tilslutning til møde-
planen inkl. den årlige opfølgning på APV. 

 
Parkering på AU: 
Stig Ravn fra Ingeniørhøjskolen mener, at det er et problem at 
der mangel på parkeringspladser på AU, når man f.eks. skal del-
tage i møder, er det næsten umuligt at finde en parkeringsplads. 

 
Dekanen svarende at alle er opmærksomme på det og at der ses 
nærmere på det i fælles administrationen for at finde en løsning. 

Klaus Lønne foreslog at FSU møderne kan afholdes i Foulum, 
hvor der hverken gives parkeringsbøder eller er mangel på parke-
ringspladser. 

 
Forsikring:  
B-siden fastholder i lighed med tidligere FSU møder, at der fortsat 
består en problemstilling ved arbejdsskadesikring under trans-
port.  
 


