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AARHUS UNIVERSITET 
HEALTH 
 

Møde den: 2. december 2016, kl. 13 – 15. 
Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B 
Fakultetets samarbejdsudvalg 
 
Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G. Jensen, Chri-
stian Lindholst, Kristjar Skajaa, Anne Marie Bundsgaard, Bertha Beck Morten-
sen, Lene Hornbæk Holm, Steffen Junker, Jens Heidmann, Damian A. Hertoft 
Goldberg, Birgit Honoré 
 
Afbud fra: Annette Kudahl, Søren Dam, Hanne Mari Jørgensen, Frederik Dag-
næs-Hansen 
Referent: Jane Schouborg Jensen 
 

REFERAT 

 
1. Til beslutning: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
2. Til beslutning: Godkendelse af referat fra møde den 5. septem-

ber 2016 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
3. Til orientering: Fakultetets økonomi  
Dekanen orienterede om fakultets økonomi, herunder at Health forventer at 
komme ud med et underskud på 8 mio. kr. i 2016. Det overførte underskud fra 
2015 på 9 mio. kr. øges dermed til et underskud på 17 mio. kr. som videreføres 
til 2017. 
 
Endvidere orienterede dekanen om budget 2017 – 2020, hvor økonomien på 
Health er udfordret på særligt to institutter. 
 
Selv om Institut for Klinisk Medicin har været gennem en sparerunde i 2016, 
viderefører instituttet et underskud til 2017. Fastholder instituttet den plan, 
som de har udarbejdet, ser økonomien imidlertid fornuftig ud fremadrettet.  
 
Økonomifokus for Institut for Biomedicin koncentrer sig om den nye Skou-
bygning, hvor der nu er fundet løsninger for udgifter til indkøb af nyt ud-
styr/apparatur og problematikken med dobbelthusleje. Nu arbejdes der i særlig 
grad på at finde en løsning på omkostninger i forbindelse med den kommende 
flytning. Dekanen påpegede, at løsningen ikke kommer til at indebærer afskedi-
gelser, men at processen blandt andet har fokus på bygningsøkonomi og udnyt-
telse af bygninger.   
 
Endvidere orienterede dekanen om, at han arbejde på at udvide fakulteternes 
økonomiske råderum for at sikre mere robusthed. 
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Steen Harrit Jakobsen orienterede om, at Health uddannelsesindtægter (STÅ) 
stiger i år, fordi flere medicinstuderende har genoptaget deres studier.  
 
Steffen Junker spurgte til om vakante stillinger på Institut for Biomedicin som 
følge af et igangværende generationsskifte, vil blive genbesat. Hertil svarede 
Thomas G. Jensen, at der er økonomi til at genbesætte nogle af stillingerne, 
men at der ikke er økonomi til at genbesætte alle stillinger.  
Dekanen supplerede, at det er væsentligt, at det er kerneopgaverne, som define-
rer instituttets rekruttering- og ansættelsesstrategi, og at Thomas G. Jensen er i 
gang med dette arbejde.  
 
4. Til orientering: Lønforhandling 2017 
Dekanen orienterede om at de ordinære lønforhandlinger 2017 er under udar-
bejdelse. Der udarbejdes en overordnet procesplan for forhandlingerne 2017, 
når Universitetsledelsen har fastlagt hvor mange midler, der afsættes.  
HSU er orienteret om Universitetsledelsens beslutning og bestyrelsen har god-
kendt budgettet for 2017. 
 
Lene Hornbæk Holm spurgte til gennemsigtighed i forhold til fordeling af 
rammerne til de enkelte faggrupper. Dekanen lyttede til problemstillingen og vil 
drøfte forslaget med fakultetsledelsen. 
 
Christian Lindholst pointerede, at der på AU er en tendens til blot at fokusere 
på de årlige lønforhandlinger og helt at overse at lønningerne reguleres med de 
generelle stigninger, der aftaltes centralt ved overenskomstfornyelserne.  
 
Der vil på næstkommende FSU møde og fakultetsledelsesmøde blive orienteret 
om ramme og proces for lønforhandling 2017.  
 
5. Til orientering: Psykisk APV 
Dekanen orienterede kort om Healths handleplan, herunder at Psykisk APV 
gruppen deltog på Fakultetsledelsesmøde den 11. oktober, hvor Healths samle-
de Psykisk APV handleplan blev drøftet. Drøftelserne resulterede i mindre ju-
steringer af Healths handleplan i forhold til den handleplan som blev vedtaget 
på mødet mellem FAMU, FSU og Psykisk APV gruppe den 14. oktober.  
 
Endvidere orienterede dekanen om, at der afholdes et fælles møde mellem FSU 
og FAMU den 9. marts 2017, hvor der blandt andet følges op på Psykisk APV og 
arbejdsmiljøstatistikker. 
 
Punktet gav ikke anledning til spørgsmål.  
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6. Temadrøftelse: Personalepolitikken  
FSU drøftede personalepolitikken under overskriften ”Hvordan får vi persona-
lepolitikken til at leve lokalt” med det formål at give anbefalinger om emnet til 
hhv. LSU/LAMU, ledere og medarbejdere.  
 
Til LSU/LAMU anbefalede FSU dels at diskutere den nye personalepolitik på 
møderne ved fx at tage et par punkter hver gang, dels at have fokus på om per-
sonalepolitikken efterleves i hverdagen på instituttet, og løbende drøfte, om der 
er situationer som burde have været håndteret anderledes på instituttet. 
Desuden fremhævede FSU, at LSU/LAMU er et oplagt forum til at følge op på 
handleplanen efter psykisk APV og drøfte, om handleplanen bliver fulgt. Endvi-
dere anbefales det, at LSU/LAMU prioriterer arrangementer, som sætter fokus 
på/bidrager til et godt arbejdsmiljø. 
 
Anbefalingen til ledere er at bruge personalepolitikken som et aktivt ledelses-
redskab – herunder i deres ledergrupper/team at drøfte, hvordan de sammen 
aktivt kan arbejde med personalepolitikken. Desuden blev der lagt vægt på, at 
ledere skal være anerkendende og anerkende forskellighed, at de skal være til-
gængelige, og at de skal være nysgerrige og vise interesse for deres medarbejde-
re. FSU fremhævede også, at det er positivt, hvis ledere viser deres menneskeli-
ge side, da det inviterer til bedre dialog mellem leder og medarbejder, fx vil den 
enkelte medarbejder have lettere ved at gå til sin leder med svære problemstil-
linger.  
 
Der var enighed om, at alle medarbejdere bærer et ansvar for, at der er god triv-
sel og et godt arbejdsmiljø på AU. Til nye medarbejdere er anbefalingen, at de 
skal introduceres til personalepolitikken, og hvordan der arbejdes med den lo-
kalt på det enkelte institut/afdeling/enhed. Særligt i forhold til internationale 
medarbejdere er det vigtig at synliggøre de grundlæggende værdier for AU som 
arbejdsplads, fx at det ikke et svaghedstegn at bede om hjælp, men at kulturen 
derimod tilsiger, at her kan vi tale om tingene. Endelig skal gøres opmærksom 
på, at både ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøorganisationen er res-
sourcepersoner, man altid kan henvende sig til.  
 
Endvidere er anbefalingen at bruge MUS-dialogerne aktivt. Som supplement til 
MUS kan med fordel anvendes GRUS, da nogle medarbejdere kan have svært 
ved at åbne op til en MUS.  
 
Det blev foreslået, at personalepolitikken sættes på som punkt på FSU møde i 
maj 2017 således at institutterne kan dele deres erfaringer med efterlevelse og 
udvikling af personalepolitikken.  
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7. Til drøftelse: Evaluering af FSU’s arbejde 
FSU drøftede sit arbejde med henblik på at fastholde gode erfaringer og udvikle 
samarbejdet. Drøftelserne tog afsæt i emnerne: kommunikation, mødeindhold 
og årshjul samt mødeledelse.  
 
Bertha B. Mortensen pointerede, at kommunikationen mellem FSU og andre 
indflydelsesfora og til medarbejdere/kolleger skal bruges til erfaringsudveks-
ling. I forlængelse heraf forklarede Thomas G. Jensen, at Institut for Biomedi-
cin har god erfaring med at synliggøre instituttets LSU, da der linkes til LSU re-
feratet i instituttets nyhedsbrev, og at det kunne overvejes om der skulle gøres 
noget tilsvarende med FSU referatet, fx i mediet InsideHealth.   
   
Herefter var der en drøftelse af FSU som indflydelsesforum. Steen Harrit Ja-
kobsen pointerede, at styrken ved FSU er vidensdeling på tværs af institutterne, 
og at temadrøftelser på FSU møderne bidrager til nogle gode refleksioner. De-
kanen supplerede at FSU medvirker til at give en overordnet pejling for fakulte-
tet.  
 
Endvidere var der enige om, at alle medlemmer har en forpligtelse til at indbe-
rette dagsordenspunkter og komme med oplæg til tilrettelæggelse af tema-
er/punkter.  
 
Det aftaltes på mødet, at formandsskabet vil tage en dialog omkring, hvorvidt 
mødeledelse skal ske på anden vis, fx i form af adskillelse af mødeleder og ord-
styrer. Dog opleves det, at alle kan komme til orde.  
 
Årshjul 2017 dagsordensættes på næste FSU møde med henblik på godkendel-
se.   
 
8. Til drøftelse: Emner til temadrøftelse 
Det aftaltes, at temaet på mødet i januar 2017 skal være bygningsområdet. 
Steen Harrit Jakobsen laver et oplæg til formandsskabet.  
Endvidere aftaltes det, at valg af tema aftales fra gang til gang, således at der al-
tid er dynamiske temaer med aktualitet.  
 
Yderligere to temaer blev tilføjet temakassen hhv. uddannelsesøkonomi og 
strategiprocesser. Derudover består temaer til kommende møder af  psykisk 
APV og stress forebyggelse, balanceret økonomi, institutionsakkreditering og 
eksterne midler.  
 
Som altid kan forslag til temaer løbende fremsendes til sekretariatet 
(bh@au.dk). 
 
9. Mødekalender 2017 
Mødekalender for FSU for 2017 ser således ud: 

mailto:bh@au.dk
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 26. januar 2017 

Obs! Møde d. 15. maj 2017 flyttes til d. 19. maj 2017 
 1. september 2017 
 11. december 2017 
 
10. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt.  
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