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Videolink: Hanne Bach, Anders B. Pedersen 

Afbud: Niels Damgaard Hansen 

 

 

 

Dagsorden 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (v/NCN) 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Der blev spurgt til opfølgningen på, hvorvidt det er muligt at benytte sig af 

plustid på AU/fakultetet. Dorthe M. Andersen lovede at undersøge det og mel-

der tilbage på næste FSU møde. 

 

 

2. Økonomi (v/NCN) 

 

a. ØR3 2017 (bilag) 

 

Dekanen orienterede om status på økonomien. I fremlæggelsen på mødet blev 

lagt størst vægt på det fremadrettede budget. Nedenfor er en gennemgang af 

de væsentligst ændringer ved ØR3 i forhold til budgettet. 

 

Det skal bemærkes, at layoutet i økonomiopstillinger har ændret sig lidt. Byg-

ningsområdet og administrationscentret er løftet ud af DEK-kolonnen og har 

fået sine egne kolonner. Hermed gives økonomien under dekanatet på et 

mere passende detaljeniveau og desuden er indtægter og omkostninger på 

bygningsområdet blevet tydeliggjort. Fra B2018-21 vil der under bygningsom-

rådet ligeledes skulle medregnes de administrative lønninger under bygnings-

området, som pt. indgår i administrationscentrets budget.  

 

Kontraktmidler fra MFVM 

Beløbet på samlet 383,6 mio. er fastholdt. Dvs. ingen ændringer ift. budgettet.  
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Øvrige finanslovsindtægter 

Beløbet på 1.160,6 mio. kr. er en opjustering på 15,9 mio. kr. ift. budgettet. 

Opjusteringen dækker over flere forhold: 

 

 Uddannelsesindtægterne er samlet steget med 10 mio. 

Justeringen skyldes, at stå-indtægterne har givet et overskud på 

9,5 mio. kr., fremdriftsbøden er blevet 15,3 mio. kr. mindre end 

forventet, indtægterne fra færdiggørelsesbonus er reduceret med 

4 mio.      kr., taksten for færdiggørelsesbonus er blevet nedregule-

ret med en nedjustering på indtægten med 7 mio. kr. til følge, der 

er kommet et forsinket tilbagebetalingskrav på 3,7 mio. kr. for en 

økonomisk ubalance vedr. udvekslingsstuderende v. diplomud-

dannelserne. 

 Basisforskningsmidler er nedjusteret med 0,5 mio. kr. 

 Særbevillinger er steget med 6,4 mio. på grund af udskudt ud-

møntning af ingeniørsatsningen samt andre mindre justeringer. 

 

 

Øvrige indtægter = Eksterne tilskud + Salgsindtægter + Overhead  

Der er sket en samlet nedjustering med 28.3 mio. kr. ift. budgettet, hvilket 

primært skyldes en justering ift. det realiserede forbrug. 

 

Bidrag til ST Adm. center + AU fællesområdet + USM/UDM 

Der er sket en stigning på 1.2 mio. kr., hvilket primært skyldes ekstrabidraget 

til AU Library vedr. ’grant deals’-aftalen.  

 

Lønninger + Øvrige driftsomk. + afskrivninger 

Beløbet for bygningsområdet er steget med 48,2 mio. i forhold til budgettet. 

Det har primært baggrund i byggesager vedr. ingeniørbyggeriet, Skejby, Katri-

nebjerg og (gen)hensættelse til PCB-renovering, samt til øgede arealer til in-

geniørområdet og i en fornyet opgørelse af ejendomsskat for Navitas.  

 

Ledelses/Risikopuljen 

Der er reserveret 5,5 mio. kr. til opstart af de planlagte strategiske tiltag (te-

matiske centre, startpakker, synergipakker m.v.).  Der opereres ikke med en 

risikopulje. 

 

Resultat og resultatkrav 

Fakultetets forventer pt. et underskud på 4,3 mio., hvilket er en forbedring på 

5 mio. ift. budgettet.  

 

 

b. Budget 2018-2021 (bilag)   
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Dekanen understregede, at samlet set er fakultetets økonomi god, og der er 

taget tiltag som gør, at den også ser god ud fremadrettet. Det drejer sig fx om 

investeringerne i bygningsområdet, som er med til at sænke de fremtidige ud-

gifter. 

 

Fakultetet forventes som nævnt at ende med et underskud på 4,3 mio.kr. i år. 

Sidste år var der et overskud, hvilket betyder, at der er en opsparing på 46,6 

mio.kr. Der er i forbindelse med B2018-21 lavet en plan for bruget af opspa-

ringen i samspil med fakultetets strategiske midler. Opsparingen vil således 

blive brugt til at dække de underskud, som fremgår af de kommende års bud-

getter. 

 

Det fremgår af budgetoversigten, at øvrige indtægter i alt de stiger hen over 

årerne de næste år bl.a. fordi ST er god til at fundraise – 85% af midlerne er 

allerede inde i 2018. Dette giver en robusthed i økonomien. Desuden giver in-

geniør- og digitaliseringssatsningerne en stigende effekt på uddannelsesmid-

lerne sidst i perioden. I årene der kommer bliver det vigtigt at fokusere på fra-

fald.  

 

B-siden bemærkede at frafaldet hænger sammen med optaget og spurgte til 

status for optag. 

 

Dekanen oplyste, at der køres pilot på et nyt optagelsessystem i 2018, hvor 

der indføres krav om mindst et karaktergennemsnit på 7 og karakteren 7 i 

matematik i den adgangsgivende eksamen. Ansøgere der ikke lever op til det, 

kan søge i kvote 2, hvor der vil være en optagelsesprøve. Dette optagelsessy-

stem kommer til at gælde for alle vores uddannelser på ST i 2019. 

 

Dekanen understregede at vi kan ikke gennemføre satsning som ingeniør- og 

digitaliseringssatsningerne uden at det kræver mere plads. Derfor stiger ud-

gifter til bygningsområdet over de kommende år. Det øgede arealbehov finan-

sieres af den stigende omsætning fra satsningerne. 

 

Vedr. ledelsespuljen er der igangsat de tematiske centre og råderummet til øv-

rige strategiske satsninger bliver mindre i perioden. Der vil ikke blive igangsat 

yderligere tematiske centre, men der afsættes fortsat midler til; 

 Startpakker (store og små) 

 Medfinansiering af store instrumenter 

 Synergipulje 

 

Der kan eventuelt komme justeringer, fx hvis der skal bruges flere penge til 

bygninger det er nødvendigt at skære ned ift.  

de strategiske satsninger. 
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B-siden spurgte til status på ny økonomimodel. Dekanen svarede, at der skal 

være en drøftelse i fakultetsledelsen de sidste elementer d. 11. januar 2018. 

 

B-siden spurgte, om der er taget højde for den virkelighed der er nu på myn-

dighedsbetjeningen, hvor der kommer krav om levering inden for få dage. Der 

er mange akutte opgaver som ikke kan planlægges.  

 

Dekanen svarede, at vi vil forsøge at være mere på forkant, men at den store 

udfordring er nok, at ministeriet kræver en øget grad af transparens. KLI sup-

plerede, at vi er godt i gang med at arbejde frem mod en langt højere grad af 

transparens, som vil være gavnligt både for os selv og ministeriet. 

 

B-siden fremhævede, at det er et problem, at ansatte, der sidder med store 

projekter, bliver rykket ud til at løse akutte opgaver, der så blot bliver til eks-

tra arbejde ud over sædvanlig arbejdstid, når projektopgaverne ikke kan flyt-

tes. A-siden var enig i, at det er en udfordring, men vi kan ikke styre det poli-

tiske spil, der foregår. Vi har et godt samspil med ministeriet. En god dialog 

med ministeriet er afgørende.  

 

B-siden spurgte hvor stor en buffer der er afsat til Bygningsområdet? Deka-

nen svarede, at ST har været ret gode til at holde bygningsbudgetter, så der er 

ikke lagt en ekstra buffer ind, men der er god fleksibilitet ift. bygningsprojek-

ter. 

 

 

 

3. Personale 

a. Konfirmering af medlemmer af lønudvalget (v/NCN) (bilag) 

 

Dekanen foreslår, at der kommer flere ledelsesrepræsentanter (1-2-) ind i løn-

udvalget, da udvalget skal arbejde med bl.a. lønkriterier. B-siden tilsluttede 

sig forslaget. Klaus Lønne Ingvartsen og Søren Bom Nielsen træder begge ind 

i udvalget. 

 

B-sidens medlemmer af lønudvalget fortsætter. 

 

b. Effektivisering og forenkling af lønforhandlingsprocessen 

for 2018) (v/OWB)  

 

OWB fremlagde forslagene i sagsfremstillingen og informerede om hvad løn-

udvalget har drøftet omkring mere ensrettede procedurer for de årlige lønfor-

handlinger.  

Forslagene går på at afslagsbreve afskaffes og kopierne af tilsagnsbreve af-

skaffes. 
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B-siden har drøftet det på sit formøde og tager det til efterretning dog med 

den præcisering, at det beskrives i materialet, at der laves en samlet liste (ex-

cel ark) over det endelige forhandlingsresultatet pr. institut/center, som bli-

ver sendt til TR på B-siden ved det enkelte institut/center. 

 

c. Effektivisering og forenkling af de løbende lønforhandlin-

ger ved ny ansættelser og forlængelser (v/OWB)   

 

OWB fremlagde forslagene i sagsfremstillingen og informerede om, hvad løn-

udvalget har drøftet. Der er to grundforudsætninger for at lave en effektivise-

ring og forenkling af de løbende lønforhandlinger, hvilket er for at sikre en be-

sparelse i administrationen pga. færre ressourcer og den nye persondatafor-

ordning, som træder i kraft den 25. maj 2018.  

 

Der er medarbejdergrupper, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der ikke bliver 

forhandlet i forhold til nyuddannede videnskabelig assistenter, postdocs og 

ph.d. studerende.  

 

Pga. persondataforordningen skal TR rekvirere CV fra kandidaten selv. B-si-

den pointerede, at det vil være en fordel, hvis de nyansatte fik mulighed for at 

give tilsagn/tilladelse til, at HR kan videresende deres CV videresendes til TR. 

Det undersøges i AU HR for hele universitetet og vi afventer svar på om det 

kan lade sig gøre fremadrettet. 

 

OWB pointerede, at det er fint beskrevet angående selvforhandlere, og det vil 

være fint, hvis det kan tilføjes, at det også er muligt, at forhandlingen kan fo-

regå via TR. 

 

OWB havde en sproglig rettelse vedr.  ”Inden max 7 dage”, hvilket bør rettes 

til ” inden 7 dage”. 

 

B-siden spurgte til systemet ”workzone” og om det er noget TR skal bruge og 

dermed lære systemet? DMA svarede, at det ikke er et problem, da TR ikke får 

information via workzone men via en mail. HR ser på om det skal omformule-

res så det ikke kan misforstås.  

 

B-siden forespurgte om det ikke ville være relevant at få det ud til LSU’erne til 

kommentering/høring? A-siden mente, at det vil forsinke processen, og at det 

er kompliceret at forklare og formidle, så hvis 16 LSU skal udtale sig, så vil det 

være meget svært at samle op på hele processen. FSU bør være repræsentative 

nok, og hvis det viser sig, at der er problemer, så må vi tilrette løbende.  
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Overordnet set foregår der tilsvarende forenklinger for hele AU og den for-

ventes at komme i løbet af kort tid.  

                             

Det blev besluttet, at tilslutte sig forslagene, som har været behandlet i både 

FSU og Lønudvalget. Der er en forståelse for, at man vil være åbne over for til-

pasninger og ændringer, hvis det viser sig nødvendigt efter nogle måneder. 

 

 

d. Tidsplan og lønforhandlingsbudget 2018(v/NCN) 

Tidsplan 

 

Dekanen informerede om tidsplanen for det kommende års lønforhandling, 

den er godkendt og er offentliggjort i dag den 20. december på AU´s hjemme-

side. 

 

Alle forhandlinger ønskes afsluttet d. 1. juni 2018, hvorefter der skal ske 

en tilbagemelding til medarbejderne. FSU tilsluttede sig forslaget, men be-

mærkede, at den første periode hvor der kan indsendes tilkendegivelser om 

lønforbedring er meget kort.  

 

B-siden foreslog derfor, at det undersøges, om den periode kan udvides, så 

den starter tidligere eller om der kan bookes et lokale med computere, hvor 

medarbejdere kan samles, som ønsker hjælp fra sin TR og som ikke har ad-

gang til computere. HR undersøger dette og giver besked i januar 2018. 

 

Budget 

Universitetsledelsen har fastlagt et lønforhandlingsbudget for 2018 på 0,7 % 

til både varige lønforbedringer og engangsvederlag. De 0,7 % beregnes af de 

regnskabsførte løn-ressourcer for 2017.  

 

Lønforhandlingsbudgettet offentliggøres sammen med tidsplanen på hjem-

mesiden midt i december. 

 

I lighed med de sidste år, vil der blive udarbejdet en oversigt over de enkelte 

institutter og centres budget. Vi forventer at have oversigten klar ultimo ja-

nuar 2018. 

 

Yderligere oplysninger om lønforhandlingsprocessen følger og bliver lagt på 

hjemmesiden, så snart den er endelig fastlagt. 

 

e. Lønkataloget ST 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/DK_-_Loenkata-

log_2017__2016-2018.pdf 
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Lønkataloget 2016-2018 udløber med udgangen af 2018. Derved skal lønud-

valget evaluerer lønkataloget og drøfte det nye lønkatalog 2019-2021 og even-

tuelle revisioner.  

 

Det er vigtigt, at lønudvalget har tid til arbejdet og derfor forventes der ind-

kaldt til møder i foråret 2018. 

 

OWB informerede om, at der arbejdes på en AC lønaftale på AU niveau, hvor 

der bl.a. vil være en præcisering omkring rådighedstillæg og principper om, at 

der ikke må være forskelsbehandling mellem ansatte på institutter og i fælles 

administrationen. 

 

4. Drøftelse af temaer og mødedatoer til FSU 2018 (bilag) 

(v/NCN) 

Der er udsendt et forslag til mødeplan med foreslåede temaer til drøftelse i 

FSU.  

 

B-siden foreslog, at man bad institutterne om, at give besked om hvad de vil 

bruge på efteruddannelse/kompetenceudvikling til FSU. Dette for at give FSU 

mulighed for at følge op og se om der er nogle institutterne, der adskiller sig 

og ikke gør noget/er ambitiøse nok. FSU bør sikre, at der bruges ressourcer, 

og at det er relevante aktiviteter. 

 

A-siden fremførte, at det bør kobles med årshjul og afrapporteringen ift. kom-

petenceudvikling til HSU. Det er vigtig, at holde det på et overordnet plan. 

HSU afrapporteringen skal være styrende ift. institutternes afrapportering til 

FSU på ST.  

 

NCN opfordrede til at alle medlemmer sender evt. forslag ind løbende til, 

hvad der skal drøftes i FSU. 

 

5. AU’s strategiske rammekontrakt (bilag) (v/NCN) 

Dekanen orienterede. AU’s bestyrelsesformand havde det første forhandlings-

møde med ministeriet d. 27. november og umiddelbart herefter drøftede uni-

versitetsledelsen forhandlingsoplægget. Der er nu igangsat høring af de Aka-

demiske Råd, de tværgående udvalg, Fakultetsledelserne, HSU og de studen-

terpolitiske organisationer. Høringsfristen er d. 10. januar. Der er ikke lagt op 

til en høring i FSU, men dekanen har ønsket at give FSU mulighed for at 

drøfte udkastet til rammekontrakt. 

 

B-siden fremhævede, at det var vigtigt at vælge de rigtige effektmål og indika-

torer. Det er vigtigt ikke at nævne det hele, men at fokusere. Det der er nævnt 

om forskning fokuserer på, at universitetet er i bevægelse, og det er ok. 
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B-siden gjorde opmærksom på, at indikatoren ”antal undervisningsforløb, 

som re-designes,” kan være en uhensigtsmæssig indikator. Desuden under-

stregede han, at indikatoren ”antal udbudte timer på kandidatuddannelserne” 

ikke nødvendigvis siger noget om kvalitet. Her er det mere kontakten med un-

dervisere mv., som er afgørende. 

  

NCN gjorde opmærksom på, at rammekontrakten ikke afspejler hele AU´s 

virke, og at parametrene skal være de samme for hele universitetet. Desuden 

skulle vi gerne have indflydelse på de parametre vi skal måles på. 

 

A-siden bemærkede, at man skal passe på med at sige at mange timer ikke er 

godt. Det har aldrig været nogen dårlig idé at arbejde meget med noget. B-si-

den erklærede sig enig i dette, men understregede også at jo længere den stu-

derende er kommet i sin uddannelse jo mere skal den studerende kunne gøre 

på egen, således at når den studerende skal skrive speciale kan han/hun ar-

bejde selv med få timers vejledning. 

 

B-siden bemærkede, at antal af samarbejdsaftaler med erhvervslivet hverken 

siger noget om volumen eller relevansen af samarbejdet:  

 

B-siden spurgte til, hvordan rammekontrakten vil blive brugt. NCN svarede, 

at det er usikkert. Vi vil ikke blive målt ift. de andre universiteter. Det er et 

godt spørgsmål, som vi ikke kender svaret på. 

 

Hvis der er yderligere kommentarer kan de sendes til MFL senest fredag d. 5. 

januar 2018. 

 

  

6. Orienteringer fra formand og næstformand (v/NCN og 

OWB) 

a. Status på konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivning 

(v/NCN) 

Dekanen orienterede. Det var en stor overraskelse, at vi i juni 2017 fik vars-

ling om konkurrenceudsættelsen på 300-400 mio. kr.  

 

Der har været udbud på henholdsvis vildtforvaltning (14 mio. kr.) og overvåg-

ning af ulve (1,5 mio. kr.) og begge udbud har AU vundet i konkurrence. De-

kanen sendte en stor ros til de involverede medarbejdere. 

  

Der er udmeldt to yderligere i udbud i år: 

Luft og emissioner: 37 mio.kr.  

Arter/tør natur: 20 mio. kr. 
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Der er som tidligere oplyst, nedsat en styregruppe på AU-niveau og en ar-

bejdsgruppe på fakultetsniveau, som har stor aktivitet og mødes ofte.  

De nærmere betingelser for udbud kendes endnu ikke. I henhold til udbudslo-

ven skal alle universiteter tilkendegive, hvilke områder vi ønsker at byde ind 

på. Vi byder ind på alle de områder, hvor vi hidtil har haft opgaver. 

 

B-siden fremførte, at det af strategiske årsager vil være hensigtsmæssigt at 

have kurser, der kvalificerer til myndighedsbetjening – fx forvaltningskompe-

tence. A-siden var enig i, at forvaltningskompetencer er en konkurrencepara-

meter. Erfaring med og viden omkring hvordan man laver myndighedsrådgiv-

ning er vigtig. Der er relevant med kursus, og det undersøges pt. 

 

B-siden udtrykte bekymring for hvad der sker, hvis vi ikke vinder kontrakten. 

NCN svarede, at vi er stærke og vi har erfaringen – det er en konkurrencefor-

del. Vi skal kæmpe og lægge alle kræfter i for at vinde. Vi har 3 års opsigelse 

på den nuværende kontakt. A-siden supplerede med, at vi skal være meget fo-

kusere på forberedelsen af udbuddene. Der bliver lagt meget vægt på de fag-

lige kvalifikationer. Det betyder bl.a., at PURE-profiler skal være opdaterede, 

så de informationer der er brug for, allerede ligger der. 

 

B-siden spurgte om man kunne opfatte det som virksomhedsoverdragelse, 

når man taber et udbud til et andet universitet. A-siden svarede, at det blev 

ikke opfattet som en virksomhedsoverdragelse, da DTU tabte veterinærområ-

det til KU. Det blev aftalt, at OWB kontakter prodekan Kurt Nielsen vedrø-

rende uddybning af dette aspekt. 

 

 

b. Status på optagelsessystem for kvote 2 (v/NCN) 

Arbejdet med det nye optagelsessystem skrider fremad.  

I 2018 indføres de nye adgangskrav og adgangsprøven på datalogi, it produkt-

udvikling og fysik. Adgangsprøven er delt i to dele. Alle ansøgere deltager i en 

fælles multiple choice test (uniTEST). Herefter deltager ansøgerne i et 

fagnært program på deres højest prioriterede uddannelse. ST samarbejder 

med HEALTH om uniTEST. 

 

I 2019 vil adgangsprøven komme til at gælde alle ansøgere, der ikke lever op 

til kravene. HE og ST samarbejder om dette. Erfaringerne fra 2018 bruges til 

at lave et set up som kan håndtere den store mængde testdeltagere. 

 

 

 

c. Alumnesatsning (bilag) (v/NCN) 

NCN orienterede. Der er sat en stor proces i gang for at få sat fokus på vores 

alumner. På sigt kan dette give øgede muligheder for givtigt samarbejde ift. 
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uddannelser og erhvervsliv. Der afholdes en alumnedag 5. april 2017. Alum-

nedagen består af alumne-målrettede aktiviteter (oplæg, rundvisninger, net-

værks-muligheder etc.) i fagmiljøerne. 

 

B-siden bemærkede, at nogle institutter ikke er synlige med alumne på hjem-

mesiden. NCN fortalte, at det er meningen at alle institutter skal være synlige. 

 

 

d. Bibeskæftigelse og arbejds- og opholdstilladelser til for-

skere (v/DMA) 

http://ias.au.dk/show/artikel/nyt-fra-styrelsen-for-international-rekrutte-

ring-og-integration-siri-8/  

 

DMA informerede kort om problematikken omkring udlændinge fra ikke-EU 

lande, som skal have papirerne i orden hvis de arbejder andre steder end på 

AU. Der er udarbejdet information på AU´s hjemmeside, som løbende opda-

teres med nye informationer. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at når 

man er ansat på stillingsstrukturen betyder det, at man godt må være censor 

eller bedømmer på et andet dansk universitet uden, at der skal søges om bibe-

skæftigelse.  

 

Hvis der er spørgsmål om konkrete tilfælde, så send det ind til ST-HR eller 

ias.au.dk (Inge Aachmann), så vil vi svare hurtigst muligt.  

 

A-siden bemærkede, at der er stor politisk fokus lige nu. Reglerne er proble-

matiske – de giver danske universiteter et dårligt ry. Der arbejdes på at få æn-

dret reglerne. B-siden var enig i at det er problematisk. Andre lande får med 

reglerne bekræftet opfattelsen af, hvordan man i DK ser på diversitet – det er 

et meget uheldigt signal og gør det svært at tiltrække kandidater internatio-

nalt.  

 

DMA opfordrede til, at man sender eventuelle spørgsmål til HR og ias.au.dk, 

så vi kan hjælpe dem der er i tvivl og bekymrede for, hvad de må gøre. Nogle 

kan blive over-informerede, og derfor i tvivl om hvad der gælder konkret for 

dem selv. Dekanen understregede, at det er vigtigt, at institutterne er med og 

tager ansvar. Vi skal give en tilstrækkelig information og så ellers tager den 

case by case. 

 

 

7. Skriftlige meddelelser  

a. Lønkriterier for 2018 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbej-

dere.au.dk/hr/Loen/Loenkriterier_for_ST_2018.pdf 

b. Status vedr. besparelserne på administrationen (bilag) 

http://ias.au.dk/show/artikel/nyt-fra-styrelsen-for-international-rekruttering-og-integration-siri-8/
http://ias.au.dk/show/artikel/nyt-fra-styrelsen-for-international-rekruttering-og-integration-siri-8/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenkriterier_for_ST_2018.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenkriterier_for_ST_2018.pdf
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c. Uddannelsesrapport 2017 (bilag)  

OWB bemærkede, at der i rapporten står at svarprocenterne er meget lave i 

forhold til kursusevalueringer. Kursusevalueringerne udgør fortsat et arbejds-

miljøproblem for underviserne. Det er afgørende, at vi har et kursusevalue-

ringssystem, som fremme udviklingen af kurserne men ikke nedbryder under-

viserne.  

 

Det blev nævnt, at svarprocenterne stiger, hvis man ved den sidste forelæs-

ning i et kursus afsætter 15 minutter til evaluering.  

 

d. Tids- og procesplan for APV 2019 

Ingen kommentarer. 

 

 

8. Eventuelt 

 

NCN bemærkede, at det næste møde, som er den 31. januar 2018, er det sidste 

møde i dette FSU, da perioden udløber d. 28.2.2018. Han mindede derfor om, 

at medarbejderrepræsentanterne til FSU og suppleanterne for disse udpeges 

af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer, så vidt muligt blandt 

de anmeldte tillidsrepræsentanter.  

 

B-siden gjorde igen opmærksom på, at medarbejdere er ikke forsikret, når de 

har deltaget i møder på en anden AU lokalitet og herefter køre hjem til deres 

bopæl. B-siden bad om, at den problematik bliver bragt videre. Det blev for-

talt, at det er blevet nævnt som et tema til overenskomstforhandlingerne, men 

det er uvist, om det kommer til at indgå i forhandlingerne. 

 

Dekanen takkede for et godt møde. 

 


