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Møde den: 18. februar 2019, kl. 14-16 
Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B 
Fakultetssamarbejdsudvalget 
Mødeleder: Lars Bo Nielsen 
 
Lars Bo Nielsen, Nikolaj Harbjerg, Thomas G. Jensen, Christian Lindholst, Ber-
tha Beck Mortensen, Inger Merete S. Paulsen, Søren Dam, Pernille Kiss Hansen, 
Steffen Junker, Karoline Engsig-Karup, Birgit Honoré 
 
Afbud fra: Helle Damkier, Sebastian Udholm, Lone Hanberg Sørensen 
Referent: Christoffer Madsen Raben 
 

REFERAT 

 
1. Til beslutning: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Til beslutning: Godkendelse af referat fra møde den 29. novem-

ber 2018 
Referatet blev godkendt. 
 
FSU besluttede, at referater fremover skrives som beslutningsreferater. Dog 
med mulighed for differentiering, således at der ved fx mere principielle drøf-
telser sker angivelse af de fremsatte synspunkter. 
 
3. Til orientering: Økonomi 
Universitetets bestyrelse har for nuværende ikke godkendt det endelige regn-
skab for 2018. Nikolaj Harbjerg fortalte med dette forbehold, at det ser ud til, at 
fakultetet omtrentligt rammer det budgetterede resultat for 2018. Det blev der-
udover oplyst, at institutterne har forbrugt flere eksterne midler i 2018 end i 
tidligere år samt i forhold til primobudgettet, samtidig med at vi er blevet 
endnu dygtigere til at hjemtage midler. De hjemtagne midler i 2018, som over-
vejende stammer fra private fonde, løber op i omkring 550 mio. kr., sammenlig-
net med mellem ca. 300 og 450 mio. kr. i de foregående år. 
 
4. Til orientering: Fakultetets strategiske indsatsområder 
Lars Bo Nielsen orienterede om fakultetets strategiske indsatsområder, som 
fornyes ved indgangen til det nye år. Det blev oplyst, at fakultetsledelsen har 
valgt at fastholde hovedoverskrifterne for de strategiske indsatsområder fra 
2018, og at disse i 2019 vil blive suppleret med større fokus på karriereudvik-
ling og diversitet. Overskrifterne for 2019 lyder således: 
 

• Internationalisering 
• Ekstern forskningsfinansiering 
• Rekruttering og karriereudvikling med fokus på diversitet 
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Medarbejdersiden bad om, at få anført i referatet, at fakultetet for 2019 har en 
rammebevilling til, at forskere/undervisere kan, via institutlederen, søge om 
mobilitets- og sabbaticalstipendier, med henblik på ophold ved udenlandske 
forskningsinstitutioner.  
 
5. Til orientering: Udlicitering 
Medarbejdersiden udtrykte bekymring for udsigten til udlicitering på f.eks. ren-
gøringsområdet. Lars Bo Nielsen bemærkede, at Aarhus Universitet som insti-
tution er forpligtet til velovervejet og begrundet, at undersøge udbudsegnede 
driftsopgavers markedsværdi med henblik på evt. konkurrenceudsættelse. 
 
6. Til drøftelse: Emner til temadrøftelse 
Lars Bo Nielsen nævnte, at det kunne være relevant at orientere FSU på næste 
møde, om den kommende strategiproces på fakultetet.  
Desuden blev emnet modtagelse af nye medarbejdere (onboarding) besluttet 
som et kommende emne til et fælles FAMU/FSU-møde. 
 
7. Eventuelt 
FSU blev orienteret om, at der på det kommende FSU møde vil blive samlet op 
på institutternes og administrationscenterets MUS/GRUS og kompetenceud-
viklingsindsatser. 
 
Mulige rammer for en eventuel rygepolitik blev drøftet. Emnet tages op på et 
senere møde. 
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