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(bilag vedlagt) 
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7. Reorganiseringsprocessen 
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8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse - frist for indsendelse 17. november 2014 (bilag vedlagt) 
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1. Godkendelse af samlet dagsorden: 

 

 NL bemærkede, at punkterne om kompetenceudvikling og om studiemiljø ikke var på 

dagsordenen, da de i stedet tages op på LAMU-mødet 17. november. Dagsordenen blev 

godkendt. 

 

2. Godkendelse af LSU/LAMU-referat fra mødet den 25. juni 2014: 

 

 Godkendt. 

  

3. Godkendelse af referatet fra det ekstraordinære LSU/LAMU-møde den 5. september-

2014: 

 

 Godkendt. 

 

4. Diverse orientering: 
  

 4.1. Status på arbejdstidsopgørelser 

 

   Overordnet er Vipomatic så klar, at F 2014 forventes at kunne åbnes i meget nær 

fremtid. Der mangler kun småting. Normerne for undervisning fra den nye 

arbejdstidsaftale er stort set lagt ind studieordninger, og der resterer nu en oversættelse 

af eksamensformerne, hvilket sker i slutningen af november.  

Der er indkaldt opgørelser fra F12 til og med F14. Der skal igangsættes en 

valideringsproces ved uddannelseslederne – evt. med inddragelse af tidligere 

uddannelsesledere, og der findes en mødedato ultimo november. 

Arbejdstidsopgørelserne til og med F14 vil være på plads til nytår, så man som aftalt vil 

kunne afholde MUS i februar og marts 2015 på baggrund af opgørelserne i Vipomatic. 

Ultimo november er studieordninger og eksamensplaner blevet ”oversat” til den nye 

arbejdstidsaftale, således at man kan begynde at inddatere for E14. 

 

 4.2. Status mht. dimensionering 

 

   NL orienterede kort om dimensioneringen og om, hvilken størrelsesorden 

dimensioneringen på nuværende tidspunkt ser ud til at få i perioden 2015-2018. Det 

endelige tal er imidlertid ikke fastlagt, fordi der stadig foregår forhandlinger mellem 

universiteterne og ministeriet. 

 

Institutforum havde tidligere samme dag sammen med LSU drøftet KH’s og NL’s papir 

vedr. kriterier i forbindelse med dimensioneringen, og der var generelt opbakning til at 

benytte de skitserede kriterier. 

 

Efterfølgende havde NL deltaget i et møde på fakultetet, hvor det blev klart, at 

tidsplanen var endnu strammere end først antaget, idet prorektor Berit Eika allerede 

fredag den 31/10 2014 skulle præsentere foreløbige tal for rektor og bestyrelsen. Det 

var derfor blevet besluttet at gennemføre en "mekanisk" reduktion i 2015 og sætte gang 

i en større diskussion om prioriteringer mhp. dimensioneringen fra 2016 og fremefter. 

 

 4.3. Kommende undersøgelse af AU´s SU-system 

 

   Der er blevet iværksat en undersøgelse af AU´s SU-system, og der vil i den forbindelse 

blive udsendt en forespørgsel til de lokale samarbejdsudvalg mhp. at evaluere SU-

systemet. 
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   Det administrative center (ACA) bliver lagt ind under fakultetet, og der skal derfor 

oprettes et interim-SU. ACA skal fremover have deres eget lokale SU, som forventes at 

få en repræsentant i hhv. FSU og ASU. Det skal drøftes, hvordan ACA-repræsentanter 

fremover kan inddrages i drøftelser i instituttets samarbejdsorganer. 

 

 4.4. Institutøkonomi 

 

   NL orienterede kort om IÆK´s økonomi. De samme positive tendenser, som kunne 

noteres i forbindelse med forecast 2, kan også ses også i forecast 3. Bl.a. forøgede 

indtægter via STÅ. Vi får ca. 2. mio. mere i færdiggørelsesbonus og løfter samtidig 

indtægterne via ekstern finansiering. Der er ligeledes gennemfært de fornødne 

besparelser på driftsbudgettet. Indtægterne og udgifterne ser således ud til at være i 

balance allerede ved udgangen af 2014, og vi kan dermed konstatere, at vi er i mål med 

sparerunden allerede efter 2014.  

 

   NL regner med, at man på baggrund af besparelserne i 2014 vil have et vist råderum i 

2015, og vi må derfor forvente at komme i den paradoksale situation, at vi i 2015 vil 

have midler til rådighed, mens dimensioneringsplanen vil gøre de efterfølgende 

budgetår meget vanskelige. En mulig måde at anvende midlerne på kunne være at 

ansætte videnskabelige assistenter og tildele tredje årsværk til postdocs for på denne 

måde at gøre det muligt at afbøde arbejdspresset for fast-VIP'er uden at gøre det 

vanskeligt at tackle de kommende nedskæringer. 

 

   PD mente, at man hellere skulle sikre fastansættelser og samtidig arbejde med at lave 

fornuftige fratrædelsesordninger, der kan sikre en gradvis tilpasning af antallet af 

ansatte. Dette kunne evt. suppleres med en aftale med rektor om at sikre Arts jf. 

udmeldingen om, at dimensioneringstiltaget anses for at være et AU-anliggende. 

 

NL konkluderede, at det nok gjaldt om at gennemføre en vis balancegang. Han lovede 

en grundigere gennemgang af økonomien, herunder af budget 15 på næste LSU-møde. 

 

5. Opfølgning på Arbejdstilsynets besøg: 

 

 Arbejdstilsynet (AT) har været på besøg igen - genbesøg på Kasernen den 29/9 2014 og 

besøg på Peter Skautrup Centeret den 10/9 2014. Sidstnævnte fik efter besøget en grøn 

smiley. 

 

 Kasernen havde ved et tidligere besøg fået et strakspåbud om afkøling af et kontor. Dette er 

blevet bragt i orden. Derudover havde AT bemærkninger til forskellige forhold vedrørende 

lokalerne til praksisundervisningen. Bl.a. skulle der laves et skab til opbevaring af 

kemikalier i ateliererne. Også dette er bragt i orden. Ved genbesøget fik man påbud om at 

forebygge eventuelle arbejdsskader som følge af håndtering af luftkanaler i salene. Dette er 

der også blevet taget højde for. Endelig har man modtaget brev om, at AT overvejer at give 

påbud om forebyggelse af arbejdsskader i forbindelse med håndtering af podier. Der er 

fundet en god løsning, og man afventer nu svar på, om også AT kan acceptere denne 

løsning. På dagen for mødet var det endnu uafklaret, hvad der evt. måtte komme af 

opfølgning fra AT i forlængelse af genbesøgets gruppesamtale om det psykiske arbejdsmiljø 

med VIP’er på Kasernen. [Efterfølgende har AT fremsendt høringsbrev, idet de påtænker at 

give påbud om: ”At forebygge psykiske belastninger med uklare og modstridende krav på 

Aarhus Universitet, Bygning 1580”. NL og arbejdsmiljøgruppen på kasernen udarbejder et 

fælles høringssvar.] 

 

MB gjorde i den forbindelse opmærksom på, at APV’ens spørgeskemaer ikke tager højde 

for alle reformerne og påvirkningen under det deraf følgende arbejdspres. 
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 Arbejdstilsynet kommer over en periode på besøg på alle P-numre, så også instituttets øvrige 

enheder skal forvente besøg.  

 

 

 

6. Evaluering af AU´s personalepolitik: 

 

 HSU har besluttet, at AU´s personalepolitik skal evalueres. Både for at få afdækket 

erfaringer og kendskabsniveau i forbindelse med den nuværende personalepolitik, samt 

behov for yderligere forankring og justeringer af personalepolitikken. 

 

 Drøftelsen af personalepolitikken skal foregå i to dele, dels ud fra en spørgeguide i LSU og 

dels via en workshop med deltagelse fra LSU og LAMU. På IÆK deltager ISH, MR og MB 

i en workshop den 1. december 2014. 

 

 Der blev på mødet diskuteret, hvor bredt evalueringen skulle ud. Det blev vedtaget, at 

LSU/LAMU tager den indledende drøftelse, og derefter tager uddannelseslederne 

spørgeguiden med ud i fagmiljøerne som oplæg til en diskussion på et medarbejder-møde. 

TA hører TAP-gruppen, om de har kommentarer til personalepolitikken. 

 

 LS sender de personaleadministrative retningslinjer rundt. 

 

 ISH påpegede, at personalepolitikken bærer præg af at være skrevet lidt ovenfra og nedefter. 

Endvidere kunne man ønske sig fokus på flere punkter, der er blevet rejst i forbindelse med 

den psykiske apv, herunder ikke mindst. stressproblemerne. Endvidere opfordrede hun til, at 

man gennemtænkte de fremhævede tekstbokse i forhold til brødteksten, fordi der flere steder 

er diskrepanser. 

 

 Der skal udfærdiges en kort besvarelse på maks. 2 A4 sider senest den 30. januar 2015, og 

punktet kommer op på næste møde. 

   

7. Reorganiseringsprocessen: 

 

 NL berettede, at det ser ud til, at de store institutter vil blive fastholdt, fordi 

 tilbagemeldingen fra langt de fleste medarbejdere peger i denne retning. Derfor har det 

 været nødvendigt at gå i gang med overvejelserne over eventuelle justeringer af IÆK, 

 før høringsfasen er færdig. 

 

NL havde derfor lavet et forslag til en forbedret organisation, der var sammenfattet i et nyt 

organisationsdiagram – se nedenstående. Selv om det ikke er alle, der ønsker flere 

studienævn, er det samlet set et stort ønske, fordi det er den eneste måde at gøre direkte 

repræsentation for alle fag mulig. Derfor har NL foreslået 4 studienævn i stedet for det ene, 

der er nu. De nye studienævn er sammensat ud fra en grundlæggende faglig logik, idet det 

dog foreslås, at de to studienævn i Nobel bliver for hhv. store og små fag. Dette forslag 

skyldes hensynet til de store fags bekymring over at blive majoriseret af de små fag. For at 

bevare de fordele, der er opnået ved at have ét studienævn – herunder større retssikkerhed 

for de studerende – opereres der endvidere med et uddannelses- eller 

studiekoordineringsudvalg (UKU eller SKU) for hele instituttet. 

 

Forslaget rummer også en fortsættelse af grundorganiseringen med udgangspunkt i de 9 

afdelinger svarende til de nuværende fagklynger. På længere sigt kan det vise sig 

nødvendigt, at lave lidt større enheder, men hensynet til personalenær ledelse tilsiger 

enheder i ca. den nuværende størrelse. Med den nye afdelingskonstruktion vil man opnå en 

bedre og tættere kommunikation og fagledelse. NL tilføjede, at man selvfølgelig skulle 

gennemtænkte/drøfte forskningsorganiseringen i forhold til en ny konstruktion. 
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Ingen ønsker flere niveauer end nu, så det duer ikke at lave en formel organisering på både 

fag-, afdelings- og studienævnsniveau, så der skal tages stilling til, om man ønsker at lave 

udvalg på fag- eller afdelingsniveau. 

 

Fakultetsledelsen laver et udspil til organiseringen på Arts, som efter at være blevet 

behandlet i Akademisk Råd og FSU, kommer i høring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KH mente, at flere studienævn var en nødvendighed, samtidig med at der må ske en 

koordinering, hvor der skelnes mellem UKU, som skal tage sig af faglige tværgående sager, 

og forretningsudvalget, som skal tage sig af dispensationssager. Det må endvidere drøftes, 

hvad der menes med ”fag”? Jf. side 4 i notatet. 

 

JP kunne godt have en vis bekymring omkring udfaldet i forbindelse med store sager, der 

behandles i studienævnene, hvor der nu kun kommer ét svar, vil der fremover kunne komme 

4 forskellige resultater. SNUK-betjeningen skal også indtænkes. 

 

I lyset af det nye oplæg til organisering – med introduktionen af endnu en skalering af 

organisationen, nu i 4 studienævn – opfordrede HPD til at genoverveje, om ansvaret for 

personaleledelse måske ligger mere hensigtsmæssigt placeret her, frem for at være fordelt på 

en skalering, hvis udgangspunkt var de hidtidige 9 UFU. HPDs bekymring gik bl.a. på, at 

mens det er nemt at finde gode uddannelsesledere blandt medarbejderstaben, kan det være 

sværere at finde personer med stærke personaleledelseskvaliteter, hvilket ville tale for kun at 

skulle finde 4 frem for 9 personer med ansvar for personaleledelse. NL har overvejet i stedet 

at lave 4 afdelinger, men finder at behovet for nær personaleledelse er så væsentligt, at 

forslaget er at fortsætte med 9 afdelinger. 

 

ISH gjorde opmærksom på vigtigheden af kompetenceudvikling i forbindelse med nye 
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funktioner. 

 

LSU's behandling af NL's udspil var første runde i en længere proces, der vil give rig 

mulighed for at blande sig i diskussionen. 

 

8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse – frist for indsendelse 17. november 2014: 

 

I drøftelsen blev der fokuseret på sygefravær, arbejdsmiljøarbejdet det seneste år samt 

arbejdet for det kommende år. 

 

Som opfølgning på den fysiske APV og på Arbejdstilsynets besøg er der foretaget 

væsentlige forbedringer, og IÆK kan erklære sig færdig med opfølgningen på den fysiske 

APV. 

  

I forbindelse med den psykiske APV er der stadig udeståender i forhold til handlings-planen. 

NL og TA vil gennemgå handlingsplanen og lave en opdateret og mere overskuelig udgave. 

 

Der har i 2014 ikke været arbejdsskader. 

 

IÆK´s ansatte tegner sig for et forholdsvis stort sygefravær i perioden 1.1.2013 til 

31.3.2014. Dette kan dog skyldes, at vi har haft få, men temmelig langvarige sygemeldinger, 

hvor der er blevet lagt stor vægt på at give de pågældende mulighed for at vende tilbage til 

arbejdet, samt at de ansatte er blevet langt bedre til at registrere deres sygdom. Det skal 

nævnes, at kun få af langtidssygemeldingerne er pga. stress.  

 

HPD efterspurgte en anonymiseret oversigt over langtidssygemeldinger. En sådan vil blive 

udfærdiget, men da der er risiko for, at det bliver for let at genkende bestemte personer, skal 

der først arbejdes med, hvorledes man anonymiserer. 

 

Der har i 2014 været en lille stigning i psykologisk rådgivning, og både NL og PD mener, at 

en del af stigningen skyldes, at folk er blevet mere opmærksomme på, at muligheden findes. 

 

Der har været arbejdet aktivt for at nå de fastsatte mål fra sidste arbejdsmiljødrøftelse: 

 Fortsat opfølgning på såvel den fysiske som den psykiske APV 

 Sænkning af stressniveauet hos såvel VIP som TAP 

 Håndtering af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af sparerunden 

 Tematisering af den gode samarbejdsrelation 

 Opfølgning på den bygnings- og udstyrsmæssige situation 
 

Da flere af områderne på forhånd vurderedes at kræve løbende opfølgning, optræder disse 

igen som det kommende års mål. Det blev påpeget, at LAMU ikke i så høj grad som 

forventet har fået afklaret det samlede kursusbehov blandt medlemmerne. Det rådes der bod 

på ved at sætte det på dagsordenen på mødet i LAMU d. 17. november, ligesom der også 

følges op på de evakueringsøvelser, der burde have været afholdt i 2014. 

 

Vipomatic vil køre i normal drift fra 2015. 

 

ISH gjorde opmærksom på stadig manglende hjertestarter og evakueringsplaner i 1483, og 

opfordrede til i højere grad at formidle resultater og indsatser på arbejdsmiljøområdet.  

TA rykker for hjertestarter og evakueringsplaner, og NL vil formidle resultaterne og 

indsatserne på et medarbejdermøde. 

 

MB gjorde opmærksom på, at man manglede en præcisering af roller vedrørende 

sikkerheden i salene på Kasernen. 
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ND og ISH har været på kursus i arbejdsmiljø. De skal deltage i opfølgningskurser 2 dage 

næste år og 1 dag året efter. ISH fortalte, at der også var mulighed for at tage kurserne 

online. 

 

NL og TA laver et udkast til rapportering af arbejdsmiljødrøftelsen og rundsender. 

 

9. Eventuelt: 

 

Der bliver indkaldt til et særskilt LAMU-møde den 17/11 2014 kl. 14-16, hvor bl.a. 

studiemiljøundersøgelsen samt kurser skal drøftes. Der skal indkaldes 4 studerende. 

  

 

Aarhus, 3. november 2014/AO 


