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FSU møde den:28. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00 

Bygning 1520 – 737. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

 

Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Klaus Lønne Ingvartsen, 

Niels Damgaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, Erik Baatrup, Olav W. Bertel-

sen, Lotte Thue Pedersen, Uffe Pilegaard Larsen, John Kapstad, Jens Bøgestrand, Erling Kjeldsen Hyldig, 

Stig Ravn, Hansen, Pia Grewy, Jan Rasmussen 

 

Videolink:  

 

Afbud fra: Anders Branth Pedersen, Hanne Bach, Steen Henrik Møller, Jens Barfod, Søren Bom Nielsen, 

Thomas Toftegaard, Kaj Mantzius 

 

Referat 

 

 

Dagsorden 

 

1. Kl. 13.00 – 13.05 (v/NCN) 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

NCN efterspurgte kommentarer til referatet fra d. 18. januar som er blevet ud-

sendt som bilag. Der var ingen kommentarer og referatet blev godkendt.  

 

2. 13.05 –14.05  

Økonomi (v/NCN og Peder Damgaard) 

a. Status  

 

NCN gennemgik regnskabet ved uddeling af et bilag. NCN orienterede om, at 

regnskabet ikke er godkendt af bestyrelsen endnu. Fakultetets resultat blev et 

overskud på 52,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2 mio. kr. ift. ØR3. 

Overskuddet skyldes i højt grad uddannelsesområdet. Overskuddet skal an-

vendes til strategiske investeringer i årene der kommer, herunder tematiske 

centre, startpakker, infrastruktur, synergipakker, mv. Overordnet rammer in-

stitutterne fint i forhold til budgettet, men der er enkelte institutter, hvor der 

er et dårligere regnskab end forventet. Resultaterne vil blive drøftet med de 

pågældende institutter. 

 

OWB kommenterede, at det er dejligt med et overskud, men problematisk 

med hensyn til de afskedigelser, der har været. Han opfordrede til, at vi får en 

sund økonomi, så vi ikke kommer i sådan en situation igen.  
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Herudover spurgte OWB ind til hjemtagelsen af eksterne midler og hvordan 

vi ligger i forhold til konkurrencen mellem universiteterne.  

 

NCN svarede, at vi desværre så et systematisk underskud på de institutter der 

var berørt, og meningen var jo netop at sikre os at få mere stabil økonomi. 

Hvis man ser på institutternes bundlinje, kan man se at det ser bedre ud. Der 

er kommet en generel stabilitet og der nu er styr på økonomien, men at det er 

vigtigt, vi hele tiden er opmærksomme, så vi undgår at komme i sådan en si-

tuation igen. Med hensyn til fundraising, så er institutterne gode til det. Vi 

forventer, at den eksterne indtjening er nogenlunde stabil, men vi skal være 

opmærksomme på, at vi ser effekten af finanslov 2016 nu. KU gør det godt, og 

er bl.a. bedre til at hjemtage store bevillinger fra private fonde samt EU.  

 

b. Ny økonomimodel  

 

 NCN bød velkommen til Peder Damgaard, ST Økonomi, som gav FSU en ori-

entering om status, herunder nogle af de overvejelser der har været i arbejds-

gruppen, og hvad der er taget af beslutninger.  

 

PD orienterede om, at planen med den ny økonomimodel er, at udvikle en 

transparent, robust og fair økonomimodel med indbyggede incitamenter til 

institutter og centre i forhold til udvikling af kvalitet i kerneaktiviteterne. Den 

ny økonomimodel har været behandlet i fakultetsledelsen flere gange. Planen 

er at tage den i brug til næste budgetår. I løbet af 2017, prøver vi, at spejle 

regnskabet over i den nye model, for at se hvordan regnskabet ville se ud. Det 

betyder, at vi i en periode kører med den nuværende model parallelt med den 

nye model. 

 

PD gennemgik herefter den ny økonomi model ved brug af slides. 

 
Der opereres med to grupper af økonomiske enheder. De selvfinansierede 
enheder dækker over enheder, hvis indtjeningsgrundlag lægger sig op ad fa-
kultetets samlede indtægtsgrundlag. De omfatter institutterne og ASE, samt 
tematiske centre i fase 2, herunder aktuelt iNANO og BiRC (status for sidst-
nævnte dog ikke endelig besluttet).  
 

De ikke-selvfinansierede enheder dækker over enheder, hvis indtje-

ningsgrundlag beror på et aftalt rammebeløb. De omfatter de nationale centre 

DCE og DCA, ST Learning Lab (STLL), ICROFS, Science Museerne, Naturhi-

storisk Museum, dekanat og sekretariat, administrationscentret, bygningsom-

rådet. 

 
Økonomien for fakultetet kan opdeles som følgende indtægter og omkostnin-
ger:  
 

 Uddannelsesindtægter  
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 Basisforskningsmidler og øvrige finanslovstilskud  
 Kontraktmidler fra Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM)  
 Eksterne tilskud (=indtægter genereret af eksterne bevillinger)  
 Salg og øvrige driftsindtægter  

 Interne bidrag til ikke-selvfinansierede enheder  
 Fællesomkostninger  
 Bygningsomkostninger  
 Strategiske puljer  
 Ledelsesmæssig omfordeling  
 Lønninger, øvrige driftsomkostninger og afskrivninger  

 

 

PD gennemgik ved hjælp af slides, fordelingsprincipper af STÅ indtægter, mo-

del for overførelse, uddannelsesmidler, samt fordeling af basismidlerne.   

 

PD orienterede om, at der er udestående, som skal afklares i forhold til den 

nye økonomimodel. Det drejer sig om fordeling af STÅ midler i forbindelse 

med støttefag. Dette afventer den pågående revision af studieordningerne. 

Samtidig mangler der et overblik over uddannelsesaftaler.  

 

PD orienterede om, at der kommer en ledelsesmæssige udligning, så alle star-

ter på en ”frisk”, der bliver nulstillet. Underskud og overskud kan overføres. 

Det er besluttet, at fakulteterne maximalt må have et overskud på 2,5 % af 

omsætningen, alt herover overgår til rektors disponering. ST vil gerne køre 

med en grænse på 2 % for at bevare en sikkerhedsmargin. Det er ligeledes be-

sluttet, at fakulteterne i tilfælde af underskud i løbet af 1 år skal have vendt 

dette underskud til et tilsvarende positivt overskud. På ST vil alt underskud 

skulle afvikles inden for 2 år.  

  

Tematiske centre opdeles i to faser. 1 fase er typisk begrænset i en periode på 

op til 5 år. Centre i denne fase kan blive udfaset igen, aktiviteterne blive ind-

sluset i institutterne eller overgå til fase 2. Fase 2 centre har udviklet sig i så-

dan et omfang, at det berettiger til status som et institutlignede center med 

egen kolonne i regnskabet og mulighed for ansættelse af egne medarbejdere. 

Der er et udestående i forhold til, hvordan overgangen fra fase 1 til fase 2 cen-

tre skal håndteres i økonomimodellen. 

 

NCN kommenterede, at der som fastlagt i strategien skal satses på store tema-

tiske centre. Det er vigtigt, at institutterne er engageret i dette, og at der inci-

tamenter til det.  

 

B-siden spurgte, om det var meningen at sigtet med centrene skulle bredes 

ud, således så de evt. også skal have rådgivning osv.? 

NCN svarede, at centrene skal være stærke forskningscentre. I fase 2 kan der 

evt. komme uddannelse og rådgivning med.  
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B-siden spurgte ind til indtægterne og omkring salgsindtægter, som kan vari-

gere meget - hvordan vil ST håndtere det? 

PD svarede, at det handler om at have en robust økonomi, som kan håndtere 

sådanne udsving.  

 

NCN kommenterede, at nogle institutter har fin indtjening, hvor andre insti-

tutter har flere udgifter, især de ”våde” institutter.  Med den nye økonomimo-

del, bliver det mere transparent, hvor det før var mere skjult. 

 

B-siden kommenterede, at det er vigtigt, at få forklaret at der kommer til at 

ske en omfordeling.  

 

NCN supplerede med, at det vigtige er, at økonomien nu bliver transparent og 

gennemskuelig. Det er en prioritering og strategisk beslutning, hvordan vi 

vælger at fordele økonomien. Der sker allerede en fordeling i dag.  

 

B-siden spurgte om priserne på husleje samt betaling til stalde. 

 

PD forklarede, at priserne er forskellige – de bliver opgjort efter de faktiske 

priser på, hvad det reelt koster at have bygningerne. Staldene er holdt udenfor 

den fælles nøgle. Der holdes fokus på, at der ved indførsel af den nye økono-

mimodel ikke opstår utilsigtede forskelle.  

 

OWB spurgte, hvordan den ny økonomimodel kommer til at påvirker de tvær-

faglige uddannelsesaftaler?  

NCN svarede, at reglerne/den ny økonomimodel kun er gældende for ST – 

ikke for de andre fakulteter. De indgåede aftaler vil være gældende.  

 

OWB supplerede med, at det er vigtigt ikke at have stærke incimenter til at 

bygge risikopuljer på institutterne, samt det er vigtigt, at have en stor nok risi-

kopulje til ikke at havne i en KU situation. 

 

NCN svarede at risikopulje er på ST niveau. Pt. er den på ca. 20 mio. kr. Vi 

skal også huske på, at vi har lov til at afslutte regnskabet med et underskud. 

 

OWB gav udtryk for en bekymring for, at i det gamle budget, er der nogle der 

har kørt med underskud, og at man derfor med den nye model, skal være op-

mærksom på, at institutterne med plus ikke føler, at de betaler for institut-

terne med underskud.  

 

Flere fra B-siden kvitterede med, at FSU bliver inddraget, selvom modellen 

ikke er helt færdig og kvitterede for det gode arbejde.   
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3. 14.05- 14.20 (v/NCN) 

Status på Handleplan for flere kvinder i forskning (Bilag eftersen-

des) 

 

NCN orienterede kort og henviste til indstillingen der var med som bilag og 

efterspurgte kommentarer.  

 

FSU havde ingen kommentarer til emnet.  

 

 

4. 14.20- 14.35 (v/NCN) 

Uddannelse af flere dimittender med digitaliserings-kompetencer  

 

Dekanen gav en mundtlig og fortrolig orientering 

 

 

 

5. 14.35 - 15.05 (v/Bent Lorenzen) 

Bygninger 

 
          
NCN bød velkommen til Bent Lorenzen, som skulle give en orientering om de 
bygningssager - i form af både nybygninger og renoveringer - der pt er i gang 
eller planlægges igangsat på de forskellige lokaliteter på ST. 
 
BL viste slides og fortalte kort om de bygningssager, der foreligger for ST. 
 
  
BL forklarede, at der har været lavet en analyse omkring arealudnyttelsen. 
Formålet med denne analyse er en opnåelse af synlighed. Der er blevet lavet 
en analyse fordelt på 6 forskellige ting: Kontor, laboranter, depoter, stalde, 
undervisningslokaler og teknik & værksteder.  
 
I Foulum er der gang i en større renovering, ca. 80. mio. Der er nogle gamle 
laboratorier, som er ved at blive renoveret. 
 
I Roskilde vil vi gerne erstatte den store pavillon med en ny bygning. Der for-
ventes at blive en bygning ledige. Der er potentiale for flere bygninger, hvis 
behovet opstår.  
 
I Århus er vi i gang med en større renovering. Vi er ved at etablere en køler-
ring. Køleringen skal forbinde iNANO, kemi, biologi, matematik, fysik og 
GWV. Selve ringen bliver en af de største af sin art i Danmark og forventes 
færdig i 2018. Der forventes en større besparelse samt en større driftssikker-
hed.  
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Vi bygger AU FOOD som bliver 5050 kvm over jorden, 1660 kvm kælder og 
2.500 kvm væksthuse. AU FOOD skal være klar til indflytning i år 2019. Byg-
ningen bliver i 3 etager. Det bliver et traditionelt universitetsbygning med fæl-
les samlested.  Kontorer mod syd, laboratorier mod nord. Væksthusene vil få 
forskellige opbygninger med specialindretninger.  
 
B-siden spurgte ind til, om det stadig er planen at forsøge at anskaffe forsøgs- 
jord. BL svarede, at det arbejder ST stadig på med en grænse indenfor 30-45 
minutter fra AU i Aarhus. 
 
I Århus vil der også blive bygget et byggeri på 5.000 kvm til bioscience.  
 
Ingeniørsatsningen udfordrer fakultetet. Vi har behov for nye arealer og Gu-
stav Wieds Vej, NAVITAS og Katrinebjerg er under overvejelse. Vi har især 
behov for undervisningslokaler samt kontorer.  
 
Mindre renoveringer som vi er i gang med; 
UNILAB projekter 
Energirenoveringer 
Renovering af Rønbjerg 
Renovering af Foulum Gaard og andre infrastruktur i Foulum 
Renovering i forbindelse med nye lejemål i ingeniørsatsning 
 
BL orienterede om, at STBYG, har udarbejdet funktionsbeskrivelser for med-
arbejderne, beskrevet arbejdsgange og processer, skabt mere transparens i 
byggeprojekterne samt revideret ydelseskatalog i relation til institutter og 
centrene. Herudover har de haft en reorganisering af bygningsdrift i IT byen.  
 
OWB spurgte ind til presset på lokaler og de mange lokaler, som kun er afsat 
til eksamen. BL svarede, at der har været en kultur omkring eksamenslokaler, 
men at de prøver at reorganisere det. Men det kræver medspil fra institut-
terne.  
NCN supplerede med, at der er igangsat en analyse på undervisningslokaler. 
 
 
B-siden spurgte ind til, om der også kommer flere parkeringspladser, når der 
skal bygges.  
BL forklarede, at der er et krav, at der skal bygges parkeringspladser, når man 
bygger nyt, så det er også med i planerne.  
 
 

6. 15.05 – 15.15 

Arbejdsmiljøstatistikken 2016 (bilag)  
 
NCN orienterede om, at FSU har fået udsendt en samlet arbejdsmiljøstatistik 
for hele 2016 fordelt på  

 Psykologisk rådgivning 
 Arbejdsulykker 
 Sygefravær 
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Psykologisk rådgivning:  

ST har 57 påbegyndte rådgivningsforløb i 2016. Samlet set, har AU i hele peri-

oden 180 påbegyndte forløb. Det er stadig stress/udbrændthed der er den 

hyppigste årsag til henvendelserne, og som udgør 52 % af alle AU’s henven-

delser.  

 

Sygefravær:  

Sygefraværet på hele AU i 2016 har i gennemsnitligt været på 5,9 dage pr. 

medarbejder. Dette tal er 0,4 dage højere end i 2015. ST er gået fra 4,1 i 2015 

til 4,7 dage i 2016, så her er der desværre en lille stigning.  

 

Arbejdsskader:  

AU har lidt færre anmeldelsespligtige arbejdsulykker i 2016, og det samme er 

tilfældet for ST. I 2016 er tallet således 18 for ST og 45 for hele AU. Kigger vi 

på ST’s andel af de totale antal ulykker (anmeldte, registrerede og nærved), så 

udgør ST’s andel 41 % af det samlede AU.  

 

ST’s 3 hovedårsager til ulykker i 2016 er ”Laboratorier o. lign.”, ”Maskiner og 

værktøj” og ”Husdyr/forsøgsdyr”.  

 

B-siden kommenterede, at der er et par langtidssygemeldinger, som vejer me-

get tungt i statistikken.  

 

A-siden kommenterede, at de håber snart på at kunne få statistikker, så man 

kan skelne mellem langtids- og korttidssygdom.  

 

B-siden kommenterede, at der måske har været handlet lidt for langsomt i 

forhold til at sikre opbemanding i forhold til den succes, der har været i Sci-

ence Museerne/væksthusene.  

 

A-siden kommenterede og anerkendte, at det er en svær balance, hvornår 

man skal ansætte, især når man har sygemeldinger.  

NCN supplerede med, at det er vigtigt, at vi har ordentlige arbejdsvilkår, og vi 

har meget fokus på stress.  

 

B-siden kommenterede desuden, at Institut for Husdyrvidenskab har en lille 

stigning indenfor arbejdsulykker, som vi skal være opmærksomme på.  NCN 

oplyste, at han havde drøftet med institutlederen, ligesom dette er et emne for 

LAMU. 

 

 

7. 15.15 – 15.35 

Strategi og handleplan – adm. center (NDH)  

Pkt. 7 er på grund af manglende tid blev punktet udsat til næste møde. 
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8. 15.35 – 15.55 (v/NCN og OWB)  

Meddelelse fra formand og næstformand  

 

a. Opdatering af lønkatalog 2017.  

NCN orienterede om, at der er blevet udsendt en sagsfremstilling angående 

opdatering af lønkataloget. Lønkataloget kan ses via nedenstående link.  

 

DK: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhand-

ling/loenforhandlinger-paa-st/ 

 

GB: http://medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/payroll/paynegotiati-

ons/pay-negotiations-at-st/ 

 

NCN orienterede om, at ST Lønkatalog er blevet opdateret med nye TAP løn-

aftaler i forhold til de tidligere lønaftaler fra 2012. Lønaftaler er blevet genfor-

handlet og opdateret, således at de nu er i overensstemmelse med Personale-

politikken og Retningslinjerne for afvikling af lønforhandling, som er vedtaget 

af HSU.  

 

Der er 4 lønaftaler, som ikke er blevet genforhandlet. For Akademikerne, Kor-

respondenter og Serviceforbundet er lønaftalen fra 2012 derfor fortsat gæl-

dende. For Tandplejere vil lønaftalen fra 2008 fortsat være gældende. 

Lønaftalen for Fagfotografer fra 2012 er blevet opsagt til bortfald med udgan-

gen af maj måned 2017, da AU kun har én medarbejder ansat som fagfotograf. 

Fagfotografer vil ikke blive omfattet af en anden lønaftale.  

 

Herudover er bilagene vedrørende ”oversigt over antal studerende ved science 

uddannelserne på Science and Technology” og ”Store og små Ph.d. program 

udvalg” opdateret med 2016 tal. 

 

 

FSU havde ingen yderligere kommentarer.  

 

b. Status om intuitionsakkreditering 

NCN orienterede om, at AU har modtaget institutionsakkrediteringsrappor-

ten til høring. Af rapporten fremgår, at AU indstilles til en betinget positiv ak-

kreditering. Der er generelt positive tilbagemeldinger vedr. kvalitetssystemet 

på AU, men der er enkelte mangler, som skal rettes op på. Det drejer bl.a. om 

systematisk dokumentation af forskningsbasering og kriterier til at sikre at 

udefrakommende eksperter i forbindelse med uddannelsesevalueringer dæk-

ker alle fem områder af kvalitetspolitikken. 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandlinger-paa-st/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandlinger-paa-st/
http://medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/payroll/paynegotiations/pay-negotiations-at-st/
http://medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/payroll/paynegotiations/pay-negotiations-at-st/
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Fristen for høringssvar var den 23. marts 2017. NCN orienterede om, at der er 

udarbejdet et godt høringssvar fra AU, som adresserer de fremførte kritik-

punkter. AU får svar d. 8/9. juni 2017. Vi håber selvfølgelig, at det lykkes at 

opnå akkrediteringen.  

 

B-siden spurgte ind til uddannelsen i Kemi og Fødevareteknologi? 

NCN svarede, at uddannelsen er udbudt til start 2017, men betinget af institu-

tionsakkrediteringen. Hvis ikke vi får institutionsakkrediteringen, må vi have 

en dialog om, hvad der kan gøres.  

 

c. Studiemiljøundersøgelse 

NCN orienterede om, at studiemiljøundersøgelsen bliver offentliggjort d. 1. 

april 2017. Kontakten med underviseren, feedback, ensomhed, arbejdspres, 

mobning og adgang til læsepladser er nogle af de emner, studiemiljøundersø-

gelsen tager fat i. 

 

Uddannelseszoom er offentliggjort allerede nu og kan findes på nettet.  

ST står rigtig godt på flere parametre. Det er primært institutterne der skal ar-

bejde med forbedring af studiemiljøet. 

 

NCN fortalte, at der i universitetsledelsen har været en drøftelse af om det gi-

ver mening fremadrettet at lave 2 næsten parallelle undersøgelser, og påpe-

gede at, det er vigtigt, at vi tager det alvorligt at lave studieundersøgelser.  

OWB kommenterede, at vi skal tage undersøgelsen med et gran salt. NCN 

supplerede med, at studenterne er glade for at være her. De studerende må 

godt blive udfordrede, men de skal ikke have stærke stress symptomer.  

 

d. Status på Library (Bilag) 

NCN orienterede om, at på sidste FSU møde behandlede vi Biblioteker. Det er 

nu besluttet at AU’s biblioteksfunktion skal overgå til Det Kongelige Bibliotek. 

Der er udarbejdet revideret aftale og revidereret SLA (Service Level Agree-

ment). ST’s beslutning om at nedlægge biblioteksbetjeningssted i Foulum og 

at overføre biblioteksbetjeningssted fra Navitas til Katrinebjerg bliver indar-

bejdet i SLA. ST bibliotek arbejder på en plan for ændringerne af biblioteks-

betjeningsstederne. Foreløbig er planen, at det sker inden d. 1. juni 2017, som 

er samme dato, hvor AU Library overgår til Det Kongelige Bibliotek. 

 

OWB kommenterede, at han havde lovet at sige videre, at nogle er lidt pike-

rede over, at de ikke er blevet hørt i denne proces. 

NCN kommenterede, at det lytter han til. Planen har været forelagt, men det 

har været svært at afgøre, på hvilket niveau den skulle forelægges. Der har 

været tale om et valg.   

 

e. Planer for nye uddannelser 
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NCN orienterede om, at hvis AU bliver akkrediteret skal nye uddannelser 

godkendes efter en revideret proces fra 2018: 

 

Jan. 2018: Fakultetet indsender strategipapir. (Strategipapiret skal også 

indeholde en beskrivelse af afvikling af uddannelser):  

Feb. 2018: Strategisk drøftelse i universitetsledelsen 

Juni – nov. 2018: Drøftelse i UFU 

Dec. 2018 Godkendelse i universitetsledelsen 

Feb. 2019 Upload RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud 

af videregående uddannelser) 

April 2019 svar fra RUVU 

Sep. 2019 START 

 

Der kommer overgangsordning i 2017 som er ret kondenseret.   

 

ST har sendt følgende forslag til nye uddannelser til universitetsledelsen 15. 

marts 2017:  

 

Computerteknologi (civilingeniør) 

Elektroteknologi (civilingeniør) 

 

Bygning (civilingeniør) skal starte 2019 

Bygningsdesign (civilingeniør) skal starte 2019 

Datavidenskab 

Environmental System Science 

Environmental Policy Science 

Food and Health (SDC-Beijing) 

 

Det er et ambitiøst program – en lang liste. Det bliver en proces, at få alle ud-

dannelserne igennem.  

 

 

f. Orientering omkring situationen på et institut. 

 

NCN orienterede fortroligt. 

 

 

9. 15.55 – 16.00 

Eventuelt 

 

a. Opdateret FSU mødeplan med emner (bilag) 

NCN orienterede om, at FSU har fået tilsendt en opdateret mødeplan med 

emner, og at næste møde er flyttet til d. 1. juni.   



 

 

  

  

Side 11/11 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen.  

 
Øvrige bemærkninger: 
 
B-siden opfordrede til, at referatet blev sendt hurtigere ud.  
 

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

problemstilling ved arbejdsskadesikring under transport. 


