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Møde den: 3. december 2015 

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

Samarbejdsudvalgsmøde 

 

Deltagere: Kristjar Skajaa; Linda Ibsen; Mie Farsinsen; Jens Otto Lunde Jørgensen; 

Birgitte Kousholt (suppleant for Martin Lind); Peter Holm-Nielsen; Maria Bøndergaard 

Røjkjær; Birgitte Olrik Schlemmer; Marit Nyholm; Dorte Wilhardt Qualmann; Helle 

Lysdahl 

Gæster: Lise Wogensen Bach og Tina Bach Aaen 

Afbud: Nini Kyvsgaard; Martin Lind og Lone Hanberg Sørensen 

 

Referat 

1. Ligestilling v. Lise Wogensen Bach, oplæg ca. 20 min. 

Lise gav oplæg om ligestilling. Samarbejdsudvalget drøftede forskellige problem-

stillinger, herunder særligt rekrutterings-/opslags-/ansættelses-problematikken, 

hvor det ofte er ganske tidligt, at forskningstalenter etc. spottes, og måske på et 

tidspunkt, hvor kvinderne er fraværende pga. barsel. Tak til Lise for oplægget. 

Lises præsentation er vedlagt referatet. 

 

2. Sammenlægning af LSU/LAMU 

Tina Bach Aaen orienterede om LAMU’s arbejdsopgaver. LSU drøftede, hvorvidt 

en sammenlægning af de to udvalg ses at give mening. Kristjar anførte, at det 

kan give mere meningsfyldte drøftelser af såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. 

Flere af LSU-medlemmerne tilkendegav, at LAMU-medlemmerne skal forholde 

sig til en række andre emner, hvor de måske i dag mest brænder for arbejdsmil-

jøspørgsmål. Tina sikrer, at LAMU orienteres om LSU’s arbejdsopgaver og hører 

LAMU-medlemmerne, om de er stemt for, at der arbejdes videre med en sam-

menlægning af LSU og LAMU ved IKM. LSU udtrykte et forsigtigt tilsagn til at 

ville drøfte det yderligere. Tina orienterede om, at Retsmedicin ligeledes har for-

søgt sammenlægning, men er blevet bremset af B-siden, hvor de ikke kunne få 

fuld tilslutning til forslaget. Pia laver udkast til det formelle papir-arbejde, der 

skal sikre en evt. senere sammenlægning, og punktet drøftes på ny på mødet i fe-

bruar 2016. Kristjar takkede Tina for oplægget. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Kristjar oplyste, at B-sidens formøde til LSU har af-

født, at Maria Bøndergaard Røjkjær er valgt til ny næstformand efter Karin Sten-

derup, der har forladt AU pr. 1. december. Kristjar glæder sig til det udvidede 

samarbejde med Maria. 

 

4. Godkendelse af referat af 14. september 2015 

Referatet blev godkendt. 
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5. Høring vedr. Handlingsplan for flere kvinder i forskning 2016-2020 

Bilag vedlagt på såvel dansk som engelsk. 

LSU bedes udover generelle kommentarer til handlingsplanen forholde sig til 

følgende: 

- Mangler der nødvendige initiativer i handlingsplanen? – i bekræftende fald, 

beskriv gerne konkret hvilke initiativer, der mangler 

- Kan der udpeges tre til fem særligt oplagte handlinger, der efter LSUs vurde-

ring vil være de vigtigste at forfølge 

Jeres input bedes sendt til Pia – pllk@au.dk senest den 15. januar. Pia 

samler jeres input i udkast til høringssvar fra LSU. Udkastet rundsendes til efterføl-

gende kommentering og med kort svarfrist, idet høringssvaret skal tilgå universitets-

ledelsen senest 1. februar 2016. 

 

6. Arbejdsmiljøstatistikker Q3 2015 

Pia orienterede om datamaterialet. Der er stort set fald i tallene på alle de rap-

porterede områder fsa. Institut for Klinisk Medicin. Måske er det en overvejelse 

værd om registreringer i alle tilfælde finder sted. Det er angivet i materialet, at 

HR løbende arbejder på at forbedre registreringsdisciplinen. Dette kan kun ske i  

samarbejde med instituttet, og senest sket ved oplæg fra HR på professorsekre-

tærmøde den 25/11, såvel som HR har tilbudt brush-up kurser i AUHRA. 

Linda pegede på, at der måske i højere grad bør fokuseres på, at registreringen er 

et redskab til opfølgning for en leder etc., herunder den værdi opfølgningen har. 

Der er således ikke i det foreliggende materiale tal/registreringer, der giver an-

ledning til, at LSU særligt følger op. LSU var enige om at afvente den kommende 

psykiske APV og evt. tilrettelægge aktiviteter ud fra de tilkendegivelser, der måt-

te komme i den forbindelse. 

Pia omdelte info om den nye udbyder af AU’s psykologiske rådgivning - endvide-

re kommer information om den psykologiske rådgivning med i såvel instituttets 

nyhedsbrev som nyhedsbrevet til de administrative medarbejdere. Det er et par 

gange oplevet, at medarbejdere selv betaler for psykologhjælp, der kunne have 

været betalt/givet som en del af AU’s ordning. 

 

7. APV – psykisk arbejdsmiljø, 2016, orientering om tidsplan, v. Pia 

Pia orienterede om tidsplanen for den kommende psykiske arbejdsmiljøunder-

søgelse.  Instituttet skal inden jul melde ind, hvad de ønsker defineret som ni-

veau 4 i afrapporteringssammenhæng. Niveau 4 defineres i udgangspunktet som 

ledelseslaget under institutlederen. Det er efterfølgende besluttet, at afrapporte-

ring på niveau 4 ved Institut for Klinisk Medicin skal være lig med de 6 arbejds-

miljøgrupper, dette er meldt ind til Organisation & Arbejdsmiljø (red.) 

Næste step er, at Instituttet i starten af januar måned får medarbejderlister ud til 

validering. Alle medarbejdere skal i den forbindelse indplaceres i forholde til det 

ønskede afrapporteringsniveau. Dette arbejde sker i samarbejde mellem daglig 

arbejdsmiljøleder, Tina Bach Aaen, sekretariatsleder Linda Ibsen og Pia Lind, 

HR. Den 29. februar og 1. marts udbydes en række åbne tema-møder for ar-
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bejdsmiljø- og samarbejdsorganisationerne, ledere der ønsker at deltage samt 

HR. 

I uge 9, 10 og 11 (marts) udsendes spørgeskemaerne til medarbejderne. 

Data forventes udsendt til Institutterne i maj, hvorpå disse skal drøftes, behand-

les og der skal udarbejdes handlingsplaner. Det vil være muligt med særkørsler 

under det angivne afrapporteringsniveau 4, hvis data giver anledning hertil, og i 

fald der er nok respondenter – anonymiteten skal altid kunne bevares. 

Det forventes, at HSU/HAMU udpeger 3-5 temaer som alle institutter skal for-

holde sig til i opfølgningen/udarbejdelsen af handlingsplaner. 

 

8. Orientering om kompetencepuljen v. Maria, Mie og Dorte Q 

Maria orienterede om kompetencepuljen i henhold til bilaget. Der er afsat kr. 

500.000,- fra instituttets side, og kun rent AU TAP-ansatte kan søge midler fra 

puljen. Der lægges op til 3 årlige ansøgningsrunder, og der skal søges til kompe-

tencegivende aktiviteter. 

Dorte Q., Mie og Maria, der har udgjort arbejdsgruppen mangler nogle admini-

strative afklaringer – disse søges i samarbejde med Linda, og så vil der blive 

meldt ud i førstkommende nyhedsbrev om mulighederne. Evt. skal der justeres 

på ansøgningsrunde ift. den overordnede AU kompetencefond, hvortil der er an-

søgningsfrist den 15. december. Udgangspunktet er, at medarbejdere bør søge 

hele det ønskede beløb dækket, kan en del af beløbet så godtgøres af AU’s kom-

petencefond minimerer der blot udgiften for IKM’s kompetencepulje. 

Kristjar gav arbejdsgruppen suppleret med Linda frie hænder til at prioritere 

indkomne ansøgninger. Ordningen evalueres af LSU efter det første år, herunder 

kriterierne for tildeling. 

Administrationen af kompetencepuljen ligger i IKM-sekretariatet. Dorte Q og 

Mie indgår i drøftelserne om prioritering af indkomne ansøgninger. 

Linda bad arbejdsgruppen indkalde til møde med henblik på at få de sidste ad-

ministrative spørgsmål afklaret, så der kan blive meldt ud om kompetencepuljen. 

 

9. Orientering fra Instituttet, herunder om instituttets økonomiske si-

tuation 

Kristjar meddelte, at han ikke har nyt at sige omkring den økonomiske situation. 

Der pågår p.t. så mange forskellige udmeldinger, at instituttet ikke for nuværen-

de kan forholde sig til evt. konkrete initiativer på baggrund af udmeldingerne. 

Peter Holm-Nielsen supplerede med, at HSU for nuværende udtaler, at der ikke 

er grund til panik, der er dog centrale udfordringer i form af bøde for manglende 

fremdrift, men Health klarer det nogenlunde i indeværende år og der er heller 

ikke alarm for 2016, men i årene derefter er fakultetet udfordret på såvel frem-

drift, taksameter-ordningen samt færdiggørelsesbonus. Der må forventes bespa-

relser, men endnu kan der ikke på overordnet niveau siges noget om, hvorvidt 

det betyder personalereduktioner. Afskedsrunden i 2014 har taget det største 

tryk af ift. 2015 ogt 2016. 
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Kristjar håber, at meldingerne som Peter bibragte fra HSU også holder stik på 

det lokale niveau, men kan ikke give løfter – heller ikke for 2016. Det er naturlig-

vis utilfredsstillende, at det så sent som december måned er så usikkert, hvad det 

kommende finansår bringer. Kristjar kunne dog oplyse, at opbremsningen på 

annuums-midler ophæves for 2016. I 2015 lykkedes det for langt de fleste forske-

re at finde andre midler end annuums-midler til forskellige aktiviteter og anskaf-

felser, hvilket har bidraget til at instituttet forventeligt kommer ud af 2015 med 

skindet på næsen. 

Kristjar supplerede med oplysning om, at bidrag til fællesudgifterne for IKM sti-

ger i 2016 som følge af en aktivitetsfremgang. Når ét institut nedjusterer på akti-

viteter, som fx Biomedicin var nødsaget til i forbindelse med besparelsesrunden i 

2014 gør det, at fællesudgifterne fordeles med en større andel til de øvrige insti-

tutter. Der arbejdes på at finde en anden model for fællesudgifterne, så disse sto-

re udsving kan undgås fremadrettet. 

 

10. Orientering fra næstformanden 

Der var ikke nyt fra den nyvalgte næstformand. 

 

11. Instituttets økonomiske situation 

Se pkt. 9 

 

12. Instituttets personale situation 

Se pkt. 9 

 

13. Orientering - Udkast til ansættelsesvejledning IKM, karrierestillinger 

Pia orienterede om de nye vejledninger, der forventes at træde i kraft pr. 1. marts 

2016. Vejledningen skal udfoldes institutvis med en procedure for medarbejder-

inddragelse, og det er det, der er sendt i udkast til LSU til dagens møde. Lederfo-

rum har ligeledes fået udkastet forelagt på deres møde den 23. november. Der 

skelnes fremover – for videnskabelige stillinger – mellem karrierestillinger og 

ikke-karrierestillinger samt ansættelse af over og under ét års varighed. 

LSU skal tage stilling til det fremsendte udkast til instituttets ansættelsesproces. 

Evt. kommentarer etc. kan fremsendes inden nytår til Pia, 

pllk@au.dk - instituttet indsender herefter senest den 14. januar deres forslag 

til ansættelsesproces til dekansekretariatet. Herudover bliver samtlige vejlednin-

ger nu færdiggjort sprogligt og oversat til engelsk, og kommunikation udarbejder 

en kommunikationspakke med henblik på introduktion og implementering af de 

nye vejledninger. Lokalt skal der ligeledes tilrettelægges en proces for implemen-

tering af de nye vejledninger. Ansættelser sker også fremadrettet via indstillinger 

til IKM-sekretariatet, hvorefter de tilgår HR. 

Mie fandt, at de nye vejledninger kan virke noget omstændige. 

Maria og Pia oplyste, at det er tilstræbt at fastholde den nuværende proces i vi-

dest muligt omfang, og rent administrativt supportere processen, så den forhå-

bentlig ikke kommer til at fremstå væsentlig anderledes end det kendes i dag. 

mailto:pllk@au.dk
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14. Orientering om procesplan for lønforhandlinger foråret 2016, v. Pia 
Pia orienterede om, at den ordinære runde med lønforhandlinger bliver skudt i 
gang primo februar 2016. Der er udarbejdet en overordnet procesplan for for-
handlingerne 2016. Denne offentliggøres snarest på hjemmesiden. 
Lønforhandlingerne for 2016 omhandler samtlige medarbejdergrupper med løn- 
forhandlingsperioden 1.4.2015 til 31.3.2016. Lønforbedringerne træder i kraft 
med virkning fra 1.4.2016. 
Universitetsledelsen fastlægger et budget for, hvor mange midler der afsættes til 
individuelle lønforbedringer i de årlige lønforhandlinger. HSU orienteres om 
lønforhandlingsbudgettet, forud for lønforhandlingen, hvorefter universitetsle- 
delsen træffer endelig beslutning og offentliggør beslutningen, inden de årlige 
lønforhandlinger går i gang. Den første udmelding på rammen for lønforbedring 
vil alene gå på oplysning om % (procent), der afsættes. Først helt henne ved an- 
søgningsrundens afslutning vil Økonomi have opgjort, hvad det betyder i kr. for 
de enkelte institutter og dermed for de enkelte forhandlingsområder. 

 
Kriterierne for fakultetet blev fastsat på FSU møde den 24. januar 2013. Herud- 
over har LSU’erne haft mulighed for at supplere kriterierne for egne institutter. 
SU for Institut for Klinisk Medicin har ikke suppleret med egne kriterier. 

 
HR, Health vil i lighed med tidligere år invitere til et informationsmøde for til- 
lidsrepræsentanter (TR) tilknyttet Health, såfremt der er interesse herfor. 

 
Ledere og TR, der skal forhandle, får distribueret løndata fra HR som tidligere 
år. HR skal som tidligere bede om forståelse og tålmodighed overfor data, der 
trækkes via AUHRA, disse data kan i nogle tilfælde skal håndholdes/suppleres 
med lokalt kendskab. 

 

Kristjar har reserveret den 19. april, den 27. april samt den 28. april til lønfor-

handlinger på Institut for Klinisk Medicin. 

De enkelte tillidsrepræsentanter bliver booket på disse datoer. 

 

15. Næste møde, mødeplan for 2016, alle kl. 13-15 

23. februar, 25. maj, 23. august og 14. december – jeg har reserveret mødelokale 

1 på Incuba til alle møderne og fra kl. 12.00, så B-siden kan holde formøde i 

samme lokale. 

 

16. Eventuelt 

- Ny næstformand – er som tidligere nævnt, Maria Bøndergaard Røjkjær 

- Ny TR, dyrepasserne – der afholdes møde ved 3F den 9. december med hen-

blik på at få valgt ny TR efter Dianas fratræden. Det kan oplyses, at Kira 

Sonnichsen Graahede blev valgt til TR for dyrepasserne (red.). Velkommen 

til Kira i LSU. 

 

Pia orienterede om, at HSU snarest sender den ny personalepolitik i høring. Der 

er frist for høringssvar den 22. februar 2016. LSU holder sit første møde den 23. 
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februar 2016, og LSU bad derfor Pia undersøge, om høringsfristen for LSU, 

IKM’s vedkommende kan udsættes til efter mødet den 23. februar. 

 

Punkter til kommende møder: 

Februar: 

Høring af personalepolitikken 

Mentorordning 

 

December: 

Kompetencepuljen - ordningen evalueres af LSU efter det første år, herunder kri-

terierne for tildeling. 


