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Møde den: 21. april 2016 kl. 13.00 – 15.30 
Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 
Ordinært FSU-møde 
Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg 
Toftegaard, Erik Baatrup, Olav W. Bertelsen, Anders Branth Pedersen, Lotte Thue 
Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller, John Kapstad, 
Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Peter René Kithler, Niels Damgaard Hansen, Marianne 
Fejerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, Hanne Bach, Klaus Lønne Ingvartsen. 
 
Afbud fra:  

REFERAT 

 
Referat 
  
 
1. Kl. 13.00 – 13.05 

Godkendelse af referat og dagsorden (v/NCN, 5 min) 
Referatet er sendt med materiale til dagsordenen.  
Dagsordenen har været drøftet på formøde mellem formand og næstfor-
mand. 
FSU er blevet bedt om at indmelde punkter til dagsordenen inden den 4. 
april 2016 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
I forhold til referatet fra sidst ønskede b-siden indføjet, at B-siden udtryk-
te bekymring over stemningen blandt medarbejderne i administrationen, 
når der åbnes op for at forslag til besparelser. Dekanen var enig i bekym-
ringen og det er et dilemma, når man samtidig gerne vil have medinddra-
gelse.  
 
Det blev aftalt at referatet justeres i forhold til b-sidens ønske. Der var ik-
ke yderligere kommentarer til referatet.  
 

2. Kl. 13.05 – 13.50 
Økonomi (Bilag) (v/NCN, 45 min.) 
Dekanen orienterer om regnskab 2015 samt status for processen på 
budgetplan 2016-19 
 
a. Regnskab 2015 
NCN gennemgik regnskab 2015, der var blevet udsendt som bilag til 
dagsordenen.  
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NCN gjorde opmærksom på, at regnskabet ikke er endeligt godkendt af 
bestyrelsen endnu. Han redegjorde herefter for hovedtallene i regnskabet. 
 
I det godkendte budget for 2015, var der fastlagt en forventning om et 
samlet underskud på 10,8 mio. kr. Det foreløbige regnskabsresultat viser 
et samlet underskud på 2 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. bedre end budget-
teret. Der er enkelte institutter, som ikke når i mål i forhold til det budget-
terede, men fakultetet har en fælles solidaritet.  Der vil dog være opmærk-
somhed på institutter, der skiller sig ud og forklaringer vil blive søgt. 
 
Efter gennemgang af regnskab spurgte b-siden ind til budgetværktøjer, 
virker de nuværende budgetværktøjer og er der nye på vej?  
  
A-siden kunne berette at der er en klar fremgang i forhold til at kunne sty-
re budgetterne, men at der fortsat er områder hvor en del af styringen fo-
regår manuelt. Der bliver løbende arbejdet på at optimere budgetværktø-
jerne.  
 
B-siden spurgte ind til en forklaring på dekanatets afvigelse i forhold til 
budgettet. NCN forklarede at det hovedsageligt har været bevægelserne på 
risikopuljen, der medfører at resultatet fremstår skævt, det har ikke be-
tydning for det samlede resultat.  
 
B-siden efterlyste til sidst om det er muligt at synliggøre den øvrige drift 
nærmere, da det er en stor del af regnskabet. Der ønskes en nærmere spe-
cificering af hvad øvrig drift indeholder.  NCN kunne ikke se noget pro-
blem i dette, men vil gerne synliggøre nærmere ved brug af fodnoter, så 
området ikke kommer til at præge hele opgørelsen. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til regnskab 2015.  

 
 
 

b. Budgetplan 2016 – 2019  
NCN orienterer om status for processen på budgetplan 2016-2019 

 
NCN gennemgik konsekvenserne af finanslov 2016 for budgettet.  NCN 
pointerede at punktet anses som et lukket punkt, da der er tale om fortro-
lig viden, så længe der ikke er taget beslutninger på ledelsesniveau. Bud-
getplanen vil ikke blive offentliggjort førend bestyrelsen har godkendt den 
samlede plan for universitetet. 
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B-siden udtrykte efter gennemgangen at det er svært at gennemskue, når 
der ikke på forhånd er udleveret materiale. B-siden forventer en mere sy-
stematisk gennemgang, når man er kommet længere frem i processen. 
  
NCN slog fast at denne gennemgang kun havde karakter som en mellem-
regning og vidensdeling. FSU vil helt sikkert blive inddraget yderligere, 
når processen bliver mere konkret.   
 
B-siden tog herefter gennemgangen til efterretning. 
 

3. KL. 13.50 – 14.20  
Personale (v/NCN, OWB og DMA), 30 min.) 

  
a. Arbejdsmiljøstatistik for 2015. (v/DMA) 
Arbejdsmiljøstatistik for 2015 er vedlagt som bilag og drøftes i forhold til 
ST.  
 
DMA redegjorde vedrørende arbejdsmiljø og sygefravær i henhold til ud-
leveret materiale.  
• Der har været i 2015 været igangsat 53 rådgivningsforløb. Dette er et 

væsentligt fald i forhold til 2014, men dette kan formentlig forklares 
med besparelserne i 2014. Det er området stress og udbrændthed, der 
tæller de fleste henvendelser.  
B-siden argumenterede for at det kan være svært at definere den 
egentlige årsag til nedgangen. F.eks. kan en streng screening fra ud-
byder (prescriba) medvirke til, at der ikke registreres så mange forløb. 
B-siden tilføjede desuden at det er bekymrende at stress og ud-
brændthed ligger så højt og efterlyser tal for ST, da disse ikke er oplyst 
i materialet.  
Det blev aftalt at DMA undersøger muligheden for dette.   
NCN kunne tilføje at stress /udbrændthed er et af de områder der vil 
blive taget op i forbindelse med det kommende samarbejde med FA-
MU.  
B-siden gjorde opmærksom på at det ikke giver meget mening at 
sammenligne årene i procent, da mængden af rådgivningsforløb ikke 
er konstant. Dette giver et skævt billede af det egentlige antal rådgiv-
ninger inden for hver kategori.  
Der var enighed om, at det er en uheldig måde at gøre resul-
tatet op på og at muligheden for at ændre dette undersøges.   

• Arbejdsskader – Andelen af anmeldte arbejdsskader til arbejdsskade-
styrelsen er faldet væsentligt, dette skyldes at bagatelgrænsen i for-
hold til anmeldelser er blevet ændret. 

• Sygefraværet var i 2015 på 4,1 sygedage pr. medarbejder ved ST, til 
sammenligning er antallet for hele AU på 5,5 dage. Fire områder ved 
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ST har haft sygefravær, som er væsentligt højere end øvrige områder. 
Det drejer sig om DCA, iCROFS, Science Museerne og ANIS.   
B-siden anførte, at det er kritisk hvis et sted bliver ved med at være 
udfordret i flere år i træk, hvilket f.eks. synes at være tilfældet for Sci-
ence Museerne. DMA forklarede tallene ved Science Museerne som 
værende et udtryk for den store mængde af fleksansatte, der benyttes.  
KLI redegjorde for at fraværet ved ANIS i høj grad skyldes langtidssy-
gefravær, som har været betydeligt og at arbejdets art i øvrigt medfø-
rer et højere antal sygedage pga. arbejdsskader end andre områder.  
Det blev aftalt at ST undersøger og redegør for sygefraværet 
ved Science Museerne, DCA og iCROFS til næste møde i 
FSU.  
B-siden opfordrede til sidst om at se begge veje i forhold til sygefra-
vær. Hvorfor har iNANO så lavt et sygefravær, kan øvrige institutter 
lære noget af dette? 
NCN var enig i betragtningen og det vil være af værdi at se på forkla-
ringer på et lavt sygefravær.  
 

b. Status for psykisk APV (v/DMA) 
Den Psykiske APV sluttede i marts hvorefter der skal følges op på resul-
taterne. DMA giver en status.  
 
DMA redegjorde for svarprocenter og den videre proces for behandling af 
resultatet af den psykiske APV.  
 
Svarprocenten ved ST endte på 76 %, mens der på hele AU var en samlet 
procent på 75 %. 
 
Der blev på mødet udleveret en opdateret tidsplan vedrørende arbejdet 
med psykisk APV. Hovedbudskaberne i denne er: 
• 19. maj 3-4 fælles AU-temaer mulighed for ST til at udpege ekstra te-

maer 
• Fællesmøde FSU/FAMU 23. juni. Med drøftelse af og udpegning af 

fælles ST temaer  
 

OWB tilføjede at han har haft en nærmere drøftelse med daglig arbejds-
miljøleder Jørgen B. Jespersen om, at det især er på institutniveau drøf-
telserne skal foregår. På fakultetsniveau skal fokus være på at samle op fra 
institutniveauet.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer til punktet.  
 
 
c. Status for handleplan for flere kvinder i forskning(Bilag) (v/NCN) 
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Universitetsledelsen har vedtaget handleplan for flere kvinder i forsk-
ning. Dekanen orienterer om den videre proces. 
 
NCN redegjorde for den videre proces vedrørende handleplan for flere 
kvinder i forskning.  
 
I forhold til Handleplan for flere kvinder i forskning, som er besluttet af 
universitetsledelsen, besluttede Akademisk Råd på deres møde i sidste 
uge at foreslå, at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe mellem FSU og 
Akademisk råd. Der er i den vedtagne handleplan lagt op til, at fakulteter 
og institutter skal vælge hvilke handlinger de ønsker at arbejde med. Ar-
bejdsgruppen får derfor til opgave at komme med forslag til, hvad de 5 
vigtigste handlinger er på ST og hvornår de skal igangsættes. Forslaget fra 
arbejdsgruppen bliver forelagt Akademisk Råd og FSU og skal drøftes i 
Fakultetsledelsen. Når de 5 vigtigste handlinger på ST er fastlagt skal in-
stitutterne udfærdige handleplaner, så det sikres at der bliver fulgt op og 
igangsat de nødvendige initiativer. 

 
NCN foreslog herefter at FSU tilslutter sig Akademisk råds forslag om en 
arbejdsgruppe. Der var tilslutning til forslaget.  
 
Akademisk Råd har besluttet at følgende af rådet medlemmer skal indgå i 
arbejdsgruppen: Anne Jensen, Rikke Louise Meyer og Torben Heick Jen-
sen   
 
NCN foreslog at OWB og HB deltager fra FSU. FSU tilsluttede sig dette.  

 
d. Kompetenceudvikling (v/OWB) 
 
OWB redegjorde kort for arbejdet i kompetenceudvalgsfonden.   
Principper om kompetenceudvikling vil blive drøftet - en drøftelse som 
formentlig vil indeholde krav om mere tydelighed i forhold til midler og 
om hvad der er kompetenceudvikling.  
 
Procedure for evaluering af kompetenceindsatsen vil også være et tema og 
det skal beskrives, hvad der skal foregår på de forskellige niveauer. Arbej-
det vil tage udgangspunkt i to kompetenceudviklingsindsatser - de almin-
delige budgetsatte ved institutterne og de organisations fastsatte kompe-
tencemidler. 
 
Herefter redegjorde OWB for, at der er ubrugte kompetencemidler helt 
tilbage fra 2011, som skal være bogført inden 1. september.  
Midler vedrørende perioden til 1. september 2016 og 2017 lægges ud til 
fakultetet. Institutterne er blevet orienteret om dette og der vil ske en 
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nærmere drøftelse af midlerne efter mødet i dag.  
 
KLI anførte at det er meget uheldigt at midlerne ikke er brugt og han ser 
gerne at uddelingen af midlerne ligger lokalt, da det er ude på institutter-
ne man kender behovet for kompetenceudvikling. ABP støttede op om at 
det burde være på institutniveau at drøftelsen om uddeling skal ske.  

 
OWB tilsluttede sig at det er utilfredsstillende, at der restere så mange ik-
ke brugte kompetencemidler. Det kan forklares ved at det økonomiske 
overblik har været for ringe, men at der også er ansøgninger, som ikke er 
blevet brugt. Det er derfor ikke entydigt hvad der begrunder de ubrugte 
midler. OWB tilføjede, at det er betænkeligt at flytte pengene ud lokalt, da 
dette vil øge risikoen for, at midlerne ikke bruges korrekt i henhold til 
kompetenceprincipperne. Det er overenskomstmæssige midler, som skal 
fordeles ud fra komplekse retningslinjer og derfor kommer det ikke ud lo-
kalt.   
 
Det blev besluttet, at OWB og LTP deltager i gruppen, der drøfter nærme-
re hvordan midlerne skal fordeles på fakultetet.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer til punktet.  
 
 
e. Status personalepolitik (v/OWB) 
 
OWB gjorde kort status for arbejdet med personalepolitikken.  
 
Der pågår fortsat et arbejde med at revidere personalepolitikken og der vil 
blive flyttet enkelte punkter fra normer til de personaleadministrative 
retningslinjer.  

 
4. Kl. 14.20 – 14.30 

Orientering fra formand og næstformand (v/NCN og OWB, 10 
min.) 
 
a. Fælles årshjul HSU, FSU og LSU (bilag)(v/NCN) 
Fælles årshjul har været drøftet på HSU. Årshjulet drøftes i forhold til 
FSU.  
 
DMA Dorthe fremførte forslag om at harmonisere årshjul fra HSU med 
årshjulet fra FSU. B-siden erindrede om at opfølgning på lønforhandlin-
ger skal indgå.  
 
Der var tilslutning til en harmonisering af årshjul.  
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b. Status i forhold til drøftelserne om landbrugspakken (v/NCN)  
 
NCN orienterede om at B-siden har ønsket at få punktet på dagsordenen 
og gav derefter ordet til OWB.  

 
OWB redegjorde for B-sidens bekymring om indholdet af kontrakter i 
forhold til rådgivningsopgaven. Det kunne måske være en ide med en in-
tern gennemgang af kontrakterne, så der kan blive fokus på evt. faldgru-
ber. Der rejses desuden en drøftelse om hvorvidt der kan gøres mere i 
forhold til at nedtone debatten og måske modargumentere div. debatter, 
hvor forskerne bliver mødt med alvorlige beskyldninger. Det er uheldigt, 
hvis der hvis der florerer for mange myter om AU, og for meget står 
uimodsagt. Samtidigt er det vigtigt, at vi fortsat sikrer, at vi har procedu-
rer, der forhindrer at enkelte forskere kommer i klemme. 
 
NCN understregede, at i forhold til kontrakten er det vigtigt at holde sig 
for øje, at det alene er særlige rekvirerede opgaver (special leveran-
cer/rådgivningsopgaver for ministerierne) hvor ministeriet stiller som be-
tingelse, at der i kontrakten er en klausul om, at AU må ikke offentliggøre 
resultater i perioden umiddelbart efter aflevering og først må offentliggø-
ren når ministeriet har givet tilladelse. ST arbejder mod, at dette tidsrum 
mellem færdiggørelse og offentliggørelse bliver så kort som muligt, men 
har også forståelse for, at der kan være en politisk proces, hvor der er be-
hov for en sådan periode. 
 
Kontrakterne er som udgangspunkt gode. Ministeriet er dog i gang med at 
kigge på om der skal justeres i forhold til kontrakten med universiteterne.  
 
KLI supplerede med, at det vil være svært at undgå problemer helt, når 
medierne først har fokus på et område. Det er nemt at blive fanget med en 
uheldig udtalelse. Der bør derfor være fokus på medietræning. 
NCN tilføjede, at det er klogt at fokusere på medietræning – men med for-
sigtighed, for det kan udefra blive set som kontrol af medarbejdere og be-
grænsning af ytringsfrihed, hvilket ikke er formålet. 
  
NCN præciserede, at der er et godt samarbejde med ministeriet. Han og 
understregede desuden, at der er opbakning til medarbejderne og det er 
vigtigt, at de ikke går på kompromis med fagligheden.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer til punktet.  
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Kl. 14.30 – 14.50 
Vedtagelse af ny forretningsorden (Bilag) (v/NCN, 20 min.) 
På sidste møde blev det aftalt at forretningsordenen for FSU skulle revi-
deres. Arbejdet med dette varetages af en mindre arbejdsgruppe nedsat 
af FSU bestående af Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegaard Larsen, Lotte 
Thue Pedersen og Klaus Lønne Ingvartsen.  
Arbejdsgruppen præsenterer revideret udgave til godkendelse i FSU.  
 
Arbejdsgruppen fik ordet for en status på ny forretningsorden.  
 
Arbejdsgruppen præsenterede et forslag baseret på tidligere fremsendt 
udkast fra SN. Udkastet har været gennemgået og revideret i arbejds-
gruppen. Der resterer en lille smule korrekturlæsning, bl.a. lidt tilpasnin-
ger af afsnit.  
 
Der blev tilføjet en enkelt rettelse i forhold til § 19 stk. 3 – ”holdes oriente-
ret om samarbejdsudvalgets arbejde” ændres til ”har mulighed for at hol-
de sig orienteret om samarbejdsudvalgets arbejde. ” 

 
5. Kl. 14.50 – 15.00 (10 min.) 

Eventuelt 
 
B-siden fastholder i lighed med tidligere møder, at der fortsat består en 
problemstilling ved arbejdsskadesikring under transport.  
B-siden kunne dog tilføje, at der nu er rettet henvendelse til CO10 om 
problematikken. 


