
EKSTRAORDINÆRT LSU-møde den: 19. april 2016 

Incuba, mødelokale 4, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N 

Samarbejdsudvalgsmøde 

 

Deltagere: Kristjar Skajaa; Linda Ibsen; Helle Lysdahl; Maria Bøndergaard Røjkjær 

(næstformand); Marit Nyholm; Dorte Wilhardt Qualmann; Lone Hanberg Sørensen; 

Nini Nørgaard; Kira Sonnichsen Graahede 

Suppleanter: Birgitte Kousholt (suppleant for Martin Lind); Dorthe Eggertsen (sup-

pleant for Mie Farsinsen); Erik Hagen Nielsen (suppleant for Dorte Qualmann); Stef-

fen Junker (DM) 

Afbud: Mie Farsinsen; Jens Christian Hedemann Sørensen; Martin Lind; Birgitte Ol-

rik Schlemmer; Jens Otto Lunde Jørgensen (suppleant for Jens Christian Hedemann 

Sørensen), Peter Holm-Nielsen 

Referat 

1. Besparelser, Institut for Klinisk Medicin, herunder personalereduk-

tioner 

 

Kristjar gennemgik baggrunden for Institut for Klinisk Medicins økonomiske udfor-

dringer, herunder spareplanen, der betyder, at instituttet skal afskedige forventeligt 

15-20 medarbejdere. 

Instituttet kommer ud af 2015 med et underskud på 21 mio. kr, incl. et resultatkrav 

på godt 5 millioner kr. Instituttet godskrives nogle af midlerne, så det alt i alt betyder, 

at instituttet skal overføre en gæld på 11 mio. kr. til 2016. Det dårlige resultat for 2015 

er dels et tab af STÅ indtægter, men er også et strukturelt problem med for mange 

lønudgifter. I de kommende år er der desuden et betydeligt indtægtstab for instituttet 

i form af fremdriftsbøder, omprioriteringsbidrag og manglende gennemførelsesbo-

nus.  Alt i alt har det været nødvendigt at udarbejde en økonomisk handleplan med 

henblik på at rette op de strukturelle problemer samt at tage højde for de kommende 

års udfordringer.  

Planen medfører besparelser på driften på ca. 2,1 mio. kroner. Herudover skal der 

findes personalereduktioner for kr. 8,4 mio. kr. årligt for at bringe balance i budget-

tet. Det giver den anslåede forventning om at skulle afskedige 15-20 af instituttets 

medarbejdere. Fordelingen af de nødvendige besparelser forventes at være nogen-

lunde ligeligt mellem VIP- og TAP-medarbejdere med hhv. 4,7 mio. kr. og 3,7 mio. kr. 

Herudover kan tidsbegrænsede ansatte som udgangspunkt ikke forventes at blive for-

længet. 

 

LSU fik mulighed for at indsende input til afværgeforanstaltninger senest 

den 25. april 2016 kl. 12.00. Kan sendes til pllk@au.dk 

 

AU’s overordnede kriterie for udvælgelse af medarbejdere til afskedigelse, når der er 

tale om personalereduktion begrundet i besparelse er, at: 



”De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på 

en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i 

stand til at varetage sine opgaver og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til 

afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer 

og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver.” 

 

Institutlederen har suppleret med følgende kriterium: 

Medarbejdere beskæftiget med opgaver, der efter en prioritering af den fremtidige 

opgavevaretagelse helt eller delvis bortfalder. 

 

LSU havde ikke på mødet kommentarer til de fremsatte kriterier. 

 

LSU kan supplere med forslag til kriterier frem til mandag den 25. april 

kl. 12.00 – kan sendes til pllk@au.dk 

Institutlederen melder tilbage til LSU umiddelbart efter denne frist, hvilke kriterier 

ledelsen endeligt har besluttet. 

 

Processen er herefter som følger: 

Relevante tillidsrepræsentanter orienteres den 26. april om antal berørte inden for 

tillidsrepræsentantens område. TR vil blive tilkaldt, hvis medarbejderen ønsker det. 

– alle IKM-ansatte skal være tilgængelige på telefon den 27. april mellem 8.00-9.30, 

hvor de berørte vil blive ringet op med information om, hvornår de skal komme til 

møde for udlevering af partshøringsskrivelse om påtænkt afskedigelse 

Partshøringsbreve udleveres onsdag den 27. og torsdag den 28. april. 

Frist for evt. partshøringssvar fra medarbejderen er mandag den 17. maj kl. 

10.00 

De endelige opsigelser sendes til medarbejderne (pr. post) onsdag den 25. maj 

 

Begrundet i ovennævnte proces aflyses lønforhandlingerne ved IKM i første omgang 

– der vil snarest muligt blive fundet nye tidspunkter for forhandlingerne. 

 

 

LSU drøftede/tilkendegav følgende i forhold til besparelserne: 

B-siden har en oplevelse af manglende gennemsigtighed vedr. udgifter til fælles- og 

enhedsadministrationen (tidligere front- og backoffice-funktioner), og opfordrede 

Kristjar til at bringe videre til Fakultetsledelsen, om der kunne ses på en anden mo-

del, hvor institutterne gives sikkerhed for de kommende udgifter. 

 

Af konkrete udgifter, instituttet kan vælge at se på igen, anførte b-siden transport og 

huslejeudgifter til studerende. 

 

Inddragelse af Forskningsstøtteenheden til brug for sparring omkring ansøgninger. 

Mulighed for ansættelse af en fundraiser, der kan skabe øgede indtægter til institut-

tet. 



 

Større fokus på udgifter omkring indlejring af store Centre etc., idet der altid forven-

tes en lokal medfinansiering. 

 

B-siden anførte, at der er meget kort tid til at give input til kriterier, mulige afværge-

foranstaltninger etc. og spurgte til muligheden for senior- og fratrædelsesordninger. 

Svaret til sidstnævnte er, at der kan indsendes ønsker om senior- og fratrædelsesord-

ninger. 


