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Christensen, Damian Hertoft Goldberg, Mads Rasmussen, Marianne B. Johansen 

 

Sekretariat: Bente Pedersen, Birgit Honoré  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Budget 2016 – forecast 1 2015 

Orientering om budget 2016. 

 

Bilag 1 Sagsfremstilling LSU og ASU juni 2015 

Bilag 2 Notat – Fordeling af reduktioner 

Bilag 3 Q1 Administrationscenter 2015 

 

 
3. Høring vedr. udkast til ’Vejledning til institutledere, skoleleder, chef-

rådgiver og administrationschef om håndtering af teknisk admini-
strative ansættelser på Health’, ’Vejledning for ansøgere’ og ’Vejled-
ning til institutledere om håndtering af videnskabelige ansættelser på 
Health’ 

Den 1. oktober 2014 nedsatte dekanatet en arbejdsgruppe til afklaring af procedure, 
ansvarsfordeling, kriterier m.fl. ved ansættelse af videnskabeligt personale ved AU 
Health. 
 
Arbejdsgruppen har revideret og nyformuleret en række vejledninger og øvrige do-
kumenter – blandt andet med det formål at forenkle reglerne og bringe dem i over-
ensstemmelse med universitetsledelsens beslutninger om øget medinddragelse. 
 
Materialet har været behandlet i fakultetsledelsen d. 26. maj 2015 og sendes hermed i 
høring. 
 
De væsentligste ændringer og nye forhold i materialet vedrører: 

 Medinddragelse af instituttets videnskabelige medarbejdere i ansættelsespro-
cessen jf. Universitetsledelsens beslutninger som opfølgning på problemana-
lysen 

 Kriterier for ansættelse af videnskabeligt personale ved AU Health, hvor kri-
terierne skal supplere de grundlæggende kvalifikationskrav, der fremgår af 
den videnskabelige stillingsstruktur 
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 To hovedspor for ansættelse af videnskabelige medarbejdere – ét for viden-
skabelige karrierestillinger samt videnskabelige stillinger med karakter af 
karrierestillinger, og ét for øvrige videnskabelige stillinger 

 Akademisk Råds inddragelse i bedømmelsesprocessen er præciseret 
 Habilitetskrav gældende for bedømmelsesudvalg (herunder habilitetserklæ-

ring) er præciseret 
 Bedømmelsernes gyldighedsperiode er præciseret 
 Brugen af henholdsvis bedømmelser og fagkyndig udtalelse er præciseret 
 En forenkling af kravene for ansættelser under ét år 

 
Det skal i den forbindelse nævnes, at Universitetsledelsen i øjeblikket arbejder med et 
forslag om at revidere processen for faglig bedømmelse, således at der fremover gives 
mulighed for at fravælge tilbundsgående faglig bedømmelse af fravalgte ansøgere – 
en såkaldt ”short listing”. Når dette forslag foreligger i løbet af nogle uger, vil det blive 
eftersendt. 
 
Efter høringsprocessen vil materialet blive justeret i henhold til kommentarer og fa-
kultetsledelsen godkender efterfølgende materialet. Herefter vil materialet blive be-
arbejdet grafisk, ligesom det oversættes til engelsk. 
 
Dekanen beder om, at bemærkninger til høringsmaterialet er Fakultetssekretariatet i 
hænde senest fredag den 26. august kl. 12.00. Bemærkninger kan sendes per mail til 
deansoffice.health@au.dk. 
 

Bilag 4 Vejledning for ansøgere 

Bilag 5 Vejledning til institutledere m.fl. om administrative ansættelser 

Bilag 6 Vejledning til institutledere om videnskabelige ansættelser 

 

 

4. Lønforhandlingskriterier 

Resultatet af den nedsatte gruppes arbejde præsenteres for udvalget. 

Under dette punkt indbydes til en kort snak om evaluering af lønforhandlingsproces-

sen. 

 

Bilag 7 Udkast til lønforhandlingskriterier for Administrationscenter Health 

 

 

5. Høring vedr. pressepolitik AU Health 

Formål 

Pressepolitikken er et redskab til ledere og medarbejdere på AU Health. Politikken 

skal sikre klare procedurer og en tydelig opgave- og ansvarsfordeling, så medarbej-

derne ved, hvordan de skal forholde sig i kontakten med medierne. 

 

Mål for pressekontakten 

Målet for pressekontakten er, at AU Health 

 fremstår åben, kompetent og troværdig  
 bidrager til en fair og faktuel fremstilling af fakultetets beslutninger og aktivi-

teter 

mailto:deansoffice.health@au.dk
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 sætter dagsordenen for den offentlige debat. 

 

Offentligt ansatte og ytringsfrihed 

Ytringsfrihed er en grundlovssikret ret, som også gælder for offentligt ansatte.  

Som ansat kan man på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte person-

lige meninger og synspunkter. Det samme gælder for emner inden for ens arbejdsom-

råde.  

Læs mere om offentligt ansattes ytringsfrihed på Moderniseringsstyrelsens hjemme-

side. 

[Der er pt. en høring om betænkningen om offentlige ansattes ytringsfrihed og whist-

leblowerordninger. Betænkningen vil også være relevant at linke til, når den bliver 

vedtaget. http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/REU/bilag/255/index.htm] 

  

Principper for professionel pressekontakt 
1. Vi er imødekommende 

Vi er åbne og tilgængelige og hjælper journalisterne med til at finde frem til 
de relevante oplysninger og kilder. 
 

2. Vi er troværdige 
Vi fremlægger fakta og kommunikerer klart, både i positive og negative sager.  
 

3. Vi er hurtige 
Vi anerkender journalisternes arbejdsbetingelser og krav om hurtig respons. 
Det betyder, at vi prioriterer pressekontakten højt i det daglige arbejde. 

 

Hvem kan udtale sig? 

Alle medarbejdere på AU Health kan som udgangspunkt udtale sig til medierne, så 

længe man 

 udtaler sig på egne vegne eller inden for sit eget ansvarsområde  
 ikke overtræder sin tavshedspligt, fx i forhold til personsager 
 efter konkret vurdering informerer sin nærmeste leder.  

 

I særlige issues eller krisesager vil der ofte blive udpeget en talsmand, men ellers 

gælder følgende principper for at udtale sig på vegne af AU Health: 

 
1. Faktuelle oplysninger 

Alle medarbejdere har ret til at videregive konkret information inden for de-
res fagområde.  
 

2. Kommentarer og vurderinger 
Især ledere, men også projektledere og fagmedarbejdere, der har beføjelse til 
at udtale sig om et emne eller område. 

 
3. Politiske udmeldinger 

Dekan, prodekaner og institutledere/skoleleder kan udtale sig politisk på 
vegne af fakultetet, instituttet eller SKT vegne. 

 

http://hr.modst.dk/Arbejdspladsen/Personalepolitik%20-%20indhold%20og%20proces/Offentlige%20ansattes%20ytringsfrihed.aspx
http://hr.modst.dk/Arbejdspladsen/Personalepolitik%20-%20indhold%20og%20proces/Offentlige%20ansattes%20ytringsfrihed.aspx
https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?SURL=WEhA4nBxKIPy20_C178Jp5hlI0rVCOvbNxFhiKmOq0pCd9KXSEbSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBmAHQALgBkAGsALwBzAGEAbQBsAGkAbgBnAC8AMgAwADEANAAxAC8AYQBsAG0AZABlAGwALwBSAEUAVQAvAGIAaQBsAGEAZwAvADIANQA1AC8AaQBuAGQAZQB4AC4AaAB0AG0A&URL=http%3a%2f%2fwww.ft.dk%2fsamling%2f20141%2falmdel%2fREU%2fbilag%2f255%2findex.htm
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Man kan altid diskutere, hvor grænserne i praksis går mellem de forskellige udtalel-

ser. Kontakt din leder eller kommunikationsafdelingen, hvis du er i tvivl. 

 

Hvad gør jeg, når journalisten ringer? 

[Der linkes til nedenstående tekst fra mini-folderen ”Når journalisten ringer”] 

 

Når journalisten ringer 

 Hvad hedder journalisten, og hvilket medie ringer han/hun fra? 
 Hvilken anledning ringer han/hun i – hvad er historien? 
 Skal dine udtalelser bruges til baggrund eller citat? 

 Hvad er din rolle i historien? 
 Hvilke aktører skal i øvrigt medvirke? 
 Hvis du gerne vil have en tænkepause, kan du ringe journalisten op senere. 

 

Din tilgangsvinkel 

 Vær tilgængelig, venlig og imødekommende 
 Se på interviewet som et samarbejde og en mulighed for at dele ud af din vi-

den 

 Undgå fagtermer. Tal i et letforståeligt sprog 
 Giv korte, konkrete svar 
 Hav et klart og enkelt budskab, som du holder fast i under interviewet 
 Sig sandheden 
 Bed om at få dine citater til godkendelse og tilbyd journalisten at gennemlæ-

se artiklen for faktuelle fejl 

 Respekter journalistens deadline 
 Orienter din leder og/eller kommunikationsafdelingen 

 

Hvor kan jeg få hjælp? 

Kontakt kommunikationsafdelingen, hvis du har brug for hjælp til pressekontakt og 

medietræning. health.au.dk/presse  

 

Bilag 8 Sagsfremstilling: Pressepolitk 

 

 

6. MUS 

En kort orientering om MUS-processen, som så småt er i gang. 

 

 

7. Sygefravær 

Orientering om arbejdsmiljøstatistikker vedr. sygefravær, brug af psykologisk rådgiv-

ning og arbejdsskader. 

HR udarbejder fire gange årligt arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere 

ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed 

danne grundlag for en forebyggende indsats. 

http://health.medarbejdere.au.dk/administration/health-kommunikation/
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Idet statistikkerne vedrører 2014, anvendes enhedsnavne og -opdelinger som f.eks. 

AU ADM. I 2015 statistikkerne ændres dette. 

 

Bilag 9 Sagsfremstilling: Orientering om arbejdsmiljøstatistikker 2014 

Bilag 10 Arbejdsmiljøstatistikker 2014 

Bilag 11 AU Sygefravær 2014  

Bilag 12 AU Sygefravær 2013 

 

 

8. Kompetenceudvikling 

Mulighed for indkøb af licenser til e-læringskurser 

Kan ledelsen gå med på at købe licens og få AU-ansatte igennem e-læringskurser, 

vedr. ”planlægning” og ”bedre mødeledelse” (bedre mødekultur). MODST udbyder et 

e-læringskursus til statsansatte (men AU betaler ikke licensen pt.).  

Mail med svar fra AU-HR er vedhæftet. 

Motivering: Det psykiske arbejdsmiljø har stor gavn af at få medarbejderne igennem 

et kursus vedr. planlægning (forebygger stress) – og derudover der et kæmpe bespa-

relsespotentiale i at vi alle får en bedre mødekultur. 

 

Bilag 13 E-læring 

Bilag 14 Mailsvar fra AU HR Kompetenceenheden 

 

 

9. Hør hvad ledelsen gør for det psykiske arbejdsmiljø (i kølvandet på 

psykiske APV 2012, og generelt) 

Få ledelsen til at prioritere det psykiske arbejdsmiljø og afsætte mere tid til de ansat-

tes kerneopgaver. 

Vi ønsker at ledelsen forholder sig til, at mange af os oplever en øget opgavemængde 

og funktionschefer, som ikke siger nej til flere opgaver fra de faglige miljøer. 

 

Bilag 15 ”Stressede DM’ere vil have bedre ledelse” (artikel) 

 

 

10. Eventuelt 

Fysisk APV igangsættes i september 2015. 

 

Opfølgning på bestyrelsesmøde vedr. sammenlægning af Institut for Odontologi og 

SKT m.v. 
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 Sagsfremstilling 

Mødedato: [Dato] 

Møde: Møde i LSU’er for Enhedsadministrationen samt ASU 

Punktejer: LSU fmd. samt JAK 

Gæst:  

Beslutningspunkt (sæt kryds)  

Drøftelsespunkt (sæt kryds) X 

Meddelelsespunkt (sæt kryds)  

  

Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

 

Emne 

Fordeling af budgetreduktioner i budget 2016-2019 

Resumé 

I forbindelse med B2014-2017 samt B2015-2018 er det besluttet, at der skal ske en årlig effekti-

visering af de administrative budgetter på 2% frem mod 2019. 

  

På ASU mødet i marts 2015 blev rammer herfor drøftet indledningsvist, herunder hvilke nødven-

dige initiativer og analyser, der skal igangsættes for at sikre denne effektivisering og prioritering. 

  

Det blev fremhævet på ASU mødet, at en årlig effektivisering på 2% er et vilkår, der findes  i den 

generelle finansiering af AU, om end udmøntningen af denne effektivisering er forskellig fra om-

råde til område. En årlig effektivisering på 2 % er desuden et vilkår, der generelt er gældende 

mange steder i den offentlige sektor. 

  

 I perioden frem til 2019 betyder dette, at de administrative budgetter samlet set vil blive reduce-

ret med ca. 100 mio. kr..   

  

Med denne sagsfremstilling sker der en udmøntning af allerede vedtagne beslutninger.  

  

Konkret sigtes mod at 30 mio. kr. findes ved reduktioner af fællesudgifter (IT-licenser, infra-

strukturpulje, konsulentydelser, eksamenslokaler mv.). Disse udgifter findes primært på vicedi-

rektørområderne. De 30 mio. kr. er fordelt med 20 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017. Der er 

kun i begrænset omfang lønudgifter på disse poster. Den resterende del på ca. 70 mio. kr. udmøn-

tes forholdsmæssigt på alle administrative enheder.  

  
Der er i forbindelse med B2016-2019 igangsat forskellige analyser, som skal medvirke til at udmønte 
reduktionerne i den enkelte enhed. De effektiviseringer som findes i forbindelse med analyserne bli-
ver således på de respektive områder, og kan derfor bruges til at indfri budgetreduktionerne. Analy-
serne er tidligere blevet drøftet i ASU og LSU’erne i Enhedsadministrationen ultimo marts 2015.  

Indstilling 

 

At forslagene til fordeling af budgetreduktionerne i budget 2016-2019 drøftes i LSU’erne i Enheds-

administrationen samt i ASU.  

Sagsfremstilling 
Baggrund: 

I forbindelse med B2014-2017 samt B2015-2018 er det besluttet, at der skal ske en årlig effektivise-

ring af de administrative budgetter på 2% frem mod 2019. 

  

bpee
Maskinskrevet tekst
Bilag 1



 

 

    

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

Dato: 11. juni 2015 

Side 2/3 

 

På ASU mødet i marts 2015 blev rammer herfor drøftet indledningsvist, herunder hvilke nødven-

dige initiativer og analyser, der skal igangsættes for at sikre denne effektivisering og prioritering. 

  

Det blev fremhævet på ASU mødet, at en årlig effektivisering på 2% er et vilkår, der findes  i den ge-

nerelle finansiering af AU, om end udmøntningen af denne effektivisering er forskellig fra område til 

område. Gennem de seneste år er det beløb, som universiteterne modtager, når studerende består de-

res eksamener, blevet reduceret med 2 pct. årligt. Det samme gør sig gældende for de myndighedsop-

gaver, som AU løser for ministerier. En årlig effektivisering på 2 % er desuden et vilkår, der generelt 

er gældende mange steder i den offentlige sektor.  

  

De beslutninger, som blev truffet med vedtagelsen af budgettet for 2014 og 2015, betyder at ud-

gifterne til de administrative enheder skal reduceres fra 1.070,4 mio. kr. (inkl. medfinansiering 

fra USM) i 2015 til 970,6 mio. kr. i 2019. Samlet set falder de budgetterede udgifter under de 

administrative enheder med 100 mio. kr. frem mod 2019 i forhold til niveauet i 2015. Med hen-

blik på udmøntning af reduktionerne er det besluttet i universitetsledelsen, at der foretages en 

række analyser af forskellige områder i Enhedsadministrationen. Disse analyser blev drøftet i 

ASU såvel som i LSU’erne i uge 13, 2015 (23.-27. marts 2015).  
 

 

Fordelingen af reduktioner: 

Siden marts er de administrative budgetter for administrationscentre, vicedirektørområder mv. for 

2015 faldet endeligt på plads efter organisationsændringerne. Der vil som sædvanligt kunne blive 

truffet beslutninger i løbet af 2015, som ændrer på budgetterne.  

Når budgetterne er faldet på plads for 2015, er det på den baggrund muligt, at fordele reduktionerne 

for Enhedsadministrationen på de enkelte administrative enheder. Det er sket i det vedhæftede notat.  

 
Overordnet set fordeles reduktionen på følgende måde: 
 
 30 mio. kr. (20 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017) findes på fællesudgifterne primært på VD-

områderne. Reduktionen er foreløbig udmøntet forholdsmæssigt i forhold til andel af fællesudgif-

terne på VD-områderne. Den del af reduktionen, der kan henføres til Library, er fordelt efter an-

del af udgifter til Library på det enkelte fakultet.  

 De resterende reduktioner (19 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017, 21 mio. kr. i 2018 og 2019) fin-

des ved en forholdsmæssig reduktion på alle administrative enheder. Heraf findes en forholds-

mæssig del på Library.  

Den videre proces: 

Der skal i løbet af juni måned afholdes en række møder, hvor det skal identificeres, på hvilke fælles-

udgifter det er muligt at reducere budgettet. Målet er som nævnt at finde reduktioner for i alt 30 mio. 

kr., ud af de ca. 220 mio. kr. der findes på fællesudgifter.  

 

De igangværende analyser skal afsluttes i løbet af sommeren samt efteråret 2015, og effektiviserings-

gevinster ved analyserne skal indgå i udmøntningen af budgetreduktionerne i de enkelte administra-

tive enheder.  

Sagsbehandler 

 

AU Økonomi og Bygninger 
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Involvering 

 

Forslag til reduktioner har været drøftet i LEA, og de overordnede principper er besluttet i universi-

tetsledelsen.  

 

Tidsfrist 

 

Bilag 
 
Notat: Fordeling af budgetreduktioner for de administrative enheder 2016-2019 

 



 

 

 Økonomi og Bygninger 

Aarhus Universitet  

Fuglesangs Allé 26 

8210 Aarhus V 

Tlf .: 87 15 00 00 

 

 

Niels Jørgen Rasmussen 

 

Vicedirektør  

 

Dato: 10. juni 2015 
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Modtager(e): LSU’er i Enhedsadministrationen samt ASU Notat 

Fordeling af budgetreduktioner for de administrative enheder 2016-2019 

 

Formål: 
Formålet med dette notat er, at: 

 komme med forslag til en fordeling af de reduktioner i budgettet, der er be-
sluttet på de administrative enheder 

 sikrer, at fakulteterne får et grundlag for det videre arbejde med budgetterne 
– både med hensyn til ”eget” administrativt center samt debitering af VD-
områderne 

 der for alle de administrative enheder bliver en fordeling af reduktionerne, og 
dermed bedre mulighed for, den enkelte enhed, at arbejde konstruktivt videre 
med udmøntningen bl.a. på baggrund af de vedtagne analyser.  

 
Baggrund 
Med vedtagelsen af budget 2014 og budget 2015 er det besluttet, at der skal frigives 
yderligere midler til kerneopgaven omkring uddannelse og forskning. Dette skal 
blandt ske ved at reducere udgifterne til de administrative enheder.  
 
Det er således besluttet, at udgifterne til de administrative enheder skal reduceres fra 
1.070,4 mio. kr. (inkl. medfinansiering fra USM) i 2015 til 970 mio. kr. i 2019 (jf. ne-
denstående tabel). Samlet set falder de budgetterede udgifter til de administrative 
enheder således med 100 mio. kr. frem mod 2019 i forhold til niveauet i 2015. Da 
bortfaldet af medfinansiering fra USM ikke påvirker debiteringsrammen, sker der et 
fald i debiteringsrammen på 86 mio. kr. Dette notat indeholder alene en udmøntning 
af de beslutninger, som er truffet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 
og 2015.   
 
Tabel 1: Udvikling i budget for de administrative enheder 2015-2019 (mio. kr. i 2015 pl.) 

Måltal for den samlede administration 2015 2016 2017 2018 2019 

Debitering* 1.056,6 1.056,6 1.031,3 1.010,6 990,4 

Udmøntning af reduktioner B2014 og B2015   -25,3 -20,7 -20,2 -19,8 

Samlet ramme for administrative enheder 

(debiteringsramme)** 1.056,6 1.031,3 1.010,6 990,4 970,6 

bidrag fra USM 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlet budget for administrative enheder 1.070,4 1.031,3 1.010,6 990,4 970,6 

Årlige reduktioner    39,1 20,7 20,2 19,8 

samlet reduktion i fht. 2015   39,1 59,8 80,0 99,8 
*Fra 2015 er det alene udgifter i fællesadministrationen der debiteres – debitering er derfor snare 
en ramme for Enhedsadministrationen.  
**Det er alene udgifterne til VD-områder og fællesudgifter der opkræves via debiteringen.  

 

bpee
Maskinskrevet tekst
Bilag 2
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De vedtagne reduktioner svarer til ca. 2 pct. årligt i budgetperioden. Det blev 

fremhævet på ASU mødet i marts 2015, at en årlig effektivisering på 2% er et vil-

kår, der findes i den generelle finansiering af AU, om end udmøntningen af denne 

effektivisering er forskellig fra område til område. En årlig effektivisering på 2 % 

er desuden et vilkår, der generelt er gældende mange steder i den offentlige sektor. 
 
Med henblik på udmøntning af reduktionerne er det besluttet i universitetsledelsen, 
at der foretages en række analyser af forskellige områder i Enhedsadministrationen. 
Disse analyser blev drøftet i såvel ASU som LSU i uge 13 2015 (23.-27. marts 2015). 
 
Fordeling af budgetreduktioner: 
Overordnet set fordeles reduktionen på følgende måde: 
 

 30 mio. kr. (20 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017) findes på fællesudgifterne 

primært på VD-områderne. Reduktionen er foreløbig udmøntet forholdsmæssigt 

i forhold til andel af fællesudgifterne på VD-områderne. Den del af reduktionen, 

der kan henføres til Library, er fordelt efter andel af udgifter til Library på det 

enkelte fakultet.  

 De resterende reduktioner (19 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017, 21 mio. kr. i 

2018 og 2019) findes ved en forholdsmæssig reduktion på alle administrative en-

heder. Heraf findes en forholdsmæssig del på Library.  
 
Baggrunden og fremgangsmåden for udmøntningen på de enkelte enheder er nærme-
re beskrevet i bilag 1 nedenfor). I forbindelse med budgetreduktionerne, og de igang-
værende analyser, kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt, at se på tværs af de 
administrative enheder og den øvrige drift på AU.  
 
Det samlede budget for de enkelte enheder i 2015-2019 er vist i tabel 2 nedenfor 
(selvstændig side). Udgangspunktet er budgettet for 2015, som herefter er reduceret 
som beskrevet ovenfor og uddybet i bilag 1. For VD-områderne er budgettet, og der-
med reduktionerne, fordelt på hhv. udgifter til løn, kompetenceudvikling mv. samt 
fællesudgifterne.  
 
 
Den videre proces:  
Budgetterne vist i tabel 1 nedenfor vil danne udgangspunkt for de videre budgetdrøf-
telser på fakulteterne – herunder fastlæggelsen af debiteringer af fakulteterne for de 
budgetterede udgifter under fællesadministrationen.  
 
Desuden udestår fortsat en proces i forhold til den konkrete udmøntning af de 30 
mio. kr., som vedrører fællesudgifterne på VD-områderne. Det foreslås, at der afhol-
des møder mellem den enkelte vicedirektør og universitetsdirektøren, hvor mulighe-
der for at udmønte reduktionerne på hvert enkelt område drøftes. Økonomi og Byg-
ninger vil ligeledes deltage i disse møder.  
 
Drøftelserne vil omfatte mindst to dele: 
For det første forslag til budgetposter på fællesområdet som kan reduceres – blandt 
andet på baggrund af mulige effektiviseringer samt regnskabsresultaterne fra tidlige-
re år. Det vil også være muligt, at komme med forslag til egentlige servicereduktioner.  
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For det andet vil drøftelserne omfatte en vurdering af udgifterne til nye opgaver og 
projekter i 2016-2019 (jf. vedhæftede bilag fra B2015-2018). I det omfang opgaverne 
også berører administrationscentrene, skal administrationscheferne inddrages i drøf-
telserne.   
 

Den endelige tilrettelæggelse og tidsplan for møderne drøftes i LEA. 
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Tabel 2 
4-årigt budget for de administrative enheder efter indregning af besparelserne (mio. kr. 2015 pl).  
4-årigt budget for 
de administrative 
enheder efter ind-
regning af bespa-
relserne 

2015 2016 2017 2018 2019 

Løn og 
kontor-
hold 

Fællesud-
gifter 

Løn og 
kontor-
hold 

Fællesud-
gifter 

Løn og 
kontor-
hold 

Fællesud-
gifter 

Løn og 
kontor-
hold 

Fællesud-
gifter 

Løn og 
kontor-
hold 

Fællesud-
gifter 

VD-områderne 309,03 198,23 301,69 180,24 297,58 171,25 289,82 171,25 282,21 171,25 
ULS 30,09 20,74 29,37 18,86 28,97 17,91 28,22 17,91 27,47 17,91 

FER 43,70 15,75 42,67 14,32 42,08 13,61 40,99 13,61 39,91 13,61 

Ø&B 65,73 26,36 64,17 23,97 63,29 22,77 61,64 22,77 60,02 22,77 
HR 30,12 30,42 29,41 27,66 29,00 26,28 28,25 26,28 27,51 26,28 

UDD** 61,75 51,83 60,29 47,13 59,47 44,78 57,91 44,78 56,39 44,78 
IT 77,64 53,13 75,79 48,31 74,76 45,90 72,81 45,90 70,90 45,90 
Administrations-
centrene 452,19 0,00 441,45 0,00 435,43 0,00 424,07 0,00 412,94 0,00 

AR 103,62 0,00 101,16 0,00 99,78 0,00 97,18 0,00 94,63 0,00 

ST 147,90 0,00 144,39 0,00 142,42 0,00 138,71 0,00 135,06 0,00 

HE 82,34 0,00 80,38 0,00 79,29 0,00 77,22 0,00 75,19 0,00 

BSS 118,32 0,00 115,51 0,00 113,94 0,00 110,97 0,00 108,05 0,00 
Library 42,87 22,18 41,85 20,17 41,28 19,16 40,21 19,16 39,15 19,16 

Øvrige 0,00 32,20 0,00 47,38 0,00 47,42 0,00 47,38 0,00 47,34 
I alt 804,09 252,61 784,99 247,79 774,29 237,83 754,09 237,79 734,29 237,75 

Løn, kontorhold 
og fællesudgifter i 
alt 

1.057/1071* 

1.032,78 1.012,13 991,88 972,05 
*budgettet i 2015 inkl. USM finansiering som bortfalder i 2016 og frem udgør ca. 1.071 mio. kr.  
** Budgettet for Uddannelse er ekskl. udgifter til Library.  
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Bilag 1 
 
Dette bilag redegør nærmere for udmøntningen af reduktionerne på de administrati-
ve enheder. 
 

1. Fordeling af budget og budgetreduktioner 
 
En stor del af udgifterne for de administrative enheder består af løn, kompetenceud-
vikling, kontorartikler mv. Disse udgifter udgør i 2015 ca. 800 mio. kr. (jf. tabel 1 ne-
denfor). Derudover udgør der fællesudgifterne på VD-områderne ca. 220 mio. kr., og 
endelig er der bygningsudgifter mv. som udgør ca. 36 mio. kr. For den sidste del af 
udgifterne vil der først på meget langt sigt kunne hentes egentlige budgetreduktioner, 
da det blandt andet vil kræve fortætning af de eksisterende lejemål til de administra-
tive enheder. Endvidere bortfalder USM-finansiering. 
 
Tabel 1: Fordeling af udgifter på typer i B2015. (mio. kr. 2015 pl) 

Udgifter til løn, kontorhold mv (VD-områder og adm.centre) 804 

Udgifter til fællesudgifter 220 

Øvrige 32 

Finansiering fra USM i 2015 – bortfalder i 2016 14 

I alt 1.070 

 
 
Det er besluttet i UL, at ud af det samlede krav til reduktioner på ca. 100 mio. kr. skal 
de 30 mio. kr. findes på fællesudgifter, mens den resterende del på ca. 70 mio. kr. 
skal findes på udgifterne på VD-områderne og administrationscentrene.  I tabel 2 ne-
denfor er vist indfasningen af budgetreduktionerne. 
 
Tabel 2: Fordeling af budgetreduktioner på fællesudgifter samt VD-områder og administrationscen-
tre 

 2016 2017 2018 2019 
Reduktion på fællesudgifter 20,0 10,0 0,0 0,0 
Reduktion på administrationscentre samt VD-
områder 19,1 10,7 20,2 19,8 
I alt  39 21 20 20 

 
Det foreslås, at fordelingen af reduktioner på hhv. fællesudgifter og administrations-
centrene samt VD-områderne fordeles i forhold til andel af budget (jf. tabel 3 og 4 
nedenfor). 
  
Fordelingen af reduktioner på fællesudgifter kan blive anerledes på baggrund af den 
konkrete gennemgang af fællesudgifterne på de enkelte VD-områder, og på tværs af 
områderne.  
 
Det skal bemærkes, at det er besluttet, at igangsætte en række analyser på forskellige 
områder. Formålet med analyserne er, at identificere effektiviseringer på de udvalgte 
områder. De vedtagne analyser er således en hjælp til at finde reduktionerne på VD-
områder og administrationscentrene. Hvis analyserne ikke giver et tilstrækkeligt po-
tentiale, skal besparelserne findes ved andre reduktioner/prioriteringer på det enkel-
te VD-område. Som udgangspunkt forbliver effektiviseringerne på den administrative 
enhed, hvor de er identificeret.  
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I overensstemmelse med beslutningen i universitetsledelsen skal det bemærkes, at 
den konkrete prioritering på administrationscentrene varetages på fakultetsniveau. 
Ligesom det også afgøres på fakultetsniveau, i hvilket omfang og hvordan resultatet af 
de tværgående effektiviseringsanalyser skal indarbejdes i administrationsbudgetter-
ne.  
 
De konkrete prioriteringer på vicedirektørområderne skal ske i tæt dialog med fakul-
teterne og institutterne.  
 
Nedenstående tabel 3 viser den absolutte såvel som den relative fordeling af fælles-
udgifterne på 220 mio. kr. Det ses, at det er på vicedirektørområderne, at fælleudgif-
terne er placeret. Det betyder f.eks., at når det samlede sparekrav på 30 mio. kr. på 
fællesudgifter foreløbigt skal fordeles på VD-områderne, vil 12 pct. af kravet blive 
fordelt til Økonomi og Bygninger.  
 
 
Tabel 3: Fællesudgifter og andel af fællesudgifter på det enkelte VD-område samt Library 

Budget til fællesomkostninger i pro-
cent af det samlede budget 

Budget i mio. 
kr. * 

Fordeling i 
pct. 

ULS 20,74 9,4% 
FER 15,75 7,1% 
Ø&B 26,36 12,0% 
HR 30,42 13,8% 
UDD** 51,83 23,5% 
IT 53,13 24,1% 
Library*** 22,18 10,1% 

I alt 220 100% 
*Der er taget udgangspunkt budget 2015 og de fællesudgifter der ligger under det enkelte VD-
område i 2015. 
**Budgettet for Uddannelse er ekskl. fællesudgifter til Library.  
***Fordelingen af udgifterne for Library mellem fakulteterne er vist sidst i bilaget.  

 
 
Nedenstående tabel 4 viser budgetterne for løn, kompetenceudvikling og anden drift 
for hhv. VD-områder som administrationscentre samt den relative fordeling af disse 
udgifter.  
Det betyder f.eks., at når det samlede sparekrav på ca. 70 mio. kr. skal fordeles på 
VD-områderne, vil 8,2 pct. – svarende til ca. 5,7 mio. kr. – af kravet blive fordelt til 
Økonomi og Bygninger. 
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Tabel 4: Andel af udgifter på VD-områder og administrationscentrene samt Library 

 Budget i mio.kr. Fordeling i pct. 
Løn,  kontorhold mv i VD 
områderne** 309,03 38,4% 

ULS 30,09 3,7% 
FER 43,70 5,4% 
Ø&B 65,73 8,2% 
HR 30,12 3,7% 
UDD 61,75 7,7% 
IT 77,64 9,7% 

Administrationscentrene* 452,19 56,2% 
AR 103,62 12,9% 
ST 147,90 18,4% 
HE 82,34 10,2% 
BSS 118,32 14,7% 
Library*** 42,87 5,3% 
I alt  804,09 100% 

Bygningsudgifterne til fællesarealerne indgår i budgettet for administrationscentrene. Dermed er 
det også en forudsætning, at der kan ske reduktioner på de ydelser.  
**For visse VD’er indgår USM, det skal der muligvis ændres på (samlet er det 5,2 mio. kr. så det vil 
være ret marginale ændringer).  
***Fordelingen af udgifterne for Library mellem fakulteterne er vist sidst i bilaget.  

 

2. Fordeling af reduktionerne på enheder 
 
På baggrund af fordelingen af de budgetterede udgifter til fællesudgifter i tabel 3 ses 
nedenfor fordelingen af de absolutte budgetreduktioner i 2016-2019 (jf. tabel 5).  
Som det fremgår, vil Økonomi og Bygninger alt andet lige skulle finde budgetredukti-
onerne på fællesudgifterne svarende til 2,4 mio. kr. i 2016 samt yderligere 1,2 mio. kr. 
i 2017. Den endelige udmøntning af reduktionerne på fællesudgifterne kan blive 
anerledes på baggrund af den konkrete gennemgang af posterne på de enkelte områ-
der, og på tværs af de administrative enheder.  
 
Tabel 5: budgetreduktion på fællesudgifterne fordelt på VD-områder samt Library 

 2016 2017 2018 2019 
Fællesomkostninger 20,0 10,0 0,0 0,0 

ULS 1,9 0,9 0,0 0,0 
FER 1,4 0,7 0,0 0,0 
Ø&B 2,4 1,2 0,0 0,0 
HR 2,8 1,4 0,0 0,0 
UDD* 4,7 2,4 0,0 0,0 
IT 4,8 2,4 0,0 0,0 
Library** 2,0 1,0 0,0 0,0 

*Reduktion for Uddannelse er ekskl. fællesudgifter under Library.  
**Fordelingen af udgifterne for Library mellem fakulteterne er vist sidst i bilaget.  

 
 
På tilsvarende vis er reduktionerne for hhv. administrationscentrene og vicedirektør-
områderne samt Library beregnet i tabel 6 nedenfor. Som beskrevet udgør f.eks. 
Økonomi og Bygninger ca. 8,2 pct. af de samlede udgifter på 800 mio. kr. Dermed 
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bliver reduktionen for Økonomi og Bygninger i alt 5,7 mio. kr. akkumuleret fra 2016-
2019 (1,6+0,9+1,7+1,6).  
 
Tabel 6: Budgetreduktion for VD-områderne og administrationscentrene (mio. kr. 2015 pl) 

 2016 2017 2018 2019 
VD-områderne 7,34 4,11 7,76 7,61 

ULS 0,71 0,40 0,76 0,74 
FER 1,04 0,58 1,10 1,08 
Ø&B 1,56 0,87 1,65 1,62 
HR 0,72 0,40 0,76 0,74 
UDD 1,47 0,82 1,55 1,52 
IT 1,84 1,03 1,95 1,91 

Administrationscentrene 10,74 6,02 11,36 11,13 
AR 2,46 1,38 2,60 2,55 
ST 3,51 1,97 3,72 3,64 
HE 1,96 1,10 2,07 2,03 
BSS 2,81 1,57 2,97 2,91 
Library* 1,02 0,57 1,08 1,06 

I alt 19,10 10,70 20,20 19,80 
*Fordelingen af udgifterne for Library mellem fakulteterne er vist sidst i bilaget.  

 
Som allerede nævnt kan de besluttede budgetanalyser være en hjælp til at udmønte 
de konkrete reduktioner.  
 
I tabel 7 nedenfor vises, hvordan de samlede reduktioner akkumulere over budgetpe-
rioden – bl.a. de førnævnte 5,7 mio. kr. for Økonomi og Bygninger.  
 
Tabel 7: De akkumulerede reduktioner for VD-områder og administrationscentrene samt Library 
2016-2019 (mio.kr. 2015 pl) 

 2016 2017 2018 2019 
VD-områderne 7,3 11,5 19,2 26,8 

ULS 0,7 1,1 1,9 2,6 
FER 1,0 1,6 2,7 3,8 
Ø&B 1,6 2,4 4,1 5,7 
HR 0,7 1,1 1,9 2,6 
UDD 1,5 2,3 3,8 5,4 
IT 1,8 2,9 4,8 6,7 

Administrationscentrene 10,7 16,8 28,1 39,3 
AR 2,5 3,8 6,4 9,0 
ST 3,5 5,5 9,2 12,8 
HE 2,0 3,1 5,1 7,1 
BSS 2,8 4,4 7,4 10,3 
Library* 1,0 1,6 2,7 3,7 

I alt 19,1 29,8 50,0 69,8 
*Fordelingen af udgifterne for Library mellem fakulteterne er vist sidst i bilaget.  

 
Endelig er der i tabel 2 (selvstændig side i selve notatet) vist det samlede budget for 
alle de administrative enheder i budgetperioden for 2016-2019.  
 
For vicedirektørområderne vil det være de samlede budgetter, som beskrevet neden-
for, som vil danne baggrund for debiteringen af fakulteterne.  
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3. Særligt vedrørende fordelingen af udgifter til Library 
Nedenfor vises kort fordelingen af udgifter og budgetreduktioner i forhold til Library. 
I forhold til fordelingen af budgetreduktioner er fordelingen her foretaget efter den 
relative fordeling af udgifterne. Altså på sammen måde som øvrige budgetreduktio-
ner.  
 
Den endelige udmøntning af reduktioner mellem fakulteterne kan blive anerledes.  
 
I tabel 8 nedenfor ses fordelingen af fællesudgifter mellem fakulteterne.  
 
Tabel 8: Fordelingen af fællesudgifter for Library mellem fakulteterne. 

Library (jf. tabel 3) 22,18 10,1% 
heraf AR 5,2 2,4% 
heraf ST 9,3 4,2% 
heraf HE 1,1 0,5% 
heraf BSS 6,6 3,0% 

 
Tabel 9 nedenfor viser udgifter til løn, kompetenceudvikling mv. for det enkelte fa-
kultet.  
 
Tabel 9: Fordeling af udgifter til løn, kontorhold mv.  

Library (jf. tabel 4) 42,87 5,3% 
heraf AR 19,4 2,4% 
heraf ST 5,6 0,7% 
heraf HE 2,4 0,3% 
heraf BSS 15,6 1,9% 

 
Tabel 10: Fordeling af budgetreduktion for fællesudgifter. Fordelingen er fortaget efter den relative 
andel af budgettet for Library  

 2016 2017 2018 2019 
Library (jf. tabel 5) 2,0 1,0 0,0 0,0 

heraf AR 0,5 0,2 0,0 0,0 
heraf ST 0,8 0,4 0,0 0,0 
heraf HE 0,1 0,1 0,0 0,0 
heraf BSS 0,6 0,3 0,0 0,0 

 
Tabel 11: Fordeling af budgetreduktion for løn, kompetenceudvikling mv. Fordelingen er fortaget 
efter den relative andel af budgettet for Library. 

 2016 2017 2018 2019 
Library (jf. tabel 6) 1,02 0,57 1,08 1,06 

heraf AR* 0,5 0,3 0,5 0,5 
heraf ST 0,1 0,1 0,1 0,1 
heraf HE 0,1 0,0 0,1 0,1 
heraf BSS 0,4 0,2 0,4 0,4 

*Det skal bemærkes, at der i 2015 er sket en budgetforøgelse for AUL, arts på kr. 673.631, som er 
tilført fra forventede mindreudgifter for AUL i fællesadministrationen. Dette beløb er alene tilført i 

2015, og skal derfor alt andet lige tillægges reduktionerne i 2016 og efterfølgende år.  
 
I den nedenstående tabel 12 er fordelingerne af budgetreduktionerne akkumuleret 
over hele budgetperioden, og angiver dermed den samlede reduktion på i alt 3,7 mio. 
kr. for den del af budgettet som anvendes til løn, kompetenceudvikling mv. (jf. tabel 7 
ovenfor).    



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Side 10/10 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 
Tabel 12: Fordeling af budgetreduktion for løn, kompetenceudvikling mv. Fordelingen er fortaget 
efter den relative andel af budgettet for Library. 

 2016 2017 2018 2019 
Library (jf. tabel 7) 1,0 1,6 2,7 3,7 

heraf AR* 0,5 0,7 1,2 1,7 
heraf ST 0,1 0,2 0,3 0,5 
heraf HE 0,1 0,1 0,1 0,2 
heraf BSS 0,4 0,6 1,0 1,4 

*Det skal bemærkes, at der i 2015 er sket en budgetforøgelse for AUL, arts på kr. 673.631, som er 
tilført fra forventede mindreudgifter for AUL i fællesadministrationen. Dette beløb er alene tilført i 
2015, og skal derfor alt andet lige tillægges reduktionerne i 2016 og efterfølgende år.  
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1. Målgruppe 
Denne vejledning retter sig til alle ansøgere på Health, Aarhus Universitet. Undtaget er ansøgere til ph.d. 

stillinger. 

Vejledningen skal – under forudsætning af, at universitetsledelsen træffer beslutning om at revidere 

processen for faglig bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger, således at der fremadrettet alene 

sker en tilbudsgående faglig bedømmelse af udvalgte ansøgere også kaldet ”short listning” – revideres i 

overensstemmelse hermed. 

2. Ansøgning og dokumentation 
En samlet ansøgning består af selve ansøgningsbrevet og diverse bilag. Det er ansøgers ansvar at sikre, at 

de korrekte bilag er medtaget. 

2.1 Særligt for ansøgninger til videnskabelige stillinger som post doc, adjunkt, forsker, tenure 

track, lektor, klinisk lektor, seniorforsker samt alle stillinger på professorniveau  

Ansøgningen til videnskabelige stillinger som post doc, adjunkt, forsker, tenure track, lektor, klinisk lektor, 

seniorforsker samt alle stillinger på professorniveau skal indeholde: 

• En kort motiveret ansøgning, hvori ansøger angiver begrundelser for at ansøge, kvalifikationer samt 

intentioner og visioner for udfyldelse af stillingen 

• CV med kontaktinformation samt dokumentation for ansøgers kompetencer inden for Health, 

Aarhus Universitets fire kerneaktiviteter: forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse 

– kerneaktiviteterne er udfoldet i ”Kriterier for ansættelse af videnskabeligt personale i såvel 

karriere- som øvrige videnskabelige stillinger ved Health, Aarhus Universitet” (vedlagt som bilag til 

dokumentet her) 

• Angivelse af uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader: bachelor, kandidat/master/doktorgrad 

og ph.d.). Beviserne skal være på dansk eller engelsk (oversat af anerkendt oversættelsesbureau 

eller lign.) 

• Angivelse af videnskabelige kvalifikationer: 

o Publikationer – max 10 kan uploades 

o Øvrigt materiale kan uploades samlet i en pdf fil i rekrutteringssystemet under ”evt. andet 

materiale”. 

• Forskningsplan og uddannelsesportfolio. Der skal vedlægges en forskningsplan og en 

uddannelsesportfolio med mindre andet fremgår af stillingsopslaget. 

• Eventuel yderligere dokumentation relateret til Universitets fire kerneaktiviteter (samt evt. 

forskningsplan og øvrigt materiale) samles i en pdf fil og uploades i rekrutteringssystemet under 

”evt. andet materiale”. 

• Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen skal fremgå af ansøgningen. 

• Formidlingsmæssige kvalifikationer og lignende skal fremgå af CV’et 

• Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i rekrutteringssystemet. 
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2.2 Særligt for ansøgninger til videnskabelige stillinger som videnskabelig assistent, ekstern 

lektor, undervisningsassistent, klinisk lærer, afdelingstandlæge, 

studenterunderviser/instruktor  

Ansøgninger til videnskabelige stillinger som ekstern lektor, undervisningsassistent, videnskabelig assistent, 

klinisk lærer, afdelingstandlæge, studenterunderviser/instruktor skal indeholde: 

 

• En kort motiveret ansøgning, hvori ansøger angiver begrundelser for at ansøge, kvalifikationer samt 

intentioner og visioner for udfyldelse af stillingen 

• CV med kontaktinformation 

• Angivelse af uddannelse (kopi af bevis, samt opnåelse af grader: bachelor, 

kandidat/master/doktorgrad, ph.d.). Beviserne skal være på dansk eller engelsk (oversat af 

anerkendt oversættelsesbureau eller lign.) 

• Angivelse af undervisningsmæssige kvalifikationer jf. det indsendte undervisningsportfolio (hvis 

relevant for stillingen) 

• Angivelse af videnskabelige kvalifikationer (hvis relevant for stillingen): 

o Publikationer - max 10 kan uploades 

o Øvrigt materiale kan uploades samlet i en pdf fil i rekrutteringssystemet under ”evt. andet 

materiale”. 

• Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i rekrutteringssystemet 

2.3 Særligt for ansøgninger som studieadjunkt og studielektor 

Ansøgninger til stillinger som studieadjunkt og studielektor skal indeholde følgende: 

• En kort motiveret ansøgning, hvori ansøger angiver begrundelser for at ansøge, kvalifikationer samt 

intentioner og visioner for udfyldelse af stillingen 

• CV med kontaktinformation 

• Angivelse af uddannelse (kopi af bevis, samt opnåelse af grader: bachelor, 

kandidat/master/doktorgrad, ph.d.). Beviserne skal være på dansk eller engelsk (oversat af 

anerkendt oversættelsesbureau eller lign.) 

• Angivelse af undervisningsmæssige kvalifikationer jf. det indsendte undervisningsportfolio 

• Angivelse af øvrige kvalifikationer: 

o Materiale kan uploades samlet i en pdf fil i rekrutteringssystemet under ”evt. andet 

materiale”. 

• Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i rekrutteringssystemet 

2.4 Særligt for ansøgninger til teknisk administrative stillinger 

Ansøgninger til teknisk administrative stillinger skal indeholde følgende: 

• En kort motiveret ansøgning, hvori ansøger angiver begrundelser for at ansøge, kvalifikationer samt 

intentioner og visioner for udfyldelse af stillingen 

• CV med kontaktinformation 

• Angivelse af uddannelse (kopi af bevis uploades) 

• Angivelse af kvalifikationer, efter- videreuddannelse (oversigt, kopi af beviser kan uploades). Der 

laves en samlet pdf fil som uploades i rekrutteringssystemet under ”evt. andet materiale”. 
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• Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i rekrutteringssystemet 

3. Online ansøgning 
Aarhus Universitet benytter e-rekrutteringssystemt PeopleXS til modtagelse af ansøgninger. I selve 

stillingsopslaget findes et link til ansøgningsformularen, som ansøger skal benytte. Kopi af 

ansøgningsformularerne med hjælpetekster ses bagest i denne vejledning. 

Inden upload af en ansøgning er det vigtigt, at al dokumentation er klar til upload i WORD- og/eller PDF 

format, da alt skal uploades på én gang. Det er ikke muligt at påbegynde en ansøgning i systemet og vende 

tilbage på et senere tidspunkt, uden at skulle starte forfra. 

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billede-filer. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hver 

enkelt dokument må max. fylde 20 MB. Vær opmærksom på, at alle obligatoriske felter markeret med * 

skal udfyldes. 

Ansøgningen skal være modtaget på datoen for ansøgningsfristen inden kl. 23.59. Den opslåede stilling 

tages automatisk af kl. 24.00 og kan derfor ikke tilgås herefter. 

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordres til, at der prøves igen. Hvis de tekniske problemer mod 

forventning ikke kan løses, så kontakt venligst en Health HR medarbejder via health.hr@au.dk.  

4. Regelgrundlag 
Vejledningen tager udgangspunkt i gældende lovgivning og gældende retningslinjer: 

- Universitetsloven 

- Vedtægter for Aarhus Universitet  

- Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 

(ansættelsesbekendtgørelsen)  

- Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Notat om 

stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2013  

- Bekendtgørelse nr. 502 af 20. maj 2013 om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret 

lektorer 

-  Lov om tidsbegrænset ansættelse  

 

Regelgrundlaget findes her: http://www.au.dk/om/stillinger/love-og-regler/ 
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1. Generelt om ansættelse af Teknisk Administrativt Personale  
 

1.1 Delegation 

Dekanen er ansvarlig for ansættelser på Health, herunder for at ansættelser sker i henhold til gældende 

love, regler og retningslinjer. Dekanen har delegeret sin ansættelseskompetence til 

institutlederen/skolelederen/administrationenschefen/chefrådgiveren i henhold til denne 

fakultetsvejledning. 

1.2 Vejledningens afgrænsning 

Denne vejledning omhandler ansættelser af teknisk administrativt personale ved Aarhus Universitet, 

Health, uanset geografisk tilknytning eller personalekategori. 

1.3 Målgruppe og lovgrundlag 

Målgruppen for denne vejledning er institutleder, skoleleder, chefrådgiver og administrationschef på 

Health. Vejledningen tager udgangspunkt i gældende lovgivning og gældende retningslinjer. 

2. Opslag 
Teknisk Administrative stillinger skal som udgangspunkt opslås. Dog kan opslag undlades i forbindelse med 

ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke forventes at overstige 1 år. Tentative 

ekspeditionstider i forbindelse ansættelse af Teknisk Administrative medarbejdere fremgår af bilag 1. 

 

2.1 Stillingsopslag 

Stillinger opslås på Aarhus Universitets hjemmeside via et e-rekrutteringssystem samt på jobnet.dk. 

Herudover udarbejder ansættelsesudvalget en konkret vurdering af, om der skal ske opslag på anden 

måde, f.eks. i aviser og/eller fagblade og/eller andre jobportaler. 

Opslaget skal indeholde oplysning om: 

• Stillingsbetegnelse (stillingsbetegnelsen skal være den samme i opslag og i 

ansættelsesbrev) 

• Stillingsindhold (funktioner) samt hvilke kvalifikationer, der efterspørges. 

• Prøvetid (hvis relevant) 

• Ansættelsesområde  

• Det for tiden gældende tjenestested 

• Beskæftigelsesgrad/mulighed for deltid 

• Hvilken (fælles-)overenskomst/organisationsaftale pågældende vil blive omfattet af 

• Stillingens lønmæssige placering - herunder stillingsmæssige tillæg 

• Ansøgningsfrist – skal være minimum 14 dage og det skal fremgå af opslaget, hvornår 

ansøgningen senest skal være modtaget. 
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• Såfremt stillingen besættes på åremål skal denne mulighed være nævnt i opslaget 

• Såfremt stillingen besættes på åremål og den pågældende tilbydes en tilbagegangsstilling 

kan dette nævnes allerede i 

opslaget.                                                                                                                       

• Herudover skal det – om muligt - fremgå af opslaget, om opslaget omfatter en eller flere 

stillinger. 

 

HR Health kan eventuelt kontaktes med henblik på sparring omkring profilering af opslaget i forhold til 

strategi og personaleplanlægning. 

2.2. Opslag til tids- eller opgavebegrænset ansættelse 

En tids- eller opgavebegrænset ansættelsesaftale indgås for et forud aftalt tidsrum eller til udførelse af en 

bestemt arbejdsopgave. En sådan ansættelse medfører, at ansættelsesforholdet ophører, når tidsrummet 

er forløbet eller arbejdsopgaven er udført. 

Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelsesperiode kan alene ske i overensstemmelse med Lov om 

tidsbegrænset ansættelse. Rammerne for, i hvilke situationer en tidsbegrænset ansat kan forlænges 

fremgår af lovens § 5.stk.2. For teknisk-administrative medarbejderes vedkommende indebærer det, at der 

skal være en objektiv begrundelse for hver enkelt forlængelse af den tidsbegrænsede ansættelse. 

2.3 Genopslag 

Såfremt ansættelsesstedet vurderer, at ingen ansøgere, der har søgt rettidigt, er tilstrækkeligt egnet til 

stillingen, eller at man ved fornyet opslag kan fremskaffe mere kvalificerede ansøgere, kan stillingen opslås 

på ny. Inden et evt. genopslag af stillingen skal sagen færdigbehandles, herunder skal der tages stilling til 

om en ansøger overgår til 2. runde og i bekræftende fald giver HR – efter opdrag fra instituttet - denne 

meddelelse herom. 

Inden genopslag skal stillingsannoncen m.v. revideres for, hvorvidt materialet er målrettet rigtigt i forhold 

til målgruppen. 

2.4 Ansættelse uden opslag 

I særlige tilfælde kan ansættelse af TAP-medarbejdere ske uden opslag i indtil 1 år. Ansættelse ud over et år 

vil altid skulle ske efter offentligt opslag. 

Ved besættelse af stillinger uden opslag følges de samme retningslinjer, som hvis stillingen skulle have 

været slået op, herunder nedsættelse af ansættelsesudvalg m.v. Herudover udarbejdes en 

funktionsbeskrivelse og der sker lønforhandling med tillidsrepræsentanten inden stillingen besættes. 

3. Indstilling til samtale og deltagelse i samtale 
Lederen for det tjenestedsted, som stillingen er knyttet til, har ansvaret for at tilrettelægge 

rekrutteringsprocessen. 
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3.1 Ansættelsesudvalg 

Til behandling af den enkelte ansættelsessag tager lederen initiativ til, at der nedsættes et 

ansættelsesudvalg bestående af medarbejdere fra det pågældende tjenestested. Der udpeges som 

minimum 1-2 repræsentanter for ledelsen og 1-2 repræsentanter for og blandt medarbejderne inden for 

tjenestestedet/området. 

Udvalget kan evt. udvides med en repræsentant fra f.eks. kredsen af samarbejdspartnere, en 

tillidsrepræsentant eller en medarbejder fra en anden afdeling, herunder HR, Health (efter særlig aftale). 

Ansættelsesudvalget bør så vidt muligt bestå af både mænd og kvinder. 

Ansættelsesudvalget har ansvaret for stillingsopslagets endelige udformning. Lederen rådfører sig med 

relevante medarbejdere og har ansvar for, at stillingsindholdet appellerer til så målrettet en ansøgerskare 

som muligt, herunder lever op til universitetets politik om mangfoldighed og ligestilling. 

Ansættelsesudvalget beslutter hvor og hvornår stillingen skal annonceres. Udvalget fastlægger den 

endelige procedure for behandling af ansøgningerne. 

Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsessamtalerne og afgiver indstilling om ansættelse til 

institutleder/skoleleder /chefrådgiver og administrationschef. 

3.1.1 Tavshedspligt 

Ansættelsesudvalgets medlemmer og andre, der deltager i behandlingen af ansættelsessager, har 

tavshedspligt med hensyn til ansøgernes identitet og andre personlige forhold, som man bliver bekendt 

med under sagsbehandlingen. 

3.1.2 Inhabilitet 

Den, der er inhabil i forhold til en ansættelsessag, må ikke træffe afgørelse eller i øvrigt medvirke ved 

behandling af sagen. En person kan være inhabil, såfremt:  

• vedkommende har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald  

• vedkommendes nærtstående familie eller samlevende har en personlig eller økonomisk 

interesse i sagens udfald  

• vedkommende har en nær tilknytning til et selskab, forening e.l. med en særlig 

interesse i sagens udfald der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl 

om vedkommendes upartiskhed, herunder eksempelvis nært venskab eller 

konstaterbart uvenskab. 

3.2 Udvælgelse af ansøgere 

Det er ansættelsesudvalget, der ved ansøgningsfristen udløb, gennemser de modtagne ansøgninger og som 

resultat af arbejdet til sidst udvælger den person, der skal indstilles til ansættelse i den ledige stilling. 

Ansættelsesudvalget skal tilstræbe at nå til enighed om, hvem der skal indstilles. Lederen træffer den 

endelige beslutning om besættelse af stillingen. 

Ansøgninger modtaget til en opslået stilling, kan som hovedregel ikke anvendes ved besættelse af en anden 

opslået stilling. Hvis ansøgningen findes relevant og ønskes anvendt ved besættelse af en anden opslået 

stilling, kræver det den pågældendes accept af, at ansøgningen overføres til den anden stilling. 
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3.3 Ansættelsessamtale 

Ansættelsesudvalget gennemfører en samtalerunde med de bedst kvalificerede kandidater til den ledige 

stilling. Det er muligt at gennemføre en uddybende ansættelsessamtale med den/de foretrukne kandidater. 

Hvis ansættelsesudvalget har ønske og/eller behov for det, kan der som supplement til samtalen indhentes 

referencer eller i særlige tilfælde gennemføres en personprofiltest. 

3.4 Referencer 

Det er en mulighed at indhente referencer. Anvendelse af referencer kræver, at der indhentes samtykke fra 

ansøgeren, jf. persondataloven. 

Ved indhentning af referencer – også telefonisk – skal der gøres et notat herom. Har referencen afgørende 

betydning for beslutning om ansættelse/ikke ansættelse skal notatet journaliseres på p-sagen. 

3.5 Prøvetid 

Første ansættelse på Aarhus Universitet på funktionærlignende vilkår sker som hovedregel med 3 

måneders prøvetid iht. funktionærlovens § 2. stk. 5. om prøvetid. Det skal fremgå af stillingsopslag og 

ansættelsesbrev, at ansættelsen sker på prøve. 

I prøvetiden er opsigelsesvarslet forkortet for hhv. Aarhus Universitet som arbejdsgiver og medarbejderen. 

Der anvendes ikke prøvetid 

• ved ny ubrudt ansættelse inden for samme overenskomst og stillingskategori  

• ved ansættelse på timeløn (rengøringsassistenter, sanitører mv.) 

• ved midlertidig ansættelse, hvor ansættelsesperioden er mindre end 3 måneder.  

 

Senest 14 dage inden prøvetidens udløb bør der afholdes en prøvetidssamtale mellem medarbejderen og 

tjenestestedets personaleansvarlige leder.   

Som led i forhandling af vilkår vedr. besættelse af stillingen, kan det undtagelsesvis aftales, at der ikke skal 

være prøvetid i stillingen. Dette skal bero på en konkret vurdering. 

4. Indstilling til ansættelse og beslutning om ansættelse – herunder 

lønforhandling 
 

Ansættelsesudvalget indstiller til ansættelse. Institutleder, skoleleder, chefrådgiver, administrationschef 

beslutter ansættelse og afsender indstilling til HR. 

Lederen af den ansættende enhed (institutleder/skoleleder/administrationschef/chefrådgiver) drøfter 

lønniveauet med HR, Health forud for lønforhandlingen. HR, Health bistår ved lønforhandlingen i 

forbindelse med ansættelsen og kontakter herefter den relevante tillidsrepræsentant/cheflønsforhandler 

(eller den faglige organisation). 
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Den ansættende enhed informerer telefonisk ansøgere, der har været indkaldt til samtale, om den videre 

proces – herunder formidler enheden eventuelt afslag med begrundelse herfor. Tillige informerer enheden 

HR, Health om, hvem der har været til samtale og fået afslag. HR, Health sender afslag til de resterende 

ansøgere. 

HR, Health sender ansættelsesbrev til pågældende kandidat. 
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Modtager(e): LSU, Administrationscenter Health Notat 

Udkast til lønforhandlingskriterier for Administrationscenter Health  

Administrationscenter Health har formuleret følgende lokale lønforhandlingskriterier 

for 2016 med det formål at skabe fælles overordnede rammer og principper. 

 

De lokale lønforhandlinger vil til enhver tid tage udgangspunkt i henhold til Admini-

strationscenter Health og AU’s overordnede strategiske og politiske indsatsområder. 

 

 

Driftsudvikling 

 Medarbejderen yder væsentlige bidrag til hensigtsmæssige forbedringer i form af 

effektivisering og standardisering af systemer og arbejdsgange 

 Medarbejderen er proaktiv og initiativrig i forhold til nye opgaver og påtager sig 

gerne ekstra ansvar 

 Medarbejderen evner i særlig grad at have høj kvalitet i opgaveudførelse og sam-

tidig agerer løsnings- og resultatorienteret, herunder tager ansvar for at følge eg-

ne som den samlede organisations driftsopgaver til dørs  

 Medarbejderen yder en særlig indsats for at sikre sammenhængskraft og tværgå-

ende samarbejde i egen og andre administrative enheder og yder derigennem bi-

drag til etablering af sammenhængende løsninger for Aarhus Universitet.  

 

Sikker drift 
 Medarbejderen løser drifts- og/eller udviklingsopgaver med usædvanlig høj kvali-

tet og driftssikkerhed set i relation til AU’s kernefunktioner. 

 Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af opgaverne, 

herunder nye opgaver og samarbejde på tværs. 

 Medarbejdere fokuserer i særlig grad på kvalitet og produktivitet i opgaveløsning. 

 

Forretningsforståelse/brugerorientering 
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 Medarbejderen udfører sit arbejde med høj grad af imødekommenhed og yder en 

optimal service, der er med til at få opgaverne til at lykkes og skabe værdi for 

slutbrugeren.  

 Medarbejderen leverer en ekstraordinær og særlig indsats for samarbejde mellem 

interne såvel som eksterne samarbejdspartnere og interessenter af betydning for 

Aarhus Universitet. 

 
Kompetenceudvikling 
 Medarbejderen har øget sine kompetencer væsentligt via efteruddannelse, job- 

/opgaverotation, ’staff training’-ophold, fagligspecialisering eller lignende. De 

nye kompetencer anvendes og har øget kvaliteten i arbejdet væsentligt og/eller 

har bevirket, at medarbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet. 
 
 
Bidrag til godt arbejdsmiljø 

 Medarbejderen bidrager i særlig grad til at skabe en arbejdsplads med trivsel og 

godt arbejdsmiljø. 

 

Fastholdelse 

 Medarbejderen har kvalifikationer / kompetencer, der er af særlig vigtighed for 

Administrationscenter Health og Aarhus Universitet i øvrigt. 
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 Sagsfremstilling 

 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 Sæt kryds 
 

Mødedato:  Beslutningspunkt  

Møde:  Drøftelsespunkt X 

Punktejer: Ulla Krag Jespersen Meddelelsespunkt  

Eventuel gæst:    

 Lukket punkt  

 
Emne 

 
Oplæg til pressepolitik for AU Health 
 
Resumé 
 
Pressepolitikken (bilag 1) er et redskab til ledere og medarbejdere på AU Health. Politikken skal 
sikre klare procedurer, så medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig i kontakten til 
medierne. 
 
Pressepolitikken indeholder mål og principper for professionel pressekontakt og retningslinjer 
for, hvem der kan udtale sig i forskellige situationer. 
 
Pressepolitikken skal fungere som supplement til AU’s kommunikationspolitik. 
 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at FSU/LSU/AR afgiver høringssvar til pressepolitik for AU Health.  
 
Sagsfremstilling 
 
Med udgangspunkt i et generelt behov blandt medarbejderne for klarhed i forhold til 
mediekontakt fremlægges oplæg til pressepolitik for AU Health. 
 
Pressepolitikken (bilag 1) er et redskab til ledere og medarbejdere på AU Health. Politikken skal 
sikre klare procedurer, så medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig i kontakten til 
medierne. 
 
Pressepolitikken fastlægger retningslinjer for ”hvad må jeg” og er et supplement til en række 
andre medieaktiviteter (fx kurser og medietræning), som giver vejledning i ”hvad gør jeg”. 
 
Formålet med en pressepolitik er: 

- at sikre professionel, sammenhængende kommunikation fra fakultetet til medierne 
- at tilbyde en vejledning til ledere og medarbejdere, så de ved, hvordan de skal agere, og 

hvor de kan henvende sig for at få hjælp til pressekontakt 
- at undgå krisen i krisen, fx en kommunikationskrise, hvor mediekontakten ikke er 

tilstrækkeligt koordineret internt. 
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 Sagsfremstilling 

 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 
Pressepolitikken skal fungere som supplement til AU’s overordnede kommunikationspolitik. 
 
 
Eventuel tidsfrist 
 
 
 
Sagsbehandler  
 
Ulla Krag Jespersen 
 
Bilag 

1. Oplæg til pressepolitik (til drøftelse) 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Dato: 23. februar 2015 

Side 1/4 

 

Sagsfremstilling

Møde den: [Dato] 
Møde:  
Punktejer:  
Eventuel gæst:  

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds)  
Orienteringspunkt (sæt kryds) X 
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 
 

Emne 

Arbejdsmiljøstatistikker 2014 (Q1-Q4) 

Resumé 

Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker sygefravær, brugen af psykologisk rådgivning og arbejdsskader. 

Indstilling 

 

Sagsfremstilling 
HR udarbejder fire gange årligt arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medar-
bejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed danne grundlag for en forebyggende 
indsats.  
Idet statistikkerne vedrører 2014, anvendes enhedsnavne og – opdelinger som fx AU ADM. I 2015 stati-
stikkerne ændres dette.  
 
Sygefraværsstatistik 
AU har registreret 6,5 sygedage pr. ansat i 2014, hvilket er en stigning fra 5,6 dage1 i 2013.  

Sygefravær ARTS BSS HE ST 

AU 

ADM AU 

Sygedage 2014 6951 8730 5407 14053 20581 55722 

Antal ansatte 2014 989 911 2249 2620 1810 8579 

Antal sygedage pr. ansat 2014 7 5,9 3,9 5,4 11,4 6,5 

Antal sygedage pr. ansat 2013 6,8 4,4 3,1 4,6 10,4 5,6 

Antal sygedage pr. ansat Q1 2014 1,9 1,5 1 1,1 2,9 1,6 

Antal sygedage pr. ansat Q2 2014 1,5 1,2 0,9 1 2,4 1,3 

Antal sygedage pr. ansat Q3 2014 1,6 1,4 0,8 1,4 2,5 1,5 

Antal sygedage pr. ansat Q4 2014 2,1 1,6 1,2 1,8 3,1 1,9 

 
Danmarks Statistik om fravær 
Ifølge Danmarks Statistik er der generelt sket et fald i sygefraværet i alle sektorer i de seneste år med små 
udsving i 2013.  
 

Staten: 7,3 dag; 1,8 dag pr. kvartal 

2012-2013: +0,2 dage 

Kommunerne: 12,3 dag; 3,0 dag pr. kvartal 

2012-2013: +0,3 dage 

Regionerne: 11,5 dag; 2,9 dag pr. kvartal Private: 6,4 dag; 1,6 dag pr. kvartal 

                                                           
1 I den tidligere offentliggjorte fraværsstatistik for 2013 fremgik det, at der i 2013 var et fravær på 
6,5 dage. Årsagen til uoverensstemmelsen skyldes tilfælde, hvor fraværsperioder for fratrådte med-
arbejdere ikke er blevet afsluttet ved fratrædelsesdatoen. 2013 og 2014 tallene er nu blevet renset 
for denne fejl. HR orienterer fraværsadministratorerne om at være opmærksomme på forholdet. 
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2012-2013: -0,2 dage 2012-2013: 0,0 dage 

 
I ’Fravær 2013’ oplyser Danmarks Statistik, at fraværet ligger lavt i alle sektorer for ansatte indenfor le-
delsesarbejde (4,2 dage). Hvorimod manuelt arbejdede som fx rengøring ligger på 11,9 dage i staten. Højt 
kvalificeret arbejde i Staten ligger på 5,8 dage, mellemhøjt kvalifikationsniveau ligger på 8,5 dage, mens 
almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ligger på 9,4 dage. Danmarks Statistik oplyste i forbindelse 
med ’Fravær 2012’, at ansatte i staten med forskeruddannelse havde det laveste fravær med 3,5 dage pr. 
år, og at længden af en persons uddannelse overordnet set er forbundet med et lavere antal sygedage. 
 
Sammenlignelighed med AU’s fraværsstatistik  
Statistikken fra Danmarks Statistik kan ikke sammenlignes direkte med AU’s statistik. Fx tæller sygdom 
som følge af arbejdsulykker med i AU statistikken – men ikke med i Danmarks Statistiks. Fleksjobbere er 
også medtaget i AU’s statistik men ikke i Danmarks Statistiks. Danmarks Statistik tæller desuden fuld-
tidsansatte (FTE/37 timer pr. uge), mens der i AU’s statistik er anvendt en metode, hvor der er talt ansat-
te med entydigt cpr.-nummer (headcount). I AU statistikken omregnes deltidsansattes sygedage desuden 
ikke til fraværsdagsværk (7,4 timer om dagen), men tæller som en sygedag uanset medarbejderens time-
tal. 
Opgørelsesmetoden er valgt, da den giver et billede af fastansatte medarbejderes sygedage, hvilket opgø-
relsesmetoder som årsværk og fraværsdagsværk ikke gør. Hermed er AU’s rapporterede fravær sandsyn-
ligvis højere end, hvis Danmarks Statistiks opgørelsesmetode var fulgt.  
 
Fremadrettet indsats 
I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og enhedsadministrationen skal 
der tages højde for hovedområdernes registreringspraksis og de videnskabelige medarbejderes oplevede 
forpligtelse til at rapportere sygedage samt forskelle i arbejdsfunktioner. Imidlertid bør det alligevel over-
vejes, hvorfor AU ADM’s fravær er dobbelt så højt som de fire hovedområders gennemsnitlige fravær på 
5,2 dage pr. ansat (35141 sygedage/6769 ansatte), og hvordan sygefraværet kan nedbringes.  
 
Af Personalepolitikken fremgår det, at Aarhus Universitet har en særlig opmærksomhed rettet mod hyp-
pige tilfælde af korttidssygdom (enten mere end ti enkeltstående sygedage eller mere end fire korte fra-
værsperioder) eller længerevarende sygdom, og at lederen skal analysere årsagerne, herunder om der er 
arbejdspladsbetingede årsager: samarbejdsrelationer, arbejdsbelastninger, psykisk arbejdsmiljø o.l.  
I forbindelse med nedbringelse af sygefraværet kan det således være relevant at undersøge, om nogle 
medarbejdere har et forholdsvist højt fravær, hvad fraværet generelt skyldes (fx influenza, fysiske gener, 
arbejdsulykke, personlige problemer, arbejdsrelaterede problemer mv.), og hvad der er kutyme i forbin-
delse med en fraværsdag (100 % sygemelding eller arbejde hjemmefra).  
 
En anden tilgang i forhold til sygefravær er at se på tilstedeværelse, og hvorfor nogle medarbejdere er 
langtidsfriske. En intern undersøgelse foretaget af Region Sjælland har de langtidsfriske udpeget følgende 
fire forhold som de væsentligste for deres arbejde:  

• At de synes, at arbejdet er meningsfuldt  
• At de har gode kolleger  
• At de har indflydelse på, hvordan arbejdet skal udføres  
• At de kan levere god kvalitet 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/02/28-Saadan-faar-du-langtidsfriske-medarbejdere  
 
Manglende registreringer af sygefravær gør sammenligninger svære og indebærer et potentielt økono-
misk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også 
kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlæn-
gelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. 
 
HR arbejder på en ledelsesrapporteringsform, hvor enhederne kan sortere på fraværsperioder (herunder 
langtidsfravær), stillingstyper, køn, alder mv. Løsning forventes at kunne implementeres i foråret 2015 og 
vil bidrage til, at institutter mv. får bedre mulighed for at følge udviklingen i fraværet.  
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Psykologisk rådgivning 
I 2014 gjorde AU’s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb mod 173 i 2013 og 170 i 2012.  
 
Økonomiproces 2014 og afskedigelserne har efter alt at dømme bidraget til den øgede brug af ordningen. 
Rådgivningsforløb vedrørende afskedigelser er således steget fra et enkelt forløb i 2013 til 37 forløb i 
2014. Rådgivningsområdet ‘Stress/udbrændthed’ dominerer i alle tre år. 61 % i 2012, 79 % i 2013 og 57 % 
af henvendelserne i 2014 vedrører således ‘Stress/udbrændthed’.  
Fraregnes de 37 forløb vedrørende ‘Afskedigelse’ i 2014 har 67 % (149/223) af henvendelserne vedrørt 
‘Stress/udbrændthed’, hvilket er et fald fra knap 80 % i 2013. 
 
Antallet af henvendelser vedrørende ’stress/udbrændthed’ bør desuden ses i lyset af svarene fra de 6000 
medarbejdere, der besvarede psykisk APV 2012.  I APV 2012 svarede 31 % af medarbejderne, at de ’Al-
tid/Næsten altid’ eller ’Ofte’ føler sig udkørte, mens 17 % svarede, at de altid, næsten altid eller ofte får 
stærke stresssymptomer af arbejdet. Det tyder således på, at relativt få medarbejdere med stress-
problemer oplever behov for at benytte sig af psykologisk rådgivning. 
 
Af kvartalstallene fremgår det, at rådgivningstilbuddet blev benyttet i særlig høj grad i AU ADM og på ST i 
Q1 2014, mens de andre fakulteters tal er mere varierende. 
 

Rådgivningsforløb  ARTS BSS HE ST AU ADM AU 
2012 28 18 24 54 46 170 
2013 32 13 13 55 60 173 
2014 35 18 49 82 76 260 
Q1 2014 8 3 19 29 32 91 
Q2 2014 6 7 9 20 20 62 
Q3 2014 10 2 6 16 12 46 
Q4 2014 11 6 15 17 12 61 

 
BSS adskiller sig ved ikke at have haft en stigning i antallet af rådgivningsforløb fra 2012 til 2014.  I sam-
me periode har de tre øvrige fakulteter alle oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser (ARTS: 
25 %; HE: 104 %; ST: 52 %), mens AU ADM har haft en stigning i antal henvendelser på 65 %.  
AU Administration har store udsving i det relative forbrug af ordningen – fra 27 % i 2012 til 35 % i 2013 
til 29 % i 2014. 
 
Anvendes antallet af ansatte (Headcount) pr. 31 12 2014 fremgår forskellen på fakulteternes og AU ADM’s 
brug af ordningen i 2014: 

• AU: 260 forløb/8459 ansatte       = 3,1 henvendelse pr. 100 ansatte  
• ARTS: 35 forløb/983 ansatte      = 3,6 henvendelse pr. 100 ansatte 
• BSS: 18 forløb/899 ansatte      = 2,0 henvendelse pr. 100 ansatte 
• HE: 49 forløb/2241 ansatte     = 2,2 henvendelse pr. 100 ansatte. 
• ST: 82 forløb/2573 ansatte      = 3,2 henvendelse pr. 100 ansatte. 
• AU ADM: 76 forløb/1763 ansatte = 4,3 henvendelse pr. 100 ansatte. 

 
Det fremgår hermed, at ordningen anvendes forholdsvist meget i AU ADM. AU ADM’s brug af ordningen 
skal sandsynligvis findes i de forandringer, som AU ADM har været igennem i en årrække. Muligvis fin-
des der også er en lignende sammenhæng, som Danmarks Statistik rapporterer mellem sygefravær og 
kvalifikationsniveau. (jf. side 2) 
 
Foruden Økonomiproces 2014 kan et stadigt større kendskab og gode erfaringer blandt medarbejdere og 
ledere med ordningen også forklare den øgede brug. Omvendt er det også vigtigt, at ordningen ikke bru-
ges på bekostning af nærværende ledelse. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring 
psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvem og hvorfor ordningen benyttes, kan kaste 
yderligere lys over stigningen.  



 

 

    

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Dato: 23. februar 2015 

Side 4/4 

 

 
 
Arbejdsskadestatistik  
For 2014 er der pr. 2. februar 2015 anmeldt færre arbejdsskader end i 2013. Antallet for 2014 kan dog bli-
ve højere, da medarbejdere kan anmelde en arbejdsulykke op til et år efter ulykkestidspunktet. 

 
 
 
 
 
 
 

De anmeldte skader på AU omhandler ofte forstrækninger og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 
49 % (36/74) og 25 % (19/74) af arbejdsskaderne i 2014 vedrører disse kategorier. Knap 60 % (44/74) af 
de anmeldte arbejdsskader vedrører skader med under en dags fravær. Hermed kan overvægten af ar-
bejdsskader umiddelbart betragtes som mindre alvorlige.  
 
Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 – udarbejdet november 2014 – fremgår det, at der i branche-
gruppen ’Universiteter og forskning’ er anmeldt 186 arbejdsulykker i 2013. AU har således anmeldt for-
holdsvist mange arbejdsskader i 2013. 
 
Det er vigtigt, at de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for 
at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener af gå på arbejde. Mange af ulykkerne skyldes 
formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af 
disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørel-
se, forebyggelse og ændring af fareforhold.  
 
Foruden skadelidtes helbred er et andet opmærksomhedspunkt de udgifter og omkostninger, der er for-
bundet med ulykkestilfældene og som betales lokalt. Udgifterne og omkostningerne kan fx være anmel-
delses- og ankegebyrer, sygefravær, lægeerklæringer, ødelagt tøj, briller mv., godtgørelse for mén og tabt 
arbejdsfortjeneste, øget kollegial arbejdsbyrde samt interne administrationsomkostninger.  

Anmeldte arbejdsskader  

ARTS BSS ST HE 

AU 

ADM AU 

2013* 6 2 32 13 25 78 

2014 3 2 30 17 22 74 

* Antallet af ulykker adskiller sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til 

et år efter ulykkestidspunktet. 

Sagsbehandler 

Louise Gade/Jacob Søndergaard Jensen 
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1. SYGEFRAVÆR
Kommentarer
Imellem fakulteterne og AU ADM er der store forskelle  i det registrerede 
sygefravær. AU ADM skiller sig ud med et fravær på 11,4 dage i 2014, mens 
ARTS blandt fakulteterne har det højeste registrerede fravær på 7 dage mod 
blot 3,9 dage på HE. AU ADM’s fravær er dobbelt så højt som de fire 
hovedområders gennemsnitlige fravær på 5,2 dage pr. ansat (35141 
sygedage/6769 ansatte).

Fra 2013 til 2014 er der sket en stigning i det registrerede fravær på 0,9 dag pr. 
medarbejder. ARTS adskiller sig ved blot at have haft en stigning på 0,2 dag. 
I bilaget om sygefraværsstatistikken fremgår det, at der imellem institutterne og 
VD-områderne er væsentlige forskelle i fraværet. AU Planlægning har det 
højeste fravær af VD-områderne, og traditionelt er et arbejdsområde som 
rengøring også forbundet med mange fraværsdage. AU HR har med 17 dage et 
næsten ligeså højt fravær. 

Manglende registreringer af sygefravær gør sammenligninger svære og 
indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af 
lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige 
konsekvenser for medarbejdere ved eventuelt fravær ikke registreres fx ved 
forlængelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv.

HR arbejder løbende på at forbedre registreringsdisciplinen, hvilket den nye 
ledelsesrapporteringsform – beskrevet til venstre – forhåbentligt vil bidrage til. 

2

Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: 
• Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, 

Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom §56 refusion.
• Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden 

er hermed ikke medtaget.
• Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100 %).
• Antal ansatte (headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte. 
• Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets 

første og sidste dag. 
• HR arbejder på en ledelsesrapporteringsform, hvor enhederne kan sortere på 

fraværsperioder (herunder langtidsfravær), stillingstyper, køn, alder mv. Løsningen 
forventes at kunne implementeres i foråret 2015. 

Idet statistikkerne vedrører 2014, anvendes enhedsnavne og – opdelinger som fx AU ADM.

Sygefravær ARTS BSS HE ST
AU 

ADM AU
Sygedage 2014 6951 8730 5407 14053 20581 55722
Antal ansatte 2014 989 911 2249 2620 1810 8579
Antal sygedage pr. ansat 2014 7,0 5,9 3,9 5,4 11,4 6,5
Antal sygedage pr. ansat 2013 6,8 4,4 3,1 4,6 10,4 5,6
Antal sygedage pr. ansat Q1 2014 1,9 1,5 1 1,1 2,9 1,6
Antal sygedage pr. ansat Q2 2014 1,5 1,2 0,9 1,0 2,4 1,3
Antal sygedage pr. ansat Q3 2014 1,6 1,4 0,8 1,4 2,5 1,5
Antal sygedage pr. ansat Q4 2014 2,1 1,6 1,2 1,8 3,1 1,9
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2. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
Kommentarer
I 2014 gjorde AU’s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb mod 173 i 2013. 
Økonomiproces 2014 og afskedigelserne (se næste side) har bidraget markant til 
stigningen i antallet af rådgivningsforløb. 
Et stadigt større kendskab og gode erfaringer blandt medarbejdere og ledere med 
ordningen kan også forklare den øgede brug. Omvendt er det også vigtigt, at ordningen 
ikke bruges på bekostning af nærværende ledelse. Brugen af ordningen er et udtryk 
for, at der er forhold i arbejdsmiljøet, der har nødvendiggjort inddragelsen af 
psykologisk rådgivning. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring 
psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvem og hvorfor ordningen 
benyttes, kan kaste yderligere lys over stigningen. 

En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, 
vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær end, hvis 
problemerne eskalerer og ikke håndteres eller håndteres på et senere tidspunkt. 

BSS adskiller sig ved ikke at have haft en stigning i antallet af rådgivningsforløb fra 2012 
til 2014. I samme periode har de tre øvrige fakulteter alle oplevet en markant stigning 
i antallet af henvendelser (ARTS: 25 %; HE: 104 %; ST: 52 %), mens AU ADM har haft en 
stigning i antal henvendelser på 65 %. 

Af kvartalstallene fremgår det, at rådgivningstilbuddet blev benyttet i særlig høj grad i 
AU ADM og på ST i Q1 2014, mens de andre fakulteters tal er mere varierende.
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Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST
AU 

ADM AU
2012 28 18 24 54 46 170
2013 32 13 13 55 60 173
2014 35 18 49 82 76 260
Q1 2014 8 3 19 29 32 91
Q2 2014 6 7 9 20 20 62
Q3 2014 10 2 6 16 12 46
Q4 2014 11 6 15 17 12 61
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FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB  
Kommentarer

Af diagrammet til venstre fremgår udviklingen i den procentvise fordeling af 
fakulteternes og AU ADM’s brug af rådgivningsordningen. 

På forrige side fremgik det, at antallet af forløb på HE er fordoblet fra 24 forløb i 
2012 til 49 forløb i 2014. Dette indebærer, at HE’s forbrug af ordningen i 2014 udgør 
19 % af det samlede AU forbrug mod 14 % i 2012. I 2013 havde HE og BSS imidlertid 
det laveste antal forløb - 13 stk.

På trods af stigningen i det faktiske antal forløb har ARTS, ST og naturligvis BSS 
oplevet en relativ tilbagegang i det samlede forbrug på AU fra 2012-2014. AU 
Administration har store udsving i det relative forbrug af ordningen – fra 27 % i 2012 
til 35 % i 2013 til 29 % i 2014. 

Anvendes antallet af ansatte (Headcount) pr. 31 12 2014 fremgår forskellen på 
fakulteternes og AU ADM’s brug af ordningen i 2014:
• AU: 260 forløb/8459 ansatte = 3,1 henvendelse pr. 100 ansatte
• ARTS: 35 forløb/983 ansatte = 3,6 henvendelse pr. 100 ansatte
• BSS: 18 forløb/899 ansatte = 2,0 henvendelse pr. 100 ansatte
• HE: 49 forløb/2241 ansatte = 2,2 henvendelse pr. 100 ansatte.
• ST: 82 forløb/2573 ansatte = 3,2 henvendelse pr. 100 ansatte.
• AU ADM: 76 forløb/1763 ansatte = 4,3 henvendelse pr. 100 ansatte.
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RÅDGIVNINGSOMRÅDER - AU

Kommentarer

Rådgivningsområdet ‘Stress/udbrændthed’ dominerer i alle tre år. 61 % i 2012, 
79 % i 2013 og 57 % af henvendelserne i 2014 vedrører således 
‘Stress/udbrændthed’. 

‘Afskedigelse’ præger billedet for 2014, idet 37 henvendelser (14 %) specifikt 
har vedrørt dette forhold. I 2012 og 2013 blev henholdsvis to og en 
henvendelser kategoriseret som ‘Afskedigelse’. 

Fraregnes de 37 forløb vedrørende ‘Afskedigelse’ i 2014 har 67 % (149/223) af 
henvendelserne vedrørt ‘Stress/udbrændthed’, hvilket er et fald fra knap 80 % i 
2013. 
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Rådgivningsområde 2012 2013 2014
Q1 

2014
Q2

2014
Q3 

2014
Q4 

2014
Funktionsproblemer (fx 
faglige problemstillinger) 15 12 30 9 8 5 8
Afskedigelse 2 1 37 29 6 2 0
Samarbejdsproblemer 25 16 16 4 3 4 5
Voldsomme hændelser 7 7 18 8 5 3 2
Stress/udbrændthed 104 137 149 38 38 30 43
Angst/Depression 0 2 1 0 0 1
Misbrug 1 0 1 0 1 0 0
Relationsproblemer 8 5 2 1 1 1
Helbredsproblemer 8 2 0 0 1 1
Total 170 173 260 91 62 46 61
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FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2014 –
INSTITUT/VD-OMRÅDE 
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Arts Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2014
Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier 2 1 1 3 7
Institut for Kultur og Samfund 3 3 7 3 16
Institut for Uddannelse og Pædagogik 1 2 2 3 8
Institut for Æstetik og Kommunikation 2 0 0 2 4

Total 8 6 10 11 35

Business and Social Sciences Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2014
AU Herning 0 2 0 0 2
Institut for Marketing og Organisation 1 2 0 1 4
Institut for Økonomi 0 1 0 4 5
Juridisk Institut 0 1 0 0 1
Psykologisk Institut 2 1 1 0 4
Institut for Statskundskab 0 0 1 0 1
Institut for Erhvervskommunikation 0 0 0 1 1

Total 3 7 2 6 18

Health Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2014
Institut for Biomedicin 4 4 1 6 15
Institut for Klinisk Medicin 5 2 1 2 10
Institut for Odontologi 7 2 1 0 10
Skolen for 
klinikassistenter, 
tandplejere og kliniske 
tandteknikere 0 0 1 2 3
Institut for Retsmedicin 3 0 0 1 4
Institut for Folkesundhed 0 0 2 4 6
Øvrige 0 1 0 0 1
Total 19 9 6 15 49

Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. 
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Science and Technology Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2014

Institut for Agroøkologi 5 1 0 0 6

Institut for Bioscience 7 3 5 4 19

Institut for Datalogi 1 1 0 0 2

Institut for Fysik og Astronomi 2 0 2 1 5

Institut for Fødevarer 2 0 0 1 3

Institut for Geoscience 1 0 0 0 1

Institut for Husdyrvidenskab 0 2 0 0 2

Institut for Kemi 3 1 1 0 5

Institut for Miljøvidenskab 3 8 0 2 13
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 4 1 3 4 12

Ingeniørhøjskolen 0 0 2 0 2

Institut for Ingeniørvidenskab 0 0 1 1 2

Øvrige 1 3 2 4 10

Total 29 20 16 17 82

AU Administration Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2014
AU Forskning og Talent, inkl. 
Internationalt Center og 
Forskningsstøtteenheden 4 2 1 2 9
AU HR 6 1 0 1 8
AU Administration - AU IT 4 5 0 2 11
AU Kommunikation 4 1 3 2 10
AU Studier 7 3 6 1 17
AU Viden 3 2 0 2 7
AU Stab og Strategi 0 0 0 0 0
AU Økonomi og Planlægning 4 4 2 2 12
Øvrige 0 2 0 0 2

Total 32 20 12 12 76

Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. 
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3. ARBEJDSSKADER
Kommentarer
For 2014 er der – på nuværende tidspunkt – anmeldt færre arbejdsskader end i 2013. 

Over 90 % af arbejdsskaderne sker på ST, HE og AU ADM. Den primære forskel skyldes 
sandsynligvis forskellen mellem arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner mellem de våde 
og tørre områder og AU ADM.

Af ‘Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013’ – udarbejdet november 2014 – fremgår 
det, at der i branchegruppen ’Universiteter og forskning’ er anmeldt 186 
arbejdsulykker i 2013. AU har således anmeldt forholdsvist mange arbejdsskader i 
2013.  

Det er vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper 
løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige 
gener af at gå på arbejde. 

Foruden skadelidtes helbred er et andet opmærksomhedspunkt de udgifter og 
omkostninger, der er forbundet med ulykkestilfældene og som betales lokalt. 
Udgifterne og omkostningerne kan fx være anmeldelses- og ankegebyrer, sygefravær, 
lægeerklæringer, ødelagt tøj, briller mv., godtgørelse for mén og tabt 
arbejdsfortjeneste, øget kollegial arbejdsbyrde samt interne 
administrationsomkostninger. 

8

* Antallet af ulykker adskiller sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde 
arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet.

Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS ST HE
AU 

ADM AU

2013* 6 2 32 13 25 78

2014 3 2 30 17 22 74

ARTS
4%

BSS
3%

ST
40%

HE
23%

AU ADM
30%

Anmeldte arbejdsskader 2014
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FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE
Kommentarer

En ulykke kan ifølge Arbejdsskadestyrelsen anerkendes som en arbejdsskade, hvis 
skaden er sket på grund af arbejdet, eller de forhold det er foregået under. Der skal 
være sammenhæng mellem arbejdet og årsagen til skaden. Hvis en medarbejder får 
en skade, mens medarbejderen er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis 
arbejdet. Et ulykkestilfælde, fx hvor medarbejderen rejser sig fra en stol og får en 
diskusprolaps, skyldes ikke nødvendigvis arbejdet.

Når der er sket en arbejdsulykke, har AU ifølge Arbejdstilsynet pligt til at anmelde 
ulykken senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er fraværende mere end 
en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker med under en dags sygefravær 
anmeldes i tilfælde af efterfølgende gener samt ved udgifter til behandling, 
lægeerklæringer mv. 

Knap 60 % (44/74) af de anmeldte arbejdsskader vedrører skader med under en dags 
fravær. Hermed kan overvægten af arbejdsskader umiddelbart betragtes som 
mindre alvorlige. 

Udover de rapporterede arbejdsskader modtager HR også en mindre mængde 
anmeldelser af ulykkestilfælde og nærved-ulykker, som ikke opfylder 
Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets kriterier for anmeldelse. Den lokale 
arbejdsmiljøorganisation bør imidlertid give tilstrækkelig opmærksomhed til nærved-
ulykkerne, så fremtidige ulykker forebygges. 

9

Fraværsdage ved 
arbejdsskade 2014 ARTS BSS ST HE

AU 
ADM AU

Under 1 dag 1 2 17 14 10 44

1-3 dage 6 6 12

4-6 dage 4 1 1 6

7-13 dage 2 1 2 3 8

14-20 dage 1 1

21-29 dage 1 1

1-3 måneder 1 1

3-6 måneder 1 1

FEBRUAR 2015

AARHUS 

UNIVERSITETAU

ARBEJDSSKADENS ART 

Kommentarer

De anmeldte skader omhandler ofte ledskader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 49 % og 25 % af arbejdsskaderne i 2014 vedrører således 
disse kategorier. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former 
for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af fareforhold. 

Arbejdsskadens art 2014 ARTS BSS ST HE
AU 

ADM AU
Overfladiske sår eller skader 1 4 2 7
Åbne sår 9 3 12
Luksation, forstuvning, 
forstrækning, brud 1 2 13 4 16 36

Forgiftning, infektion 1 1 2

Tandskader 1 1 2
Hjernerystelse 1 1 1 1 4
Forbrænding, skoldning, 
kontakt med røg 1 1
Andet 1 3 3 3 10

Total 3 2 30 17 22 74
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Overfladiske sår 
eller skader

9%

Åbne sår
16%

Luksation, 
forstuvning, 

forstrækning, 
brud
49%

Forgiftning, 
infektion

3%
Tandskader

3%

Hjernerystelse
5%

Forbrænding, 
skoldning, 

kontakt med 
røg
1%

Andet
14%

Arbejdsskadens art 2014 - AU
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FORDELINGEN AF ARBEJDSSKADER 2014 –
INSTITUT/VD-OMRÅDE

ARTS 3

Institut for Uddannelse og Pædagogik 3

BSS 2

Øvrige 1

Institut for Erhvervskommunikation 1

ST 30
Institut for Husdyrvidenskab 8

Institut for Bioscience 2

Institut for Miljøvidenskab 1

Institut for Ingeniørvidenskab 1

Institut for Agroøkologi 7

Institut for Fødevarer 1

Institut for Geoscience 1

Institut for Fysik og Astronomi 1

Institut for Kemi 1

Nationalt Center for Miljø og Energi 1
Science Museerne 6

HE 17

Institut for Biomedicin 8

Institut for Klinisk Medicin 7

Institut for Retsmedicin 1

Institut for Odontologi 1

AU ADM 22

AU Planlægning 10

AU Økonomi 4

AU Viden 2

AU IT 1

AU HR 2

AU Studier 3
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Kære Emil 
 
Så er der endelig kommet en afklaring på Campus kurserne – beklager den lange ventetid. Vi har 
desværre ikke mulighed for at tilmelde AU Campus-løsningen, da det vil kræve, at vi betaler en 
licens, som der ikke er ressourcer til på AU på nuværende tidspunkt. Derudover har vi desværre ikke 
den fornødne kapacitet til at varetage den administrative rolle her i Kompetenceudvikling. 
 
Jeg beklager, at jeg ikke kan give dig en mere positiv tilbagemelding. Såfremt AU skal have del i 
Campus ligger beslutningen desværre ikke hos os. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Liselotte Søholm Knudsen 

Kontorelev 

 

 

Direkte tlf.: 871 53317 

E-mail: liselotte.knudsen@au.dk 

Kompetenceudvikling 

HR 

Jens Baggesens Vej 51-53 

Bygning 5221 

8200 Aarhus N 

Tlf.: 871 50000 

http://www.au.dk 
 

  

 

 

  

 

Kompetenceudvikling er en enhed under AU HR. Enheden udbyder uddannelses-  
og læringsaktiviteter indenfor leder- og medarbejderudvikling med udgangspunkt i  
AU’s strategiske planlægning. Se mere om hvilke opgaver vi løser her 

 
 
 
 
 
Fra: Emil Hornung-Nissen  

Sendt: 18. maj 2015 09:38 
Til: AU HR Kompetenceudvikling 

Emne: SV: CAMPUS, e-læringskursus i "Planlægning" (udbydes af Moderniseringsstyrelsen) 

 
Det lyder godt  - tak for indsatsen indtil videre  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Emil Hornung-Nissen 

Forretningscontroller/Projektøkonom 

AC-TR 

mobil:  51 44 75 73 

e-mail: emil.h.nissen@au.dk 

web:    pure.au.dk/portal/da/emil.h.nissen@au.dk  

 
HE Økonomi 

Katrinebjergvej 89F (5132/256) 

8200 Århus N 
 

 

 
 

mailto:liselotte.knudsen@au.dk
http://www.au.dk/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/
mailto:emil.h.nissen@au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/emil.h.nissen@au.dk
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Fra: AU HR Kompetenceudvikling  

Sendt: 13. maj 2015 14:18 
Til: Emil Hornung-Nissen 

Cc: Vibeke Skaarup 
Emne: SV: CAMPUS, e-læringskursus i "Planlægning" (udbydes af Moderniseringsstyrelsen) 

 
Kære Emil 
 
Aarhus Universitet er desværre ikke i forvejen tilmeldt Campus-løsningen, men jeg har netop været i 
kontakt med Moderniseringsstyrelsen for at høre, hvad det kræver at blive tilmeldt som institution. 
Personen, som jeg skulle tale med, er desværre ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt, men han 
vil ringe os op hurtigst muligt. Jeg skal nok vende tilbage, når jeg høre nærmere. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Liselotte Søholm Knudsen 

Kontorelev 

 

 

Direkte tlf.: 871 53317 

E-mail: liselotte.knudsen@au.dk 

Kompetenceudvikling 

HR 

Jens Baggesens Vej 51-53 

Bygning 5221 

8200 Aarhus N 

Tlf.: 871 50000 

http://www.au.dk 
 

  

 

 

  

 

Kompetenceudvikling er en enhed under AU HR. Enheden udbyder uddannelses-  
og læringsaktiviteter indenfor leder- og medarbejderudvikling med udgangspunkt i  
AU’s strategiske planlægning. Se mere om hvilke opgaver vi løser her 

 
 
 
 
Fra: AU HR - HE  

Sendt: 11. maj 2015 15:10 

Til: AU HR Kompetenceudvikling 
Cc: Emil Hornung-Nissen 

Emne: VS: CAMPUS, e-læringskursus i "Planlægning" (udbydes af Moderniseringsstyrelsen) 

 
Kære jer 
 
Vi har fået nedenstående spørgsmål. Er det noget, som I kender noget til? 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Vibeke Skaarup 
HR-supporter 
 
Direkte tlf.: 8716 2578 
E-mail: vskr@au.dk 
 
Web: VSKR på au.dk 

 

Health HR 
Aarhus Universitet 
Katrinebjergvej 89F 
Bygning 5132 
8200 Århus N 
E-mail: health.hr@au.dk  
Web: www.health.au.dk 

mailto:liselotte.knudsen@au.dk
http://www.au.dk/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/
mailto:vskr@au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/vskr@sun.au.dk
mailto:health.hr@au.dk
http://www.health.au.dk/


 
 
Fra: Emil Hornung-Nissen  
Sendt: 8. maj 2015 11:37 

Til: AU HR - HE 
Emne: CAMPUS, e-læringskursus i "Planlægning" (udbydes af Moderniseringsstyrelsen) 

 
Kære HR-kolleger 
 
Jeg kan læse mig frem til at MODST udbyder et e-læringskursus til statsansatte, og at det er vores 
egen HR-afdeling der kan give os ansatte adgangen. Kender I til aftalen? 
 
Link: http://www.planlaeg.dk/campus.html 
 
Tænker at min afdeling (og sikkert flere) vil have stor glæde af kurset. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Emil Hornung-Nissen 

Forretningscontroller/Projektøkonom 

AC-TR 

mobil:  51 44 75 73 

e-mail: emil.h.nissen@au.dk 

web:    pure.au.dk/portal/da/emil.h.nissen@au.dk 

 
AU Økonomi, Health 

Katrinebjergvej 89F (5132/256) 

8200 Århus N 
 

 
 
 
 

  

 

http://www.planlaeg.dk/campus.html
mailto:emil.h.nissen@au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/emil.h.nissen@au.dk


11. juni 2015
14:14

   Ikke-arkiverede noter side 1    



   Ikke-arkiverede noter side 2    

bpee
Maskinskrevet tekst
Bilag 15

bpee
Maskinskrevet tekst


	20150626 Dagsorden
	Bilag 1 Sagsfremstilling LSU og ASU juni2015
	Bilag 2 Notat - Fordeling af reduktioner
	Bilag 3 Q1 Administrationscenter 2015
	Bilag 4 Vejledning for ansøgere
	Bilag 5 Vejledning til institutledere m.fl. om administrative ansættelser
	Bilag 6 Vejledning til institutledere om videnskabelige ansættelser
	Bilag 7 Udkast til lønforhandlingskriterier for Administrationscenter Health
	Bilag 8 Sagsfremstilling Pressepolitik
	Bilag 9 Sagsfremstilling Orientering om arbejdsmiljøstatistikker 23 02 2015
	Bilag 10 Arbejdsmiljøstatistikker 2014
	Bilag 11 AU Sygefravær 2014
	Bilag 12 AU Sygefravær 2013
	Bilag 13 E-læring
	Bilag 14 Mailsvar fra AU HR Kompetenceenheden
	Bilag 15 ”Stressede DM’ere vil have bedre ledelse”



