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AARHUS UNIVERSITET 
HEALTH 

 

Møde d. 5. december 2019, kl. 10.30-12.00 

Mødelokale: Bygning 1265, lokale 238 

Fakultetssamarbejdsudvalget 

Mødeleder: Lars Bo Nielsen 

Lars Bo Nielsen, Nikolaj Harbjerg, Thomas G. Jensen, Christian Lindholst, Hel-

le Damkier, Bertha Beck Mortensen, Marit Nyholm, Benjamin Asschenfeldt Ar-

lander, Søren Dam, Steffen Junker, Pernille Kiss Hansen, Birgit Honoré 

 

Afbud fra: Inger Merete Paulsen, Karoline Engsig-Karup, Mia Schou Johansen, 

Lone Hanberg Sørensen 

Referent: Christoffer Madsen Raben 

 

REFERAT 

 
1. Til beslutning: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Til beslutning: Godkendelse af referat fra møde den 7. oktober 

2019 

Referatet blev godkendt 

 

3. Til orientering: Økonomi (15 min) 

Nikolaj gav en kort orientering om ØR3, samt status på fakultetets økonomi i 

relation til finanslovsforhandlingerne. Nikolaj bemærkede, at ØR3 er stabilt i 

forhold til ØR1, og der fortsat forventes et underskud på 10 mio. Tallene viser, 

at vi bliver stadig bedre til at hjemtage og bruge eksterne midler. Den nye fi-

nanslov betyder, at omprioriteringsbidraget bortfalder fra 2020, hvilket gør at 

universitetet ikke længere skal spare 2% på uddannelsesindtægterne årligt. 

Herudover er den tørre taxameterforhøjelse for ARTS og BSS uddannelser for-

længet til og med 2022.  

 

Udvalget diskuterede herefter svigtende STÅ-indtægter for medicin, samt fra-

fald blandt studerende på Molekylærmedicin.  

 

4. Til orientering: Lønforhandling 2020 
Lars Bo orienterede om lønforhandling 2020, hvor der forhandles for perioden 
01.04.2019 til 31.03.2020. 
 

5. Til orientering: Anmodning om revidering af kriterier for seni-

ordage 

LSU på Institut for Folkesundhed har drøftet seniordage og foreslår, at de gøres 

mere fleksible. FSU aftalte, at forslaget videresendes til HSU-arbejdsgruppen, 

der hidtil har arbejdet med seniorpolitik på AU. Endvidere blev det aftalt, at 

Bertha løbende vil orientere FSU om HSU-arbejdsgruppens arbejde. 
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6. Til orientering: Forslag til omorganisering af ph.d.-

administrationerne på HE og ST 

Nikolaj orienterede om forslag til omorganisering af ph.d.-administrationerne 

på HE og ST. I oplægget foreslås en omorganisering af HE Forskeruddannelsen 

og Ph.d.-administrationen ved ST, således at de to afdelinger bliver lagt sam-

men til én samlet ph.d.-administrativ enhed, fælles for både Faculty of Health, 

Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences.  

 

Udvalget drøftede efterfølgende omorganiseringen – herunder vigtigheden af at 

have fokus på, at den nye administrative enhed får tid til at falde på plads i den 

nye organisering. 

 

7. Temadrøftelse: Ny handleplan vedr. diversitet og ligestilling på 

AU 

Lars Bo gav oplæg om status og resultater på fakultetets indsats vedr. AU’s 

handleplan for flere kvinder i forskning i 2016-2020. Fakultetet har bevæget sig 

lidt i den rigtige retning, men der ligger stadig et stort arbejde foran os.  

 

I forlængelse af oplægget drøftede udvalget herefter udfordringen med at ba-

lancere rekruttering af de dygtigste forskere og samtidig have øje for Healths 

egne talenter. 

 

Udvalget blev orienteret om udkast til ny handleplan vedr. diversitet og ligestil-

ling på AU, som sendes i høring i februar. Det blev besluttet, at høringen gen-

nemføres skriftligt ved at næstformanden for FSU koordinerer medarbejdersi-

dens høringssvar.  

 

8. Til beslutning: Udpegning af repræsentanter i FSU/FAMU ar-

bejdsgruppe vedr. rygepolitik på HE 

Udvalget udnævnte Bertha til at repræsentere FSU i FSU/FAMU arbejdsgruppe 

vedr. rygepolitik på HE. Derudover anmodes Thomas Corydon og Bent Dele-

uran fra Institut for Biomedicin om, at deltage i den fælles arbejdsgruppe med 

FAMU. 

 

9. Til drøftelse: Emner til temadrøftelse 

Der var ønske om, at en repræsentant fra kommunen kunne komme og fortælle 

det samlede FAMU/FSU om deres arbejde med rygepolitik. 

 

 

10. Mødekalender 2020 

Udvalget blev orienteret om mødedatoerne for 2020, og indkaldelsen til mø-

derne vil ske efter medarbejdersidens valg til FSU. 

 



 

 

    

Side 3/3 

 

FSU møde 9. marts 2020  

Fællesmøde FAMU/FSU 15. juni 2020  

Fællesmøde FAMU/FSU 24. september 2020  

FSU møde 14. december 2020 

 
11. Eventuelt 

Lars Bo oplyste, at LSU formandskabet fra Klinisk Medicin har anmodet om, at 

FSU genoptager drøftelsen om sammensætningen af medlemmer i arbejds-

gruppen for revidering af lønaftalekataloget.  

 

Lars Bo bemærkede, at det naturligvis er meget beklageligt, hvis processen om-

kring nedsættelse af arbejdsgruppen ikke er oplevet transparent. Dekanen hav-

de – via HR - bedt medarbejdersiden finde tillidsrepræsentanter til arbejds-

gruppen. Arbejdsgruppen forventes at repræsentere fakultetet bredt, og have 

mandat fra deres bagland. Endvidere bemærkede Lars Bo, at arbejdsgruppen 

ikke skriver og definerer det kommende lønaftalekatalog. De udfører et værdi-

fuldt forarbejde, der gør, at Lars Bo som dekan selv forhandler kataloget med 

medarbejdersiden.  

 

Lars Bo tilføjede, at han ønsker at forhandle et katalog, der kan dække alle an-

satte på fakultetet.  

 

Det nuværende lønaftalekatalog udløber med udgangen af marts måned 2020. I 

fald der nedsættes en ny arbejdsgruppe, forventes denne ikke at kunne nå at 

færdiggøre et oplæg inden nævnte dato, hvorfor det bør komme på tale at for-

handle en forlængelse af det nuværende lønaftalekatalog med medarbejdersi-

den. Lars Bo bad medarbejdersiden om, at melde tilbage til ham snarest og se-

nest inden d. 31.12.2019 om, hvorvidt det ønskes at aftale en forlængelse af det 

nuværende lønaftalekatalog (fx frem til udgangen af 2020) samt meddele, om 

der ønskes en ny repræsentation på medarbejdersiden. Lars Bo fastholdte le-

delsessidens repræsentation i gruppen.  

 

Lars Bo afsluttede mødet med at takke Steffen Junker for hans mangeårige ind-

sats i FSU, samt den afgående næstformand, Helle Hasager Damkier, for det 

lærerige og konstruktive samarbejde i FSU-formandskabet. 

 

Medarbejdersiden meddelte, at Agnete Larsen er valgt som ny FSU næstfor-

mand. 

 

Dekanen takkede for et godt år og ønskede udvalget glædelig jul. 




