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Referat af møde i LSU den 21. februar 2018  

på Institut for Kommunikation og Kultur 
 

 

 
Til stede/medlemmer: Per Stounbjerg (PS), Morten Brockhoff (MB), Marianne Rasmussen (MR), 

Jody Pennington (JP), Peter Dalsgaard (PD), Tina Thode Hougaard (TTH), 

Steffen Krogh (SK) og Anne Marit Waade (AMW). 

  

Desuden deltog:  Anne Overballe (AO - referent), Tine Arsinevici (TA) og Louise Søndergaard 

(LS)  

 

Meldt afbud:  Camilla Skovbjerg Paldam (CSP), Lars Kiel Bertelsen, Ushma Chauhan 

Jacobsen og Mikkel Wallentin 

  

 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Lønforhandlingerne 2018 

Bilag: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loenforhandling_2016/Overordnet

_tidsramme_for_loenforhandling_2018._vers2.pdf 

Bilag: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandling-paa-arts/ 

3. VIP-arbejdstidsaftalen 

4. Institutledelsesorientering, herunder: 

a) Forskningssemestre og timepukler – redegørelse for aftaler og indsatser 

b) AURUS – redegørelse for tilbud om support 

c) Ansættelser 

5. Nyt LSU pr. 1. marts 2018 og tak til de nuværende medlemmer i LSU 

6. Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

 

 Godkendt. Referatet fra fællesmødet med LAMU den 5. december 2017 er godkendt elektronisk uden 

kommentarer. 

 

2. Lønforhandlinger: 

 

 Der er udsendt en overordnet tidsramme fra HR vedr. forårets lønforhandlinger. 

 

 I perioden 1. marts til 15. marts 2018 kan medarbejderne indsende deres ønsker til lønforbedringer. 

 

Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via et elektronisk ansøgningsskema ligesom sidste år. I år 

har man dog lagt en begrænsning ind på hvor mange tegn man kan skrive i skemaet, for at undgå de  
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meget lange ansøgninger, nogle sendte ind sidste år. Man vil derfor opfordre til, at VIP´erne ikke 

medtager publikationslister, men evt. linker til PURE og kort kommenterer de vigtigste begrundelser 

for at søge om lønforbedring. Alle opfordres til at orientere sig i kriterier fra lønkatalog og -aftaler 

med henblik på at søge om relevante forbedringer. 

 

Selve lønforhandlingerne foregår mellem institutleder og de forhandlingsberettigede organisationer 

HKog DM.  Special- og chefkonsulenter samt professorer må gerne selv forhandle. Alle forhandlinger 

ønskes afsluttet 1. juni 2018. 

 

 Beløbsrammen er i år 0,7 % af lønsummen.  

 

De nuværende lønaftaler for VIP og AC-TAP er fra 2012, men bliver omregnet til nutidskroner. 

 

 TR holder i år ét samlet infomøde for VIP og AC-TAP på IKK. 

 

Flere fra medarbejdersiden tilkendegav, at VIP-lønaftalen trængte til et gennemsyn, ikke mindst i lys 

af andre fakulteters praksis. 

 

3.  VIP-arbejdstidsaftalen: 

 

 Punktet var ønsket af CSP, men hun var desværre forhindret i at deltage i mødet. Så punktet  

 vil blive taget op igen ved næste møde. 

 

 TTH ville gerne vide, hvor man kan skære ned i sine arbejdsopgaver? Som det ser ud nu  pålægges 

VIP´erne hele tiden flere og flere administrative opgaver, som f.eks. at printe eksamensopgaver ud, 

lave rejseafregninger i AURUS mm. 

 

PS tilføjede, at nogle af disse opgaver ikke er nye, men at der er indført nye tekniske måder at udføre 

dem på og påpegede, at arbejdstidsaftalen er ufravigelig, og at instituttet ikke selv må lave andre 

aftaler.  Det overordnede mål er at sikre forskningstid. 

 

 PD fandt, at mange takster er alt for lave, f.eks. de 11 timer man får ved ph.d.-bedømmelser.  

 

PS vil undersøge, hvordan IKS har håndteret dette, da de lader til at bruge mindre tid på 

bedømmelserne. PS ser samtidig på muligheden for overgangsordning for IKK. 

 

PS opfordrer endvidere til, at f.eks. klager over eksempelvis eksamensnormer sendes til den enkelte 

afdelingsleder, så der kan samles op senere.  

 

Ift. formuleringen om, at der skal indgås aftale om, at større ubalancer skal udlignes over 4 år, blev der 

spurgt til, hvilken balance der skal tilstræbes. Institutlederen tilkendegav, at medarbejderen kunne 

have en berettiget forventning om, at balancen lå omkring 0, men at målet med arbejdstidsaftalen 

omvendt er, at der kan være en vis fleksibilitet mellem semestrene, så medarbejdere fx ud fra eget 

ønske kan akkumulere timer til et forskningssemester. 

 

4. Institutledelsesorientering: 

 

 a)  Forskningssemestre og timepukler – redegørelse for aftaler og indsatser: 

 

   PS har bedt afdelingslederne om at inddrage timepukler og afvikling heraf ved alle MUS,  

  samt at indmelde de aftaler, der er aftalt, til ham. Overordnet går det i den rigtige retning. 

 

  Der er givet 86,5 forskningssemestre i alt i 2018/2019, nogle få går ind i 2020. Antallet  

  passer godt med det tidligere udmeldte på 90-100 forskningssemestre. 

 

Resultatet af aftalerne vil i næste Vipomatic-opgørelse bonne ud i de aktuelle saldi. Det vil således 

kunne ses, i hvilket tempo ubalancer nedbringes. Umiddelbart vil mange få flere akkumulerede  
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arbejdstimer, da gamle tal jo nu skrives ind oven i de aktuelle balancer, netop derfor er en hurtig 

afvikling også vigtig. 

  Afdelingerne har peget på nogle opmærksomhedspunkter: 

 

1) Mange, som får tildelt et forskningssemester, har alligevel andre opgaver – fx bedømmelser - 

hvilket betyder, at time-puklerne afvikles langsommere end ønsket. 

2) Det er svært at undvære senior-VIP pga. de nye studieordninger. 

3) Ønsker om særaftaler for enkelte medarbejdere med meget store ophobninger. 

 

  Vipomatic-opgørelserne diskuteres på et kommende møde. 

 

 b) AURUS – redegørelse for tilbud om support: 

 

  Der skal være ens praksis på institutterne. Vi skal ligesom på IKS lave et tilbud til alle  

  medarbejdere om support til AURUS. 

  

Tine vil prøve at finde en løsning i sekretariatet og melde det ud. Der er dog begrænsninger på 

ressourcerne, og forhåbningen er, at medarbejderne på IKK reagerer som på IKS, hvor en 

udmelding om mulighed for hjælp ikke har rykket væsentligt ved, hvor mange der selv afregner 

hhv. beder om hjælp. 

 

 c) Ansættelser 

   

  Punktet bliver udskudt til næste møde. 

 

5. Nyt LSU pr. 1. marts 2018 og tak til de nuværende medlemmer i LSU: 

 

 PS takkede for samarbejdet i LSU igennem de 2 sidste år. Sammensætningen af det kommende LSU 

bliver omtrent det samme som det nuværende, dog indgår TA som officielt medlem på A-siden, og 

AO overtager HK-TAP pladsen. 

 

6. Eventuelt: 

 

PS takkede det afgående LSU. Der bliver afholdt konstituerende møder i LSU/LAMU den 21. marts 

2018. 

 

Katja Gorban bliver formand for studienævnet. Fra efteråret overtager Inger Schoonderbeek 

formentlig posten.  

 

MB bragte igen emnet omkring tidligere inddragelse af slutbrugere op i forbindelse med indførslen af 

nye IT-systemer. Gerne inddragelse allerede i udbudsfasen. PD mente, at man skulle have en mere 

velstruktureret struktur, f.eks. et fast slutbruger-udvalg på AU-niveau der kan rådgive inden IT-

systemer indkøbes. Derved undgår man som slutbruger at blive overtrumfet i sidste ende. 

 

AMW spurgte til, om man har et overblik over de tidsbegrænsede kollegaer og hvordan forholdene er 

for dem? F.eks. DVIP og juniorforskere. PS oplyste, at man p.t. i voksende omfang benytter sig af 

f.eks. videnskabelige assistenter i forbindelse med nedbringelsen af timepuklerne og som resultat af 

øgede eksterne bevillinger og opfordrede til, at evt. problemer for DVIP og/eller tidsbegrænset ansatte 

tages op med TR. PS tilføjede, at det vil være ønskeligt, at der også kan ansættes fast på de mange 

eksterne bevillinger. Muligheden herfor undersøges, men er til en vis grad begrænset af, at nogle fonde 

eksplicit giver bevilliger til fx postdocs. 

 

 Opsummering af punkter til næste/kommende møder: 

 

1) VIP- arbejdstidsaftalen 

2) Ansættelser 

3) Karriereudvikling af juniorforskere 

4) Vipomatic – aktuelle balancer/ubalancer og diskussion af indsatsområder. 

 

Aarhus, den 8. marts 2018/AO  


