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Møde den: 23. august 2016 

Incuba, mødelokale 1, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N 

Ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde 

 

LSU-Deltagere: Kristjar Skajaa; Linda Ibsen; Mie Farsinsen; Jens Christian Hede-

mann Sørensen (også LAMU-medlem); Marit Nyholm (næstfmd.); Dorte Wilhardt 

Qualmann (næstfmd.); Helle Lysdahl; Hanne Mari Jørgensen; Aase Pedersen; Anne Ma-

rie Bundsgaard 

LSU-Suppleanter: Dorthe Eggertsen (suppleant for Linda Ibsen og Mie Farsinsen); 

Steffen Junker (DM) 

Afbud: Martin Lind; Jens Otto Lunde Jørgensen (suppleant for Jens Christian Hede-

mann Sørensen); Birgitte Kousholt (suppleant for Martin Lind); Peter Holm-Nielsen; 

Birgitte Olrik Schlemmer; Lone Hanberg Sørensen; Kira Sonnichsen Graahede 

 

Referat 

Ekstraordinært LSU-møde, orientering om det endelige udfald af bespa- 

relsesrunden 

 

Kristjar bød velkommen til Hanne, der er nyt LSU-medlem. Hanne overtager for Nini 

og repræsenterer YL under Ninis barsel. 

 

Kristjar gennemgik præsentationen (udsendt i umiddelbar forlængelse af mødet). 

Kristjar supplerede med, at i de tilfælde, hvor der er indgået aftaler om frivillig fra-

træden er der stort set givet, hvad medarbejderen har ønsket. 

 

Af de i alt 8 afskedigede medarbejdere har én enkelt kontraopsagt, idet medarbejde-

ren har fået arbejde uden for AU. 

 

Anne Marie hæfter sig ved, at instituttet har givet tilsagn om fortsat i opsigelsesperi-

oden at prioritere at hjælpe de opsagte medarbejdere, hvis der bliver ledige stillinger 

ved instituttet – det er positivt, at instituttet bestræber sig på dette. 

 

Aase roste instituttet for en flot proces. Aase har oplevet en værdig proces for den en-

kelte medarbejder, og ved at det også er medarbejdernes oplevelse, herunder at insti-

tuttet i partshøringsperioden bestræbte sig på omplacering. ST, der nu står i samme 

situation kan fint lade sig inspirere af processen ved Institut for Klinisk Medicin. 

Aase har som mange øvrige bemærket den opmærksomhed det fik, at instituttet prio-

riterede at nedlægge en afdeling som Stereologi og Elektronmikroskopi. Det kan være 

svært at forstå, når et område har så stor opmærksomhed. 
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Kristjar medgav, at det kan være svært at forstå, men ét af kriterierne var jo netop 

”opgaver der lå længst fra den kliniske forskning”, og derfor er Kristjar også positiv 

overfor, at de henvendelser, der er kommet internt fra primært kommer uden for 

Health og Institut for Klinisk Medicin. Det bekræfter Kristjar i, at  andre områ-

der/institutter har mere brug for funktionen end Institut for Klinisk Medicin og der 

pågår da også stadig forhandlinger om, hvordan man kan bevare nogle af de funktio-

ner, der er udført i den hidtidige afdeling. 

Kristjar påpegede, at alle områder, der måtte være blevet indstillet til lukning ville 

have haft de samme argumenter, som det har været tilfældet her. 

 

Steffen supplerede med ros til processen, og spurgte i forlængelse heraf, hvordan in-

stituttets økonomi ser ud for næste år. 

 

Kristjar oplyste, at med den gennemførte spareøvelse forventes instituttets økonomi 

at være i balance fra 2017. Kristjar kan naturligvis ikke give garantier, idet der er så 

mange udefrakommende forhold, der har indflydelse på økonomien. STÅ-indtægter 

har hidtil fulgt de forudsætninger instituttet har lagt til grund i budgettet, og der er 

ikke grundlag for at tro, at dette skulle ændre sig i årene frem. 

 

Aase medgav, at det er det samme rektor har tilkendegivet for nuværende – en øko-

nomi i balance, forudsat at præmisserne holder. 

 

Dorte Eggertsen anførte, at udover Stereologi og Elektronmikroskopi er TNU fx også 

blevet hårdt ramt af besparelsesprocessen. 

 

Marit spurgte i forlængelse heraf, hvorfor TNU skulle spare så stor en andel. Der er 

stor bekymring hos de tilbageværende om signalerne i at reducere TNU så kraftigt. 

Det kan næsten se ud som om, at samarbejde på tværs og uden for de gængse områ-

der, medfører en særlig risiko for afskedigelse. 

 

Kristjar tilkendegav, at det er ud fra samme fastsatte kriterier og som for de øvrige 

medarbejdere, at der er sket reduktioner på TNU. Kristjar anerkender, at medarbej-

derne kan være bekymrede, og det kan være svært at vide, hvad man skal satse på. 

Der er dog ingen tvivl om, at der stilles krav til samarbejde på tværs, men at de øko-

nomiske prioriteringer så i enkelte tilfælde kan være en udfordring. 

 

Jens Christian supplerede med, at AUH kender til samme problematik, hvor det kan 

være svært at etablere noget på tværs af centrene. Denne virkelig bliver nu også en del 

af AU’s hverdag. 

 

Marit udtrykte tilfredshed med, at processen var blevet rettet op, men at B-siden også 

havde andel i, at tidsplanen på et enkelt punkt initialt var for snæver. 
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Aase og Steffen opfordrede til at se på det endelige resultat og den proces, LSU i fæl-

lesskab er blevet enige om. 

 

Helle tilkendegav, at tværfagligt samarbejde er ønskeligt, og efterspurgte, hvordan 

det så sikres fremadrettet. 

 

Mie fandt, at Kristjar, i det konkrete tilfælde, var nødsaget til at foretage en priorite-

ring pba. den økonomiske situation. Når midlerne er mere tilstrækkelige er man ty-

pisk ikke så optaget af, hvor pengene kommer fra. Mie opfordrede kraftigt til, at sam-

arbejder på tværs fortsat prioriteres. 

 

Kristjar takkede for B-sidens tilkendegivelser omkring processen og afsluttede med 

oplysning om, at han efter mødet i dag vil blive kontaktet af Omnibus, der ønsker at 

høre om det endelige resultat. Kristjar har ønsket at orientere LSU inden Omnibus får 

informationerne. Næstformændene kan evt. forvente at blive kontaktet. 

 

Mie opfordrede til, at skulle det ske, så er LSU loyale overfor de ting, der er drøftet op 

besluttet i LSU. 

 

Dorte og Marit oplyste, at i fald de kontaktes, vil de insistere på begge at mødes med 

Omnibus. 

 

Pia sender præsentationen ud efter mødet. 


