
 
 

 Science and Technology 
Aarhus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Aarhus C 

Fax: 87152068 
E-mail:  mail@science.au.dk 
http://www.science.au.dk/ 

 

 
 
Dato: 1. marts 2016 
Ref: sn 

 
 
Side 1/11

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 1. marts 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, Marianne Fejerskov Løyche, Klaus 
Lønne Ingvartsen.
Afbud fra: Hanne Bach, Niels Damgaard Hansen, Dorthe M. Andersen

REFERAT

1. Kl. 13.00 – 13.20
Konstituering af FSU (v/NCN og OWB, 20 min)
a. Orientering om valg af nye medlemmer (bilag)

NCN bød velkommen og præsenterede Hanne Bach som ny A-side re-
præsentant. Hanne erstatter Michelle Williams.
Olav præsenterede at Peter René Kithler er nyvalgt medlem. Der er 
desuden lavet enkelte ændringer i forhold til suppleant-
sammensætning. Den nye sammensætning fremgår af bilag til dags-
ordenen. 
Olav blev af B-siden genvalgt som næstformand.

b. Forretningsorden for nyt FSU (bilag)
Der er aftalt ny samarbejdsaftale for AU og FSU går ind i en ny pe-
riode. Dermed er der anledning til at forretningsordenen for FSU 
bliver evalueret.  Der er som bilag vedlagt udkast på en opdateret 
forretningsorden.  
NCN foreslog at den nuværende forretningsorden bliver revideret og 
at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe til dette, som i fællesskab 
udarbejder en ny forretningsorden til næstkommende FSU-møde.
Der var accept af forslaget. 
B-siden valgte Lotte Thue Pedersen, Uffe Pilegaard Larsen og Olav W. 
Bertelsen til arbejdsgruppen. Klaus Lønne Ingvartsen deltager for A-
siden. 
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2. Kl. 13.20 – 13.25
Godkendelse af referat og dagsorden (v/NCN, 5 min)
Referatet er send med materiale til dagsordenen. 
Dagsordenen har været drøftet på formøde mellem formand og næst-
formand.
FSU er blevet bedt om at indmelde punkter til dagsordenen inden den 19. 
februar 2016
Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

3. Kl. 13.25 – 14.25
Økonomi (Bilag) (v/NCN, 60 min.)
a. Budget 2017-2019
Der var udsendt et fortroligt bilag til medlemmernes egen forberedelse til 
FSU-mødet.
NCN indledte punktet med en præsentation af de økonomiske udfordrin-
ger, som en følge af finansloven. De foreløbige beregninger peget på en 
nedgang i indtægterne på 150 mio. kr. for ST , svarende til omkring halv-
delen af de i alt 300 mio. kr., som forventes at være den samlede nedgang 
på AU i alt. Udfordringerne rammer ST forholdsvis hårdt, da ST har en 
høj grad af ekstern finansiering. Der lægges op til en åben proces i forhold 
til besparelser og medarbejdere på hele ST har mulighed for at komme 
med besparelsesforslag eller forslag til ekstra indtægter inden den 15. 
marts 2016. 
Under punktet på mødet ønskes forslag til besparelser fra FSU drøftet.
Input fra FSU:
OWB lagde ud med at man fra B-siden er glade for den åbne proces, og 
anbefalede at der ikke lægges op til en ”grønthøstermetode”, hvor evt. be-
sparelser rammer alle over en kam.
B-siden bemærkede, at der umiddelbart er poster ved administrationen, 
som kan overvejes nærmere. B-siden udtrykker samtidig bekymring for at 
komme til at pege på besparelsesområder, som man ikke har nok indsigt i.
Det er derfor svært at pege på tydelige besparelser. B-siden finder det vig-
tigt, at der laves prioriteringer og man beslutter hvilke opgaver/aktiviteter 
som ikke længere skal løses. B-siden håber at man ved en besparelsespro-
ces, der kører over længere tid kan lykkes med en glidende proces, hvor 
besparelserne bliver fundet løbende. Så man så vidt muligt kan undgå en 
større afskedigelsesrunde
NCN kunne tilføje at processen skal køre så smidigt som muligt. Samtidig 
opfordres til at alle forslag kommer på bordet. Fakultetsledelsen sikrer i 
processen, at besparelser er saglige og mulige inden de gennemføres. 
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Følgende punkter fra B-siden blev drøftet under emnet: 

Fokus på at hente ekstra indtægter ved at øge mængden og størrelsen 
af bevillinger. B-siden efterlyste redskaber til at søge efter de rigtige 
bevillinger og i øvrigt input evt. fra økonomer til arbejdet med ansøg-
ninger. Måske er der også behov for mere information om, hvor der 
kan hentes hjælp til ansøgninger. Der ligger en opgave at få udbredt 
viden om nye muligheder.
Hertil blev påpeget udfordringen ved at finde mindre bevillinger – der 
er flere forskere, som kan klare sig for en mindre bevilling fx 1 mio. kr. 
om året, men det er vanskeligt at finde egnede steder at søge. ST tilfø-
jede at der bør være meget fokus på områder, hvor ST måske ikke er 
nok til stede. Der er formentlig mange uudnyttede fundingmuligheder 
under EU, som er et område, hvor AU ser ud til at være mindre i for-
hold til hjemtagning af midler end fx Aalborg Universitet. 
NCN kunne supplere med, at der er meget fokus på at hente eksterne 
midler. Bl.a. ansættelse af lokale videnskabelige koordinatorer
Fremdriftsbøden skal nedbringes. B-siden efterlyser tiltag for at brin-
ge fremdriftsbøden længere ned. Måske er det en løsning at sætte en 
hårdere linje i forhold til de studerende. Desuden skal der måske gø-
res mere ud af at informere om problemet. Kender den enkelte vejle-
der nok til konsekvenserne ved at studerende ikke bliver færdige til 
normeret tid. 
Nedbringelse af fremdriftsbøden kan også ske ved at optimere på un-
dervisningskvaliteten. En højere undervisningskvalitet kan være inci-
tament til at elever bliver hurtigere færdige. 
A-siden understregede, at det er vigtigt at bruge alle de instrumenter 
vi har til at sikre fremdrift, men gjorde opmærksom på at vores frem-
driftbøde afhænger af ikke bare de studerendes performance, men og-
så af hvordan de andre universiteter klarer udfordringerne. 
SBN kunne desuden supplere med, at hans opfattelser er, at man 
blandt VIP-personalet er bekendt med konsekvenserne ved at stude-
rende ikke bliver færdig til tiden. Ved GEO har man lavet lokale tiltag 
hvor studerende, der bliver færdige til tiden, bliver belønnet med at 
komme i materiale stilet til alumner.
Der var opmærksomhed på, at en af de store budgetposter er omkost-
ninger til bygninger. B-siden spurgte desuden ind til, om der kan spa-
res ved at planlagte flytninger ikke gennemføres og hvilke omkostnin-
ger det har for universitetet, at der investeres i bygningerne ved det 
nuværende universitetshospital. 
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NCN svarede at flytninger ved ST som udgangspunkt er omkostnings-
neutrale NCN påpegede dog, at der vil bliver kigget på udgifter relate-
ret til bygninger, da det er en stor post på budgettet.
Klaus kunne supplere med, at de på hans institut har har  meget fokus 
på bygningsomkostninger 
Indkøbsaftaler. B-siden spurgte ind til bindingerne i forhold til ind-
købsaftaler – arbejdes der på at skabe mere fleksibilitet inden for det-
te område?
A-siden: Indkøbsaftalerne bliver vurderet og der arbejdes på, at de 
skal optimeres og gøres mere fleksible. Der er ingen tvivl om, at der 
skal være fokus på området.

Øvrigt til punktet
B-siden opfordrede generelt til en høj grad af information til medarbej-
derne omkring konsekvenser ved besparelser og gerne så hurtigt som mu-
ligt. Jo bedre medarbejderne er oplyst om processen, jo bedre kan de bi-
drage med forslag. 
B-siden spurgte dekanen om han i forbindelse med besparelserne kan se 
scenarier, hvor hele forskningsområder eller endda institutter nedlægges 
eller reduceres. 
NCN svarede at nedlæggelse af institutterne ikke er på dagsordenen og i 
forhold til forskningsområder, så vil evt. overvejelser om dette skulle ske 
på de relevante institutter. 
B-siden spurgte til status på ny økonomimodel. NCN kunne meddele, at 
den er på vej. Der bliver arbejdet hårdt for at få den på plads. Det er pla-
nen, at der skal ske drøftelser i fakultetsledelsen på mødet i . april 2016.
NCN sluttede punktet med tak for input og en opfordring til FSU om, at 
inspirationen bringes videre og at der fortsat er fokus på at søge løsninger. 

4. KL. 14.25 – 14.40
Personale (v/NCN og DMA), 15 min.)

a. Elever og laborantpraktikanter.
Status på universitetsledelsens beslutning om at nedlægge den cen-
trale elevpulje, så fakulteterne fra og med budget 2016 selv håndtere 
elever. 
Fakultetsledelsen har nedsat en gruppe som har ansvaret for at sik-
re, at ST opfylder den årlige kvote for EUD elever på ST og fordeling 
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af den centrale pulje på ST-niveau. Gruppen består af: Hans Brix, 
Niels Damgaard Hansen og Erik Østergaard Jensen.
NCN orienterede. Efter universitetsledelsens beslutning om en æn-
dring på elevområdet, der består i nedlæggelse af den centrale elev-
pulje samt at fakulteterne fra og med budget 2016 selv håndterer og 
financierer elever, så har fakultetsledelsen besluttet at nedsætte en 
gruppe, som har ansvaret for at sikre, at ST opfylde den årlige kvote 
for EUD elever, på ST og fordeling af en central pulje på ST-niveau.
Gruppen består af: Hans Brix, Niels Damgaard Hansen og Erik Øster-
gaard Hansen. 
Det er planen med ordningen at 23 elever plus laborantelever dækkes 
af puljen. Med ordningen vil institutterne få tilført 10.000 kr. om må-
neden pr elev, der dækkes af kvoten.
Der var fra B-siden stor ros overfor de nye løsninger. Der var ikke 
yderligere kommentarer til punktet. 

b. Håndtering af nye ansættelsesprocesser (Bilag)
Som led i opfølgningen på problemanalysen besluttede Fakultetsle-
delsen på fakultetsledelsesmødet d. 28. maj 2015 nye ansættelsespro-
cesser på ST. Det blev understreget, at implementeringen vil komme 
til at foregå i step, da nogle af de nye initiativer afventer beslutnin-
ger i universitetsledelsen. Universitetsledelsen har godkendt anven-
delse af short listing proces på AU i forhold til VIP-stillinger og ud-
rulningen er i gang. 
Næste step vedrører implementering af: 

Ny ansættelsesproces vedr. post docs og videnskabelige assi-
stenter
Ny ansættelsesproces vedr. temporære karrierestillinger.

NCN gjorde status for implementeringen af nye ansættelsesprocesser.
Han redegjorde for,  at den første ændring er igangsat og vedrører an-
vendelsen af short listing, med virkning fra den 1. januar 2016. Der-
næst gennemgik han de nye processer for post docs, videnskabelige 
assistenter og temporære karrierestillinger.

o Ny ansættelsesproces vedr. post docs og videnskabelige assi-
stenter.
Short listing vil for disse typer ansættelse blive brugt på sam-
me måde som for alle øvrige VIP-stillinger fra den 1. januar 
2016. Men derudover vil ansættelsesprocessen foregå efter 
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væsentligt simplere principper end i dag. Det centrale er, at 
der ikke skal nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg. Det 
er bevillingshaver, der bistået af formanden for bedømmel-
sesudvalget udvælger ansøgere til bedømmelse. Der skal fort-
sat nedsættes bedømmelsesudvalg men for at lette processen 
har fakultetsledelsen besluttet, at bedømmelsesudvalget alene 
skal bestå af mindst 1 intern person på mindst lektorniveau –
vedkommen må fortsat ikke være inhabil i henhold til nuvæ-
rende retningslinjer.
Implementering af denne ændrings forudsætter to ting.

1. En ændring af de nuværende ST regler for nedsættel-
ses af bedømmelsesudvalg. Det fremgår heraf, at et 
bedømmelsesudvalg til bedømmelse af post doc stil-
linger skal bestå af ”minimum 2 og max 5 personer” på 
mindst lektorniveau.  Den foreslåede ændring kan 
holdes inden for rammerne af AU’s regler for nedsæt-
telse af bedømmelsesudvalg hvoraf det fremgår, at ud-
valget skal bestå af ”op til 5 medlemmer” på mindst 
lektorniveau.

2. Det skal aftales med Akademisk Råd, at i forhold til 
post doc/videnskabelig assistent stillinger bemyndiges 
institutlederen fremadrettet til at godkende bedøm-
melsesudvalgets sammensætning i stedet for Akade-
misk Råd. Dette drøftes med Akademisk Råd på det 
næste møde d. 8. marts 2016.

B-siden fandt den nye procedure en lettelse, men havde i forhold til 
ændringen af antal bedømmere for post docs en bekymring for, om 
der var tilstrækkelig fokus på karriereperspektiver for personer i post 
doc – stillinger. På denne måde bliver det endnu nemmere at ansætte
post docs, hvormed der er større risiko for at misbruge stillingen. 
NCN besvarede med, at det er en ledelsespligt at sikre karriereper-
spektiv for alle medarbejdere og sikre vejledning af alle, også post 
docs.. Karriere-samtaler og korrekt vejledning skal sikre, at post doc 
stillingen bliver benyttet korrekt.
B-side spurgte til, hvordan man konkret skal forholde sig, hvis en ny-
uddannet ph.d. tager en post doc, som leder til at vedkommende 
kommer ud i en stilling, der ikke er hensigtsmæssig. Der blev efterlyst 
en vejledning i hvordan man håndtere karrierer for post docs. – til 
udbredelse i miljøerne.
NCN gik herefter videre med en gennemgang af ny proces for tempo-
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rære karrierestillinger.
o Ny ansættelsesproces vedr. temporære karrierestillinger. 

Ansættelsesprocessen bliver stort set den samme, som for fa-
ste VIP-stillinger, dog skal Fakultetets Tenure and Promotions 
Committee ikke involveres i temporære stillinger og beslut-
ningen om ansættelse vil ligge ved institutlederen. 
Processen er meget tæt på at være afklaret og klar til imple-
mentering. 

B-siden afsluttede med at en bemærkning om, at det ikke må blive 
mere besværligt og ”tungt” at benytte shortlisting. Shortlisting skal 
bruges, hvor det giver mening. 

5. Kl. 14.40 – 14.50 
Opfølgning problemanalyse administrativt center (v/NDH, 10 
min.)
Niels Damgaard Hansen giver en status.

Da NDH havde meldt afbud til mødet gav NCN en kort opfølgning:
NDH har sammen med funktionscheferne lavet en omfattende analyse, 
hvor der blev lavet et problemkatalog. Løsningskataloget til dette er bear-
bejdet og hvis der herefter fortsat er problemer, som mangler yderligere 
tiltag, så vil dette blive fulgt op i fakultetsledelsen. 
Den store undersøgelse er afsluttet og nu går man over til en løbende 
driftsopfølgning, hvor problemer vil blive løst hen ad vejen. 
Der var ikke kommentarer til punktet.

6. Kl. 14.50 – 15.10
Orientering fra formand og næstformand (v/NCN, 20 min.)
a. Status vedr. ST Strategiproces

NCN gjorde status for strategiprocessen. Han kunne fortælle, at det 
har været en længere proces, men at strategiarbejdet på ST er ved at 
være i mål i forhold til institutternes og centrenes strategier. 
Der har i løbet af januar måned været afholdt møder, hvor institut- og 
centerlederne har fået feedback fra dekanatet på instituttets/centerets 
strategi. Efterfølgende har institutterne/centrene udarbejdet strategi-
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kort, udfyldt KPI-skemaer og rekrutteringsplaner som de får feedback 
på fra dekanatet snarest.
Dekanatet arbejder nu på den overordnet ST strategi. Forventningen 
er, at fakultetsledelsen kan have de foreløbigt afsluttende drøftelser 
d. 28. april. FSU vil blive inddraget inden strategien færdiggøres.

b. Orientering vedr. anbefalinger til håndtering af videnska-
belig uredelighed i Danmark
NCN orienterede om at der på AU har været en høring vedr. ”Rapport 
om det danske uredelighedssystem – Anbefalinger til håndtering af 
videnskabelig uredelighed i Danmark”. Også kaldet Oddershede-
rapporten.
Akademisk Råd har behandlet rapportens anbefalinger på møde d. 

28. januar 2016 og der har været en høring på institutterne.
Konklusionen på høringen på ST er, at dekanatet, alle institut- og cen-
terledere samt Akademisk Råd bakker op om rapportens anbefalinger, 
dog med den ene bemærkning, at der er enkelte uklarheder særligt i 
forhold til sager om plagiering.
Rapporten bliver i øjeblikket behandlet i universitetsledelsen, hvoref-
ter et samlet høringssvar vil blive afsendt.

c. Orientering vedr. institutionsakkreditering
NCN orienterede om indførsel af institutakkreditering. Han redegjorde 
for følgende: 
Institutionsakkreditering erstatter programakkreditering 

Siden 2007 har alle uddannelser skulle akkrediteres enkeltvis 
hvert 7. år. Systemet har været kritiseret for at være tungt og inef-
fektivt.  
I 2013 vedtog Folketinget en lov om institutionsakkreditering. Det 
er i stedet nu institutionens kvalitetssystem, som akkrediteres. 
Opnår man institutionsakkreditering har man større frihedsgra-
der ift. selv at tilrettelægge kvalitetsarbejdet.  
AU ansøger om institutionsakkreditering i april 2016 
Afgørelsen kommer i 2017. 
Man skal godtgøre, at man selv kan tage hånd om uddannelsernes 
kvalitet

At tage ansvar for kvaliteten betyder bl.a. 
Systematisk indsamling af viden om uddannelsernes kvalitet
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Systematisk opfølgning på problemer/indsatsområder
Forankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen 

AU’s kvalitetssystem består af 5 dele
En fælles kvalitetspolitik - Sætter mål for de studerendes vej gen-
nem uddannelse, fra rekruttering over læreprocesser til overgang 
til arbejdsmarkedet. 
Et årligt statusmøde - Dette blev implementeret på ST i 2014. 
En uddannelsesevaluering - med deltagelse af en ekstern ekspert. 
Uddannelser skal evalueres hvert 5. år.  
En årlig uddannelsesrapport (tilgår dekanatet, studienævnene og 
fakultetsledelsen)
En årlig uddannelsesberetning (til UNI-led og bestyrelsen)

Der planægges forberedelse af ansøgning og træning ift. Panelbesøg
Berit Eika besøger ST’s fakultetsledelse og kredsen af studieledere 
i marts
Akademisk Råd og studienævnsmedlemmer inviteres til konferen-
cer i foråret om bl.a. institutionsakkreditering

Der planlægges to panelbesøg i hhv. foråret og efteråret 2016
De involverede får besked og ”træning”

Indsamling af dokumentation i forbindelse med audit trails fastlægges i 
sommeren 2016.
Der var ikke yderligere kommentarer til punktet. 
d. Proces og tidsplan for opfølgning på psykisk APV 2016.
NCN orienterede om at den psykiske APV netop er igangsat og redegjorde 
derefter for den planlagte proces på ST.
NCN pointerede at opfølgningen på den psykiske APV er vigtig og for at sikre 
en tydelig proces, er der på ST nedsat en Psykisk APV-følgegruppe med re-
præsentanter fra både FSU og FAMU. Følgegruppens overordnede formål er 
at koordinere og formidle fakultetets proces for opfølgningen på APV-
resultaterne, således at den inddrager alle aktører (ledelsen, arbejdsmiljøor-
ganisationen, samarbejdsorganisationen og HR) i APV-opfølgningen. 
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NCN præciserede desuden at institut- og centerledere har ansvaret for det 
psykiske arbejdsmiljø på institut- og centerniveau, hvilket betyder at de skal 
sørge for afholdelse af dialogmøder, udarbejdelse af Psykisk APV handlepla-
ner og opfølgning på disse. LSU, LAMU og HR er institutlederens sparrings-
partnere for de første drøftelser af resultaterne af undersøgelsen og den vide-
re proces på instituttet.
Til punktet er der som bilag vedlagt en detaljeret proces- og tidsplan for op-
følgningen på resultaterne af den psykiske APV på ST niveau.

8. juni 2016 => Ekstraordinært FAMU/FSU møde drøfter resulta-
terne af APV undersøgelsen
26. sept. => FAMU og FSU drøfter udkast til ST handlingsplan 
Uge 41 – 43 => Høring af ST handlingsplan i LAMU, LSU, FAMU, 
FSU, fakultetsledelse og Akademisk Råd

Det var ikke ingen kommentarer til processen.
Der blev ændret i følgegruppen da Michelle udtræder. Thomas Skjødeberg Toftegaarddeltager i stedet for.  
7. Kl. 15.10 – 15.25
Evaluering af sidste FSU-periode (v/NCN, 15 min.)
I henhold til forretningsorden skal der ske evaluering af FSU’s arbejde hvert 
2. år. Da FSU desuden går ind i en ny periode er der en god anledning til, at 
der evalueres på den foregående periode. 
Evalueringen kan ske med udgangspunkt i ”Guide til et godt SU-
samarbejde”
NCN foreslog med baggrund i nyvalget, at der var en god anledning til at eva-
luere FSU’s arbejde. Dette evt. med udgangspunkt i ”Guide til et godt SU-
samarbejde”
FSU mente ikke der var behov for at gå alle punkterne i guiden igennem.
B-siden kunne til evalueringen bidrage med, at man mener arbejdet er i en 
rimelig gænge. Det er positivt, at der kommer økonomibilag med til møderne
og at de bliver sendt ud med dagordenen. Desuden ros til referaterne.
Mødedatoerne ligger i et fint flow. Det er positivt, at møderne ikke slavisk føl-
ger HSU.
NCN supplerede med, at der er en god tone til møderne og møderne foregår i 
et uformelt miljø med en høj grad af ærlighed. 
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Der var ikke yderligere til punktet. 
8. Kl. 15.25 – 15.30 (5 min.)

Eventuelt
Arbejdsskadesikring under transport
B-siden fastholder, som ved tidligere møder, og gør opmærksom på, at der 
fortsat er en uløst problemstilling i forhold til Arbejdsskadesikring under 
transport. 
Parkering ved campus
B-siden spurgte ind til parkeringssituationen på campus. Det er problematisk 
at der ofte er optaget på p-pladserne, da der er mange borgere, der bruger 
pladserne uden at de har tilknytning til universitetet. B-siden ville gerne vide,
om man gør noget for at løse dette problem. 
NCN svarede, at der er en proces i gang med en parkeringsordning, hvor 
nummerplader bliver registreret. Men det er endnu ikke afklaret hvornår en 
sådan løsning bliver implementeret. TST oplyste, at en sådan ordning allerede 
eksisterer på Navitas.

Der var ikke yderligere til punktet og mødet blev afsluttet med tak for et godt 
møde. 


