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FSU møde den: 28.september 2016 kl. 14.30 – 16.00 
Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 
 
Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Olav 
W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller, John Kap-
stad, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Niels Damgaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Ander-
sen, Hanne Bach, Klaus Lønne Ingvartsen, Morten Foss. 
 
Videolink: Anders Branth Pedersen 
 

Afbud fra: Erik Baatrup, Peter René Kithler 

Referat 
 
1. Kl. 14.30 – 14.40(v/NCN) 

Godkendelse af dagsorden samt referatet fra d. 23. juni og det 
ekstraordinære FSU møde d. 17. august 2016  
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Referatet fra d. 23. juni og det ekstraordinære FSU møde d. 17. august 
blev godkendt.  
 

2. 14.40 –15.10 (bilag) 
Økonomi 
A. Status vedr. implementering af budgetplan 2017-2019. 

NCN orienterede om status for implementeringen af budgetplanen. 
NCN påpegede at der forgår en proces på de tre institutter og status 
er:  
 

På Bioscience-RKS er der lavet afværgeforanstaltninger, som har med-
ført en reduktion i antallet af afskedigelser fra 9 til 2 personer. Dvs. 2 per-
soner fik en påtænkt afskedigelse, hvorefter det var muligt at ændre det til 
en frivillig fratrædelse.  

 
Status på afværgeforanstaltningerne pt er: 
• 1 seniorordning 
• 3 frivillige fratrædelser 
• 3 har valgt at lave en aftale om fratrædelse uden at der er en seni-

orordning eller en frivillig fratrædelse iht. cirkulæret 
Der forhandles stadig, så det kan blive ændret.  
 
B-siden spurgte mere ind til, hvad det er der præcis forhandles om? 
NCN oplyste, at det er de 2 afskedigelser. 
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På Institut for Molekylærbiologi og Genetik er der lavet afvær-
geforanstaltninger, som har medført en reduktion i antallet af afske-
digelser fra 4 til 3 personer.  Dvs. 3 personer fik en påtænkt afskedi-
gelse, hvorefter det var muligt at ændre det til en frivillig fratrædelse. 
 
Status på afværgeforanstaltningerne pt. er: 
• 1 frivillig fratrædelse 
Der forhandles stadig, så resultatet kan blive ændret.  

 
På Institut for Husdyrvidenskab, er det som tidligere nævnt, fi-
skeaktiviteterne som nedlægges og dermed nedlægges to stillinger, 
som tidligere udmeldt.   
 
NCN supplerede med, at han er meget glad for, at antallet af afskedi-
gelser er reduceret fra 15 til 7 personer, og at det dermed er færre af-
skedigelser end først forventet. Der arbejdes stadig på institutterne i 
forhold til processerne.  
Processerne har kørt institutbaseret omkring, hvordan de kunne 
imødekomme de økonomiske udfordringer og hvordan de bedst mu-
ligt kan sikre deres fremtid.  
 
Til de afskedigede personer tilbydes der outplacement forløb og / el-
ler kompetenceudviklingsaktiviteter i dialog med de respektive insti-
tutledere. 
 
OWB kommenterede, at det er lykkeligt, at der kan være så mange fri-
villige aftaler. Han læste op fra et brev modtaget fra en TR med en op-
fordring til ledelsen om at se på den igangværende proces, hvor med-
arbejdere med lang anciennitet bliver ramt (her medtaget et uddrag); 
 
”Vi henstiller til at arbejdspladsen (på alle niveauer) tager arbejds-
giveransvar overfor medarbejdere som har tjent stedet loyalt i hele 
deres aktive arbejdsliv og finder måder hvorpå de varslede fyringer 
kan undgås. Vi vil minde om, at der med langvarige ansættelser på 
et Universitet kræves en så høj grad af specialisering at det er meget 
vanskeligt og i mange tilfælde umuligt at finde anden beskæftigelse 
for fyrede medarbejdere. Dette giver universitetet et særligt højt an-
svar over medarbejdere som vi håber vil blive løftet – ikke kun for de 
berørte skylds og også for de som ikke i denne omgang er blevet be-
rørt direkte.” 
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OWB supplerede med, at der desværre tegner sig et klar billede af, at 
de personer der er i deres sidste del af deres karrierer, vil være dem 
man peger på, når man skal vælge, hvem man mindst kan undvære.  
 
Det tegner et dårligt billede af AU, hvor man vil at folk lægger alle de-
res gode år på AU, men når de er fyldt 60+, synes man, at de er over-
flødige, når de når den sidste del af deres karriere. Der er 3 personer 
på MBG og 1 på BIOS, der er i sammen situation. Det er umuligt at 
køre en sag om aldersdiskrimination, men derfor er det stadig vigtigt 
at have fokus på. Det virker besynderligt, at man sidder tilbage med 
nogle medarbejdere på 60+, som man ikke kan rumme at få lavet or-
denligt ordninger til. Det er en ulykkelig situation, for dem der er 
ramt og for AU’s omdømme. 

 
NCN takkede for kommentarerne og for brevet. Det er nogle vigtige 
tanker som vi skal tage til efterretning. Det er vigtigt at kigge på, hvil-
ken udfordringer vi står overfor i fremtiden. Hele den offentlige sektor 
er under pres og det kan vi ikke ændre på.  Vi har set en langsigtet ud-
fordring på 150 mio. kr. som følge af finansloven, fremdriftsreformer 
mv. Der er blevet gjort en stor indsats, og i stedet for at have et scena-
rium, hvor vi skulle afskedige op imod flere hundrede medarbejdere, 
er vi nu landet på at der er tale om 15 personer. NCN understregede, 
at det ikke har været hensigten at gå efter bestemte personale grup-
per. Det er jo i LSUérne at drøftelserne er taget, herunder ledelsens 
kriterier for afskedigelserne, og det er ikke indtrykket, at ledelserne 
har besluttet kriterier der går på alder.  

 
B-siden kommenterede, at hvis man ser på det kommunale område i 
forhold til omplaceringer, så er man i en opsagt stilling, indtil man er 
blevet genplaceret et nyt sted.  Det virker som om, at man på AU ikke 
er så gode til det og ikke tager det samme ansvar. Det virker mest ri-
meligt, at når en medarbejder har opnået den alder, at man i stedet 
for, laver en senioraftale og lægger en plan. I 2014 blev der skåret ind 
til benene, og i år har I valgt at skære i benene.  
 
NCN kommenterede, at han ikke kender til de konkrete sager, men at 
han har stor tillid ti, at institutlederne har gjort, hvad de kunne, inden 
for de rammer vi har. I år 2014 havde vi aldrig drømt om, at vi ville stå 
overfor sådan en nedskæring igen.  

 
B-siden understregede, at i 2014 lå der mange meropgaver til dem der 
var tilbage, og der var mange negative konsekvenser ved fyringer. 
Man risikerede at miste dygtige medarbejdere til det private, da risi-
koen for at blive fyret næsten er den sammen.  
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NCN svarede, at der er et stort ledelsesmæssigt ansvar i disse sager. 
Og at vi selvfølgelig også skal have fokus på dem, der bliver tilbage. Vi 
skal være færre. Det vil være uheldigt, hvis vi skal klare udfordringen 
på en gang og håbet er selvfølgelig at vi klare det meste ved naturlig 
afgang hen ad vejen. Arbejdsmarked er begyndt at se anderledes ud. 
Det er en virkelighed vi er nødt til at erkende. Vi skal som ledelsen 
sørger for, at økonomien er så god, så vi kan undgå afskedigelser.  

 
B-siden svarede, at en tidligere rektor har engang sagt:” vi fyrer ikke, 
vi omplacere”. Hvad har I konkret gjort for omplaceringer? 

 
DMA svarede, at der er en omplaceringsforpligtelse i selve partsperio-
den. HR- cheferne i hele AU, er blevet kontaktet for at høre, om der er 
relevante stillinger. Herudover kigger vi også de opslået stillinger 
igennem for at se, om vi kan matche.  

 
B-siden supplerede med, at der i hvert fald var en stilling, som ikke 
var blevet henvist, og at man synes, at man skylder medarbejderne at 
gøre mere, og at de ikke er tilfreds med proceduren. 

 
DMA svarede, at oplever TR´ne, at der er problemer af den slags, må 
de meget gerne må henvise dem til HR.  

 
NCN supplerede med, at vi skylder medarbejderne at gøre meget, men 
det gør vi også. Vi har kontakt til mange mennesker, og at der foregår 
meget bag kulissen. Medarbejder kan også selv se de ledige stillings-
opslag.  

 
B-siden kommenterede, at afskedigelserne af 60+, også kan tolkes 
som, at AU ikke har været gode nok til at efteruddanne og karriereud-
vikle deres medarbejdere  

 
NCN svarede, at det er noget vi altid kan blive bedre til, og som vi har 
fokus på.  

 
OBW kommenterede, at han gerne vil give ros til den indsats der har 
været for at besparelsen ikke skulle få personalemæssige konsekven-
ser. Der er stadig steder på AU, hvor vi kan blive bedre og mere effek-
tive. Der er selvfølgelig ikke bevidst tale om aldersdiskrimination, 
men det er et problem som ST er nødt til at arbejde med.  
Det er en ledelsesopgave at sørge for, at folk har de rette kompetencer 
helt frem til pensioneringen, men vi er også nødt til at acceptere at 
folk ikke er lige så skarpe, lette på benene, osv. når de er 60+ som de 
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var da de var 30. Hvis det systematisk er sådan at fakultetet ikke sy-
nes at folk over 60 har værdi, så må man tage skridtet fuldt ud og ar-
bejde for en ny ansættelsesform, hvor folk er ansat til de er 60, men så 
til gengæld har optjent så meget i pension osv. at de kan leve af det re-
sten af livet - ligesom balletdansere og piloter. 

 
NCN uddybede, at vi skal forholde os til alle personalegrupper. Vi 
værdsætter i høj grad de medarbejdere vi har i alle aldre inkl. dem der 
er 60+. Det skal og vil vi konstant gøre vores bedste for at udtrykke. 
Dette står i stor kontrast til din bekymring om fakultetet systematisk 
ikke værdsætter ansatte over 60. Dette er bestemt ikke tilfældet – vi 
har rigtig mange medarbejdere i den aldersgruppe. Følger vi den 
praksis vi har i dag, så er fakultetet – og heldigvis for det, alt andet 
ville være dumt – indrettet til, at der er plads til og brug for medar-
bejdere også i den sidste del af karrieren. Jeg vil også gerne henvise 
til, at vi har en fælles målsætning om løbende kompetenceudvikling af 
vores medarbejdere i vores personalepolitik. 
 
B-siden kommenterede, at når LSU referater bliver vedlagt partshø-
ringsbrevene, risikere LSU hurtigt at blive et gidsel i sagen.  
 
DMA svarede, at det er vigtigt, at medarbejderne, når de får deres 
partshøringsbrev, ved, hvad der ligger forud for processen. Derfor har 
man valgt, at vedhæfte LSU referaterne. 

 
OWB supplerede med, at der skal være indikationsbevis. Der er ikke 
tale om, at det er LSU’erne der har vedtaget nogle kriterier. Det er le-
delses der beslutter hvad kriterierne er, og LSU har derefter kommen-
teret dem   

 
B-siden efterspurgte, om der evt. kunne være en anden dokumentati-
on, som kunne være mere relevant i stedet for.  
B-siden supplerede med, at de synes, man skal holde sig til meget 
brede kriterier, så man fremover dropper de specifikke kriterier.  

 
NCN svarede, at det er vigtigt vi tager erfaringen med videre og at han 
er opmærksom på de kommentarer der er kommet. 
 

 
B. Status finanslovforslag 2017  

NCN understregede, at der ud fra finanslovsforslaget for 2017 ikke ser 
ud til at, at der kommer de store overraskelser. Det er det samme lave 
niveau, som vi har forventet. På myndighedsområdet ser det ud, som 
vi havde forventet, idet der stadig er en 2 % besparelse. Det forventes 
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ikke, at der sker yderligere besparelser Men det endelig resultatet 
kendes ikke endnu.  

 
3. 15.10 – 15.35 Personale  

A. Professor politik på ST(v/Jes Madsen)(bilag)  
JM nævnte, at det udsendte forslaget til professor politik er det som 
dekanatet er kommet frem til. Forslaget til ST politik dækker både til-
trækning af højt kvalificerede professorer og muligheden for en karri-
erevej for interne kandidater. Det er blevet foreslået, at man skulle 
etablere  tenure -track model for professorater, men det er ikke juri-
disk muligt i øjeblikket.  
 
OWB kommenterede, at det er afgørende, at der er en klar ramme for, 
hvilken processer der er, samt hvad man kan forvente, og det bidrager 
dokumentet fint til.  
 
NCN supplerede med, at der ikke angives måltal for antallet professo-
rer. Politikken giver rammerne og så er det op til de enkelte institutter 
at vurderer i forhold til strategi og økonomi, og inden for politikkens 
rammer. 
 
 

B. Nye vejledninger for ansættelse af videnskabelige assisten-
ter og postdoc og temporær VIP(bilag)  

 
DMA fortalte kort, at fakultetet har besluttet nye vejledninger, hvor 
der nu er blevet mulighed for shortlisting, hvilket gør processerne 
nemmere og kortere. Samtidig har vi nu mulighed for et bedømmel-
sesvalg ned på kun 1 person.  Vejledningerne har været oppe i LSU, 
men de er også vedlagt som bilag.  
 
NCN supplerede med, at det er vigtigt, at vi har en god kvalitet i vores 
ansættelser. Vi har givet institutterne et større ansvar, så alt ikke skal 
igennem os. Det er anerkendelsesværdigt, at vi har et omfattende ka-
talog der nu beskriver, hvordan vi foretager ansættelse i de forskellige 
stillinger.  
 
B-siden kvitterede for samlingen og sagde, at det er godt og velformu-
leret. , men at de har en bekymring omkring, hvis man træffer en be-
slutning om ikke at ansætte, da det kan skabe en mistillid og frustrati-
on.  
 
NCN svarede, at vi er bekendt med den mulighed og den udfordringen 
der kan være.  Det har hele tiden været proceduren, at beslutningerne 
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går op igennem systemet, og at der kan blive sagt nej til en indstilling.  
Det er der ikke noget nyt i. Det er vigtigt, at have en proces, så vi får 
de rigtige kandidater ansat. Han supplerede med at  
 
hovedparten af ansættelserne går i gennem.  
 
JM kommenterede, at processen er blevet ændret med Tenure and 
Promotion Committee: meningen er at vi skulle kunne få en forvent-
ningsafstemning i dette organ, så man får en fælles forståelse i forhold 
til de enkelte stillingkategorier. Det er for tildigt at lave erfaringsop-
samling, men på sigt vil det give en bedre forståelse for, hvordan de 
forskellige kategorier bruges.  
 
OWB kommenterede, at han hører en frustration angående flere en-
kelte sager angående systemet. Han kender ikke de enkelte deltaljer, 
men vil han vil gerne støtte op omkring, at der bliver gjort noget.  
 
NCN svarede, at man må gøre sig klart, at vi har et ansvar for at gøre 
fakultetet så stærkt som muligt og det er vigtigt at ansætte ud fra en 
langsigtet strategi. Vi skal selvfølgelig tale om de ting der opstår un-
dervejs og også drøfte de generelle ting i FSU. 
 
OWB gjorde opmærksom på, at der mht. vejledning for videnskabeli-
ge assistenter og post doc., gerne måtte stå noget om hvem der skal 
tage ansvar for deres karriereudvikling. Karrierevejledningen er jo 
med til at sikre at der sker en forventningsafstemning.    
 
NCN svarede, at han er enig i at det er vigtigt med forventningsaf-
stemning og karriererrådgivning/vejledning. Det er ikke en fejl, hvis 
man ikke ender med en ansættelse på AU. Det er vigtigt at vi uddan-
ner folk til et jobmarked.  
OWB supplerede med, at han oplever, at der er en stigende grad af 
ansvarlighed ude på institutterne vedr. vejledningen, men vi skal be-
vare opmærksomheden på dette.  
 

C. Nye personaleadministrative retningslinjer: 
NCN fortalte, at HSU har nu taget stilling til de reviderede/nye ret-
ningslinjer. Der er i alt tale om 6 retningslinjer. Alle øvrige personale-
administrative retningslinjer er uændrede. De tilpassede personale-
administrative retningslinjer fuldender arbejdet med at revidere AU´s 
personalepolitik, som nu består af normer, personalepolitikker og 
personaleadministrative retningslinjer. De retningslinjer som er ble-
vet revideret eller er nye er:  
 

– Afvikling af lønforhandling 
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– Bibeskæftigelse  
– Intern jobmobilitet – jobrotation og jobbytte 
– Beskæftigelse på særlige vilkår 
– Seniorer 
– Rygepolitikken 
 
  
 
Alle disse retningslinjer kan ses og læses inde på AU’s hjemmeside 
under politikker og strategier: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/
personaleadministrativeretningslinjer/ 

 
4. 15.35 – 15.50 

Orientering fra formand og næstformand 
– Møde i Advisory Board(V/NCN) 

 NCN orienterede om møde med Advisory Board d. 18. – 19. august. Der 
er kommet tre nye medlemmer i ST’s Advisory Board. 

 
 Bram de Vos, Managing director, Wageningen UR (NL)  
 Lars Fogh Iversen, Corporate Vice President, Novo Nordisk (DK)  
 Lars Goldschmidt, CEO, Monberg Thorsen (DK) 

 
Det var et godt møde. Der var 1-2 oplæg for hvert af temaområderne: 
Forskning, Talent, Uddannelse, Myndighedsrådgivning og Erhvervs-  
samarbejde. Der var interessante oplæg fra medlemmerne og nogle efter-
følgende gode diskussioner, hvor alle bidrog konstruktivt. Der kom fin 
feedback i forhold til implementeringen af ST strategien.   

 
– Barselspulje på ST (V/NCN) 

NCN fortalte, at på sidste FSU møde – d. 23. juni, blev der orienterede 
om, handlingsplanen for flere kvinder i forskning, som blev vedtaget i 
Universitetsledelsen i marts i år. Det er efterfølgende blevet besluttet, at 
alle fakulteter skal beslutte en model for oprettelse af barselskonti på fa-
kultets- eller institutniveau med henblik på fuld kompensation for udgif-
ter til barsel. Fakultetsledelsen har besluttet: 
 
 at der med virkning fra 1. januar 2017 oprettes en central barselspulje 

på fakultetsniveau som dækker alle medarbejdere ved ST herunder 
også det Administrative center på ST  

 Barselspuljen dækker alle personalegrupper ved ST undtagen censo-
rer, bedømmere, studenterundervisere o.l.,  da disse stillingstyper ik-
ke giver barselsrefusion. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/personaleadministrativeretningslinjer/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/personaleadministrativeretningslinjer/
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 Barselspuljen dækker alene merudgiften for løn i forbindelse med 
barsel. Dvs. udgifter til forlængelser af projekter som følge af barsel 
dækkes ikke, her skal der findes lokale løsninger.   

 Puljen finansieres af bidrag fra de enkelte enheder på ST. Indbetaling 
af bidrag sker ved, at enhederne betaler proportionalt med deres løn-
sum for de stillingstyper der giver barselsrefusion. 

 Fra 1. januar 2017 vil lønnen i perioder med barsel, ikke betales af de 
konkrete eksterne/ordinære projekter, men af enhedens barselspro-
jekt. Dette frigør midler på projekterne til at finansierer en barselsvir-
kar eller en forlænget ansættelsesperiode for den barslende. 
 

 
Meddelelser:  
OWB fortalte, at der er kommet en god gænge med laborantpraktikanter, 
men at han har hørt rygter omkring konkrete tilfælde, hvor man går efter 
at ansætte elever under 25 år, da det er billigere.  
 
A-siden siden kommenterede, at de håbede, at det kun er et rygte og at det 
selvfølgelig ikke er acceptabelt. Man skal ansætte den der er bedst kvalifi-
ceret. NCN erklærede sig enig.,.   
 

5. 15.50 – 16.00 
Eventuelt 
Mødedatoerne for 2017 blev uddelt. Der var planlagt møde d. 18. oktober 
2017, dette vil blive flyttet, da der ligger i efterårsferien.   
OWB meddelte, at Peter Kithler er nødt til at udtræde af FSU. Hans sup-
pleant kan ikke deltage i møder om onsdagen. 
NCN lovede at sekretariatet vil se på, om møderne kan flyttes til en anden 
ugedag. 
 
B-siden fastholdt i lighed med tidligere møder, at der fortsat består en 
problemstilling ved arbejdsskadesikring under transport i forbindelse 
med arbejdet.  
 
NCN takkede af for et godt møde.  


