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Møde den: 26. april 2012, kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Institut for Miljøvidenskab, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 

Mødelokale: P1.16 (Pavillionen) 

 

Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Niels Kroer (NKR), Thomas 

Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Henrik Stetkær (HS), Erik Østergaard Jensen 

(EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ).  

Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt 

Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE), Niels Christian Nielsen ( NCN),  konst. dir. Thomas Vosegaard,  adm.chef Niels 

Damgaard Hansen (NDH), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL),  Jens D. Holbech (JDH), rådgiver Charlotte Sand (CS)  

Afbud: Tom Vindbæk Madsen, Thomas Vosegaard, Niels Damgaard Hansen og Jens Holbech 
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Ad. 1.a. Opfølgning fra institutledermøde d. 11. april 2012  

BBN gennemgik to-do listen fra institutledermødet den 11.april og havde følgende bemærkninger: 

 BBN modtager fortsat gerne kommentarer til HO strategikort på dean@science.au.dk 

 I forhold til punktet om rapport vedr. arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende 

sektorforskningsinstitutioner fremgår det af to-do listen, at der skal udarbejdes et notat 

omkring rapportens konklusioner til brug for møde med Fødevareministeriet som 

formentligt bliver i juni måned. Der var enighed om, at notatet have fokus på, hvad ST har 

tænkt sig at gøre ved de problemstillinger der rejses i rapporten. 

 Referater fra det seneste møde på Sandbjerg omkring Strategi sendes til institutlederne. 

 

Ad. 1.b. Opfølgning på møde om ny fælles økonomimodel d. 17.april 2012 

 

Der var udmærkede oplæg og gruppearbejde om 3 emner: 

 1. det indre uddannelsesmarked – incitamentsstruktur 

 2. det interdisciplinære samarbejde – incitamentsstruktur 

 3. tidsallokering 

 

 Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat  

Der var bemærkninger til punkt 5. b. Rapport vedr. arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende 

sektorforskningsinstitutioner fra mødet den 11. april 2012 er udsendt. Punktet drøftes under pkt. 7. 

Referatet rettes herefter til i overensstemmelse med bemærkningerne. 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 3. Personale 

a. Orientering om processen vedr. lønregulering som følge af forandringsprocessen 

 
Der er igangsat en proces ift. de ledere (herunder institutsekretariatsledere), som blev omplacerede i 
forbindelse med forandringsprocessen. Der er en særlig problemstilling vedr. nogle sektionsledere. 
Der har været afholdt møde med tillidsrepræsentanter vedr. dette. 
 
Det skal bemærkes, at den generelle lønforhandlingsproces kommer til at forløbe i efteråret 2012. 
 

BBN orienterede her om, at han på det første møde i det nyetablerede FSU ved ST, som afholdes den 

15. maj, vil foreslå, at der nedsættes et Lønudvalg bestående af 5-6 personer. Udvalget skal være 

bredt sammensat fra de forskellige faglige organisationer og der skal være både TR-repræsentanter  

(B-siden) og ledelsesrepræsentanter (A-siden). Begrundelsen for at nedsætte et Lønudvalg er, at der 

på ST hidtil har været mange forskellige processer i forbindelse med f.eks. de årlige 

lønforhandlinger. Lønudvalget får derfor bl.a. til opgave at drøfte principper for løntillæg, hvor der 

f.eks. kan tages udgangspunkt i det lønkatalog som BSS har udviklet. 
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Ad. 4. Fælles template til brug for bedømmelser 

Det er på et tidligere institutledermøde i forbindelse med drøftelser omkring håndtering af 

ansættelser besluttet, at Jes Madsen (prodekanudvalget for talent) vil fremlægge forslag til fælles 

template for bedømmelser. Der var udsendt bilag inden mødet.  JESM supplerede med at orientere 

om, at tanken i første omgang er at nøjes med et fælles skema som det udsendte. Senere i takt med at 

der er en afklaring på AU’s tenure track model etc. Er det hensigten at supplere den fælles template 

med specifikationer for de enkelte stillingskategorier. 

 

Forslag til fælles template blev drøftet. Det blev besluttet, at der inden næste institutledermøde 

sendes en ny version af templaten hvor de rettelser der blev drøftet er indarbejdet.  

 

Ad. 5. Nyt fra prodekanerne 

KNI orienterede om dybe partnerskaber i Kina. Der vil blive sendt en mail til institutlederne med 

opfordring til at indsende forslag til emner/områder ift. samarbejde med universiteter i Kina. 

Forslagene skal begrundes: Hvorfor det er interessant og for hvem. I mailen vedhæftes liste over 

tidligere tilbagemeldinger fra institutterne.  

 

KNI orienterede endvidere om status i forhold til Aarhus University Library. Revideret indstilling om 

AU-Library er behandlet og vedtaget af universitetsledelsen.  

 

Ad. 6. Meddelelser 

a. Orientering fra Strategigruppen vedr. OK13 

NKR gjorde opmærksom på en relevant portal ift stillingsopslag: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

De universiteter der er tilmeldt portalen kan gratis annoncere i Nature. Det blev besluttet, at DMA 

undersøger status i forhold til AU ved henvendelse til Louise Gade.  

 

b. Status på arrangement på ST den 8. juni 2012 

Ny oversigt over hvilke lokaliteter foredragene streames til samt hvor de enkelte institutter holder 

fest blev uddelt. 

 

Der vil blive en lokal vært (en kontaktperson) på hver af de fire lokaliteter: Foulum, Aarhus, Roskilde 

og Årslev. En fælles webside for sommerfesten 2012 er underudarbejdelse og vil blive offentliggjort 

den 7. maj 2012. Herfra vil der være link til lokale websider med information om festerne på de  

enkelte institutter.   

 

c. Status FAMU  

Arbejdsmiljøgrupperne og de lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) på institutterne er nu bemandede. 

Der er par enkelte udeståender som vil blive løst snarest. Der skal nu ske valg til fakultetets 

arbejdsmiljøudvalg (FAMU). Det skal vælges 7 arbejdsmiljørepræsentanter af og blandt 

arbejdsmiljørepræsentanterne i LAMU’erne.  

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/
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Der vil blive sendt mail ud til arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor AU-HR vil tilbyde at bistå med 

valget. Valget skal være afsluttet senest d. 3. maj af hensyn til valget til universitetets 

hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU).  

 

FAMU kommer til at bestå af 7 arbejdsmiljørepræsentanter, 5 arbejdslederrepræsentanter, 1 

formand samt 2 studenterobservatører. Dekanen udpeger arbejdslederrepræsentanterne. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Der var enighed om, at rapporten konkluderer, at fusionen har skabt frustration blandt 

medarbejderne, hvilket kræver handling fra ledelsen. Et af de mest presserende tiltag er, at få 

arbejdet på at skabe mere sammenlignelige ansættelses- og livsvilkår for forskerne. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe og arbejdet vil blive igangsat snarest. Følgende er med i arbejdsgruppen: 

Erik Østergaard Jensen, Thomas Toftegaard, Klaus Lønne Ingvardsen, Jørgen B. Jespersen, Erik 

Steen Kristensen, Niels Knoer, Kurt Jensen og Bo Riemann. 

 

Det blev besluttet at aflyse institutledermødet d. 2. maj 2012, da BBN er forhindret i at deltage. I 

stedet holdes kick-off møde med de institutledere som deltager i arbejdsgruppen om ”mere ens  

levevilkår”. Kick-off mødet afholdes i tidrummet kl. 11.30-13.30. 

 

Det blev endvidere besluttet at aflyse institutledermødet den 22. juni 2012.  

 

MW spurgte til afholdelse af MUS-samtaler med ansatte. BBN orienterede om, at det anbefales, at 

der i 2012 afholdes MUS-samtaler i efteråret i lighed med tidligere år. Det er først i 2013, at der 

implementeres et nyt koncept for afholdelse af MUS-samtaler. 


