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FSU møde den: 23. juni 2016 kl. 14.30 – 16.00 

Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

FSU møde 

Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjøde-

berg Toftegaard, Erik Baatrup, Olav W. Bertelsen, Anders Branth Pedersen, Lotte 

Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, John Kapstad, Jens Bøgestrand, 

Stig Ravn, Niels Damgaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Ander-

sen, Hanne Bach, Klaus Lønne Ingvartsen, Marianne D. Iversen. 

 

Afbud fra: Steen Henrik Møller, Peter Kitlev 

Referat 
 
Kl. 14.30 – 14.35 

1.   Godkendelse af referat og dagsorden (v/NCN, 5 min) 

Referatet er sendt med materiale til dagsorden. Dagsorden har været 

drøftet på formøde mellem formand og næstformand.  

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Referatet fra den 21. april 2016 blev godkendt.  

 

Kl. 14.35 – 15.10 

2.    Økonomi 

NCN orienterer om økonomirapporten.  

 
a. Økonomirapport1 2016 (bilag) 

 
NCN gennemgår og viser slides omkring økonomirapporten. NCN forkla-
rer at der generelt er en overoptimisme på indtjeningen på alle institut-
terne hver år med omkring 10 %. Derfor er tallene blevet nedjusteret. Der 
er ikke tale om pessimisme, men realisme. 

 
Ændringerne i forhold til budgettet er: 
 
- at uddannelsesindtægterne hæves med 5,3 mio. kr. ift. budgettet  
- at omprioriteringsbidraget på uddannelse er flyttet fra dekanatet 

til institutter ved reduktion i færdiggørelsesbonus 
- at der er sket en stigning i bevillingsudmøntningen fra USM 
- at der er sket en nedjustering på øvrige indtægter (eksterne midler, 

salsindtægter mv.) på 95,0 mio. ift. budgettet pga overoptimisme 
- at risiko/ledelsespulje er nedskrevet med 5,6 af hensyn til dækning af 

resultatudfordringer på institutter. 
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B-siden spurgte til de institutter som har haft negative tal i længere tid. 
Det kan give anledning til bekymring hos medarbejderne. 
 
NCN oplyste, at der indtil videre har været stor kollektiv forståelse i fakul-
tetsledelsen med en reservation af midler i en risikopulje for at kunne 
imødegå, hvis der er institutter, som har problemer med at nå i mål med 
budgetterne. Der er igangsat en dialog om, hvorvidt de negative tal skyl-
des udefra/indefra kommende faktorer eller om der er en systematisk fejl 
i den måde midler fordels fra fakultetet. Dette er også et led i den nye 
økonomimodel, som der stadig arbejdes på.  
 

 
b. Budgetplan 2016-19 
NCN orienterede om budgetplanen og de udfordringer der er kommet på 
baggrund af finansloven. Samlet set giver det en udfordring for ST på i alt 
150 mio.kr. fordelt med 65 mio. på uddannelse, 85 mio. på forskning. Ud-
fordringerne på uddannelse skyldes 2 % omprioriteringsbidrag, frem-
driftsreform, og dimensioneringen, mens det er besparelserne på de of-
fentlige råd og fonde, der giver udfordringer for forskningen.  
 
Bestyrelsen har som bekendt godkendt budgetplanerne for 2016-19. Bud-
getplanen for ST betyder, at vi skal reducere omkostningerne med ca. 35 
millioner på institutter/centre/fakultet og ca. 25 millioner på bygnings-
området, mens ca. 90 millioner i første omgang findes ved begrænsning af 
fakultetets strategiske investeringer, medfinansiering og risikoafdækning. 
Efter sommerferien vil vi se på, hvordan vi kan implementere budgetpla-
nen. 
 
B-siden spurgte om der kan forventes yderligere udfordringer end de der 
er indarbejdet i budgettet og om der er usikkerheder i budgettet? NCN op-
lyste, at alle kendte udfordringer er indarbejdet i budgetplanen, og at der 
særligt er usikkerhed på størrelsen af fremdriftsbøden.  
 
B-siden supplerer med at studieadministrationen arbejder hårdt på at 
finde ud af, hvordan de kan reducere bøderne, men at det er en svær ba-
lance mellem at smide studerende ud og få folk godt igennem uddannel-
serne.  
 
NCN svarer at det er fint, at overveje hvad vi kan gøre for at sikre frem-
drift og ændre frafald. 

 
 

c. Barselsfond  
NCN orienterer om handlingsplanen for flere kvinder i forskning, som er 
blevet vedtaget i Universitetsledelsen den 16/3 2016. Universitetsledelsen 
har efterfølgende besluttet, at alle fakulteter skal beslutte en model for 
oprettelse af barselskonti på fakultets- eller institutniveau med henblik på 
fuld kompensation for udgifter til barsel. Hvert fakultet skal senest den 
26/9 fremsende en model for, hvordan det enkelte fakultet vil udmønte 
denne beslutning.  
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ST har selv muligheden for at bestemme, om der skal etableres en pulje på 
institut- eller på fakultetsniveau. Opgaven består i at finde en model for 
kompensation for udgifter til barsel for alle VIP-ansatte. Det, der skal 
kompenseres, er merudgiften i forbindelse med barsel. På ST drejer det 
sig om under 3 mio. kr. per år. I 2014 var den samlede barselsudgift på ST 
2,2 mio. kr.  
 

 
Fakultetsledelsen har drøftet etablering af en barselsfond og er blevet eni-
ge om følgende principper for den model der skal etableres på ST: 

 Der skal oprettes en central pulje på fakultetsniveau. Jo mere central 

en løsning der bliver lavet, jo mindre følsomt er det at ansatte kvin-

der. Ordningen skal gælde for alle medarbejdere, ikke alene VIP 
 Puljen skal dække merudgiften i forbindelse med barsel. Dvs. udgifter 

til forlængelser af projekter som følge af barsel dækkes ikke, her anbe-
fales det, at der overvejes lokale løsninger 

 Institutterne/centrene betaler alle ind til puljen med en procentsats af 
instituttets andel af fakultetets samlede lønsum. 

 
Fakultetsledelsen behandler barselsfond igen på det næste møde d. 30. 
juni. 
 
B-siden gav udtryk for, at de er meget glade for denne ordning. Det er en 
ordning, de har ventet på i mange år.  

 

Kl. 15.10 – 15.25 

3.   Opsamling vedr. lønforhandling 2015/2016  

 NCN berettede, at lønforhandlingen 2015/2016 er afsluttet. Der er blevet 

udarbejdet en samlet grafisk oversigt over resultaterne på ST, som er ble-

vet udsendt som bilag. Der er udarbejdet 4 forskellige grafer for hvert in-

stitut og en for hele ST. Der er i alt 1.939 antal personer ansat på ST. Her-

af, er 780 af dem kvinder og de resterende 1.159 personer er mænd. I alt 

har 485 personer søgt om en lønforbedring. Der er blevet givet en lønfor-

bedring til 342 personer fordelt på hele ST. Heraf er 147 af dem kvinder. 

På ST er der 879 VIP, 661 TAP, 354 PhD og 45 der går ind under kategori-

en ”anden” ansat. Herudaf har 138 VIP, 192 TAP, 7 PhD og 5 ”andet” 

modtaget en lønforbedring.  

 

OWB efterlyste et bedre overblik, fx at tallene også blev vist i procent, så-

ledes at man kan se om der er en tendens til at et af kønnene får mere i 

lønforbedring. NCN svarede, at det er en god ide med % sats. 

 

Lønforhandlingsprocessen og lønkriterierne 

NCN orienterede om at LSU og enheder uden LSU ved ST er blevet 

spurgt, om de har bemærkninger til: 

 processen og  

 lønkriterierne.  
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Det virker som om der har været en generel tilfredshed med selve lønfor-

handlingsprocessen sammenlignet med tidligere år og med lønkriterierne. 

Et par institutter har forskellige forslag til forbedring af processen som 

f.eks.: 

 at der bliver bedre forventningsafstemt mellem institutterne og 

HR i forhold til selve tilbagemeldingsprocessen 

 bedre system understøttelse, da nogle af ansøgerne var havnet hos 

en forkert TR.  

 

B-siden bemærkede, at dette passer til det billede de har af processen. 

 

B-siden kommenterede, at procentsatsen igen i år har været lav, selvom 

den dog var højere end sidste år. Der har enkelte steder lokalt været pro-

blemer vedrørende beregningen af ledelsens foreslåede pulje til lønfor-

bedringer. Der bliver efterspurgt, at HR/økonomi i kommende års for-

handlinger fremlægger et dokument om, hvordan beløbet til forhandling 

beregnes. Hvilken måned tages der fx udgangspunkt i når lønsummen 

beregnes osv. 

 

NCN uddybede at det er vigtigt med lønforbedringer, men niveauet skal 

passe til den situation som vi står i. Det er vigtigt at der er en god balan-

ce.  

 

B-siden understregede, at engangsvederlag og kvalifikationstillæg ikke 

nødvendigvis skal være delt op på forhånd.  

 

B-siden kommenterede, at det ser ud til at kvinderne samlet set har fået 

en lavere andel kvalifikationstillæg end mændene.  

 

NCN bemærkede, at det må vi have set nærmere på om der er en generel 

tendens.  

 

NCN orientere om at alle tilbagemeldingerne fra institutterne er blevet 

sendt ud som bilag, og efterlyste holdninger til om der er behov for æn-

dringer ift. kriterierne. 

 

B-siden svarede at der ikke er behov for at ændre kriterierne. Hvis insti-

tutterne vil have flere kriterier, er de velkommen til selv at tilføje dem.  

 

B-siden supplerer med at de er glade for den assistance som HR har leve-

ret. Det har været bedre end sidste år.  
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Kl. 15.25 – 15.40 

4.  Opstart af MUS efteråret 2016 

       a. Afvikling af MUS efteråret 2016 

        Der skal afvikles medarbejderudviklingssamtaler til efteråret. Det er vig-

tigt, at få det planlagt, booket i kalenderen og allerede nu begynde at 

overveje temaer for samtalerne.  

 DMA fortalte, at MUS skal behandles i lokale LSU, og det er vigtigt at få 

en forventningsafstemning inden afholdelse af MUS. Der findes allerede 

meget materiale omkring det, men folk er også meget velkommen til at 

tage fat i HR. De 4 temaer, som HSU har anbefalet til opfølgning på den 

psykiske APV kunne være temaer der blev drøftet i forbindelse med MUS.  

  

B-siden supplerede med at der er sat nogle gode rammer for MUS, hvis 

de bliver overholdt. Herudover blev det påpeget, at de 4 AU temaer ikke 

skal presses ned over alle MUS, men at det er vigtigt at lederne i forbin-

delse med MUS tager en pejling på, om medarbejderne er stressede osv. 

MUS er også en god mulighed for at vise anderkendelse af medarbejder-

nes arbejde.  

 

B-siden fremhævede, at det er vigtigt, at, at samtalerne afholdes inden 

ansøgningsfristen for kompetenceudvikling. B-siden fremhævede desu-

den, at det er vigtigt, at institutledere holder MUS med mellemledere tid-

ligt, så MUS med de menige medarbejdere kan komme i gang i tide. 

 

Det blev foreslået fra B-siden, at alle medarbejdere får en hand-

lings/udviklingsplan. Dette vil give mulighed for at søge kompetenceud-

vikling selvom det fx er 9 mdr. siden man har været til MUS. 

 

A-siden kommenterede, at det tager tid at få kørt MUS ind på den rigtige 

årstid. NCN understregede, at det er vigtigt at alle får holdt MUS, derefter 

er næste udfordring at få det gjort på det rette tidspunkt. 

 

NCN ser MUS som en god måde at sætte fokus på kompetenceudvikling. 

De enkelte enheder har selv et ansvar herfor. 

 

b. Rammer og principper for kompetenceudvikling (bilag) 

 HSU har besluttet rammer og principper for kompetenceudvikling.  

       Principperne indarbejdes i AU’s MUS materiale.  

 

 NCN oplyste, at HSU ønsker en årlig redegørelse for kompetenceudvik-

ling, herunder hvor mange midler, der bruges på kompetenceudvikling. 

Det er et decentralt ansvar, hvordan det registreres, og hvor meget der 

bliver brugt på kompetenceudvikling. 
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c. Ubrugte kompetencemidler (bilag) 

      OWB fortalte at udvalget har modtaget mange ansøgninger. Kriterierne for 

kompetencemidlerne er så vidt muligt blevet fulgt og der er nu bevilliget 

ca. 600.000 kr. ud af de i alt 850.000 kr.. Halvdelen af pengene skal være 

bogført i september 2016 de resterende i september 2017. Processen er 

forløbet fint, bortset fra at der har været et par ansøgninger, der har været 

blevet glemt på grund af ”system” fejl og som derfor blev behandlet efter-

følgende. 

 B-siden efterlyste en tilbagemelding til institutterne. DMA oplyste, at dem 

der står i ansøgningsfelterne, er dem der har fået en tilbagemelding. Det 

er samme proces som ved den centrale uddeling af kompetencemidler. 

 

 

Kl. 15.40-15.50 

5. Handleplan for flere kvinder i forskning(bilag) 

HB orienterede fra arbejdsgruppen. Hun fortalte at det er vigtigt at der 

findes tiltag som virker. Der er allerede iværksat tiltag som forventes at få 

en positiv effekt, såsom barselsfonden og tenue track. Arbejdsgruppen 

peger på følgende udvalgte områder; 

 

- Det er vigtigt, at der er et ledelsesfokus og at alle institutter opstiller 

ambitiøse mål. Det forslås, at der er en årlig rapportering, så det er 

muligt at holde øje med udviklingen.  

- Det forslås at i alle søgekomite-

ter/bedømmelsesudvalg/ansættelsesudvalg, skal der være kvinder 

med i udvalget. Hvis ikke der er kvinder med i et bedømmelsesudvalg, 

skal der være en god forklaring – ellers kan man ikke forvente, at be-

dømmelsesudvalget vil blive godkendt af Akademisk råd.  

- Talentudvikling og karriereplanlægning.  Der skal være fokus på spar-

ring og vejledning for at sikre at kvinderne får sammenhængende 

forskningsophold til udlandet.  

 

Pt. kan man sætte kortere ophold sammen, men der er mange der synes at 

dette kan være et problem. Der bør være bedre måder at hjælpe kvinderne 

med at komme til udlandet. Det kan være svært at få en god karriere hvis 

ikke de har været i udlandet. 

 

 OWB forslog, at måltallet omkring, hvor mange kvinder der skal være an-

sat evt. skal med i strategien. NCN svarede, at institutstrategierne inkl. 

måltal er udarbejdede, men at der jo under alle omstændigheder skal op-

stilles mål for handleplanen for flere kvinder i forskningen. 
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A-siden kommenterede, at mange kvinder dropper ud på baggrund af 

krav om udlandsophold, men det er vigtigt at kvinderne lærer at komme 

ud og stå på egne ben. 

 

NCN nævnte at det kan blive svært at overholde krav om kvinder i be-

dømmelsesudvalget. Det kan også blive en stor belastning for kvinderne, 

hvis de er på et institut, hvor der kun er meget få kvinder.  

 

NCN fortalte, at arbejdsgruppens forslag er nu drøftet i Akademisk Råd og 

FSU og er desuden sat på dagsordenen for fakultetsledelsesmødet d. 30. 

juni. Herefter sendes det til institutterne med krav om, at de skal lave 

handleplaner med en frist d. 26. september. 

 

Kl. 15.50 – 16.00 

6.   Orientering fra formand og næstformand 

Ingen orientering. 

 

Kl. 16.00 

7.   Evt. 

 B-siden fastholder i lighed med tidligere møder, at der fortsat består en 

problemstilling ved arbejdsskadesikring under transport i forbindelse 

med arbejdet. 

 

Ellers ingen bemærkninger. 


