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Møde tirsdag den 9. marts 2021 kl. 12.00-13.20 
Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) 
Virtuelt møde 
 
Tilstede: Erik Østergaard Jensen (EØJ), Birgitta R. Knudsen (BRK), Lotte Thue Pedersen 
(LTP), Lene Pedersen (LP), Bo Thomsen (BT), Kristian Graf (KG), Jeanet Jensen (JJ), Rikke Mie 
Rahbek (RMR), Pia Møller Martensen (PMM) (fraværende 12.00-13.00), Finn Skou Pedersen 
(FSP), Lisbeth Heilesen (LH), Dorte Dahlsgaard Thomsen (DDT), HR-partner, Inge Danielsen 
(ID), gæst og Dorte Abildskov (DA), referent. 
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Punkt Referat  Opfølgning 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

  
 
 

2 Opfølgning iht. to-do-listen 
Afventer pga. Corona. 
 

  
EØJ 
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Meddelelser 
Orientering v/Erik Østergaard Jensen 
 
EØJ startede mødet med at sikre sig, at det var ok med deltagelse af vores 
nye sekretariatsleder, Inge Danielsen, som EØJ havde inviteret med. Der var 
ingen der havde noget imod det. EØJ bød Inge velkommen. 
 
EØJ har ingen nye budgetter, så derfor er der ikke et økonomipunkt på 
dagsordenen. Der er Fakultetsledelsesmøde på torsdag den 11. marts, hvor 
der er et økonomipunkt. Derfor var der enighed om, at holde et ekstra-
ordinært LSU-møde mandag den 22. marts, hvor vi kan drøfte økonomien.   
 
LTP påpegende det manglende økonomipunkt/bilag, idet det er en del af 
LSU’s primære opgave at holde øje med, hvad der sker rent økonomisk på 
instituttet.  
 
Der sker en hel del på TECH fakultetet, hvor ingeniørsatsningen ikke går så 
hurtig, som man havde håbet. De har ikke så stor indtjening på de 
studerende, og de har en stor myndighedsbetjenings-kontrakt som siden 
2009 er blevet beskåret med 2% pr. år, og samtidig er der ikke blevet 
personalejusteret. Ingeniørsatsningen kommer til at koste omkring 40 MKr 
om året, hvilket dækkes af Universitets Strategiske Midler i en årrække. Den 
økonomiske opdeling af NAT og TECH er ved at være tilendebragt, hvilket 
resulterer i en overførsel af 10 MKr fra NAT til TECH.  
Vi havde i formiddags et møde vedr. NAT’s strategi. Her deltog 33. 
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Høringsfristen er fredag den 12. marts, hvor EØJ bringer svarene fra MBG 
videre. På NAT er der meget fokus på at få strategien færdig, så vi har noget 
at arbejde efter.  
 
Der har været store udfordringer omkring undervisningen under Corona, 
specielt har der været usikkerhed omkring udførslen af praktiske 
bachelorprojekter. Der er nu på Fakultetet givet grønt lys til at udføre 
praktiske bachelorprojekterne, såfremt det kan ske coronamæssigt 
forsvarligt. 
 
Specialestuderende har fået lov til at gennemføre laboratorieundervisning.           
 
NAT’s to nye prodekaner: Forskningsdekan David Lundbek Egholm, som 
kommer fra en stilling som professor fra Geoscience, AU og 
Uddannelsesdekan Kristine Kilså, som kommer fra en stilling som 
uddannelseschef i Sverige. Dekanatet er således på plads og instituttet har 
etableret en god interaktion med Dekanatet 
 
Orientering fra HSU/FSU v/Lotte Thue Pedersen/Birgitta R. Knudsen 
 
LTP kunne fortælle, at der har været et del møder på det sidste pga. 
situationen på TECH. På mødet i fredags var der oplæg ved direktør for 
Erhvervssatsning, Lone Rye, som fortalte om, hvad hun står i spidsen for. 
Lone Rye kom ind på, hvordan AU’s medarbejdere kan bruge 
Erhvervssatsning og The Kitchen.  
 
FSU 
Der var i sidste uge ekstraordinært FSU-møde, hvor der var en mundtlig 
orientering om økonomien på TECH. Der var ingen bilag. Derudover 
handlede det om strategien, hvor FSU kom med overordnede 
kommentarer, så som rekruttering af personale og arbejdspladskultur.  
 
BRK sagde, at hun ikke kunne sige meget fra dette møde. EØJ skal til 
fakultets-ledelsesmøde på torsdag, hvor han vil få mere at vide. 
 
 
 
 
 
 
Link til HSU-referater:  
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/hsuny/ 
 
Link til FSU-referater: 
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-
naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/ 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/hsuny/
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/
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4 Personale 
- Rekruttering  
 
Sekretariatsleder 
Velkommen til Inge Danielsen, som startede den 1. marts 2021. 
 
Rekruttering af videnskabelige medarbejdere: 
 
Neuroscience: Der arbejdes på at få en kandidat, som pt er bosiddende i 

Australien.  
 
Biofysik: En intern kandidat er blevet tilbudt stillingen og det overvejes om 

nummer to til stillingen også skal tilbydes en stilling. BRK sagde at det er 
vigtigt at fokusere på, hvilke fagområder der er brug for på instituttet 
uanset køn. I sidste ende skal det besluttes i Forskningsudvalget. 

 
En adjunkt/lektorstilling indenfor nanovidenskab er under bedømmelse 
 
Professorat inden for strukturel mikrobiologi er under bedømmelse. 

Vi er i forhandling med en professor fra Dundee. Han har en stor 
forskningsgruppe på 17-18 personer, hvoraf nogle af dem gerne vil med til 
Aarhus. Han har søgt midler fra NNF Laureate Research Grant. Vi slår et 
professorat op, som han kan søge. En eventuel besættelse forudsætter dog 
at det lykkes for ham at få et større grant. 

Vi har stadig enkelte stillinger i vores rekrutteringsplan, men de er 
budgetlagt i 2022.  

- Lønforhandling 2021; status og processer  
EØJ orienterede om lønforhandlinger, som netop er påbegyndt. EØJ har 
samtaler med BRK, LTP og de andre tillidsrepræsentanter. Går i gang i løbet 
af den næste måned. Har man sendt en ansøgning, kommer de i samme 
pulje, som dem der ikke har søgt. Der er 0,5 % af lønsummen til forhandling. 

 
LTP understregede vigtigheden af hurtige tilbagemeldinger på 
lønforhandlingerne. Gerne inden sommerferien. 
 
 
- Status og evaluering af MUS   
 
EØJ orienterede om, at status og evaluering meldes opad i systemet.  
Ikke alle grupper har haft MUS.  
Dem man har personaleansvar for, skal man tage en snak med.  
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Der skal også laves en aftale om, hvordan vi kommer tilbage efter Corona. 
EØJ holder MUS med alle gruppeledere, men kun hvert andet år. 
 
LTP orienterede om, at hun har været til et møde i Kompetence-

sekretariatet. Her fik LTP forslag til virtuel MUS, som hun sender til EØJ, 
LH, BRK og DA. 

 
5 Corona APV 

 
EØJ takkede gruppen der har forestået det store arbejde med 
spørgeskemaer og sendt dem ud. Folk har været berørt af situationen, men 
det er lidt svært at konkludere på materialet. Generelt set føler man sig 
trygge med de smitte-forebyggende foranstaltninger vi har. 
Når vi kigger på PhD’ere og ikke-fastansatte VIP’er, er man usikker på 
hvilken indflydelse Corona situationen har for de timer man mister. Det er 
svært at gøre noget ved. Der er dog allerede flere, som har fået sin 
ansættelse forlænget pga. Corona. F.eks. er nogle PhD’ere blevet forlænget 
2,3,4 måneder, dette er et økonomisk mellemværende mellem NAT og 
MBG. 
 
Under første nedlukning var det mere struktureret, hvem der måtte være 
på arbejde, men under den nuværende anden nedlukning har vi fået besked 
om, at der kun må være 25% på arbejde. EØJ har ladet det være op til 
gruppelederne at styre dette. 
 
BRK har bemærket, der blandt post docs og PhD-studerende er en vis 
utryghed at spore omkring tilstrækkelighed af de smitteforebyggende 
foranstaltninger. Denne gruppe vil blive indkaldt til et møde med 
tillidsmanden og institutlederen. 
 
LH havde også bemærket, at den samme gruppe føler sig rent mentalt 
udfordret. Der er mange udlændinge, som ikke har familie her i landet i den 
gruppe. Dette vil blive taget op ved samme møde 
 
EØJ sluttede med at sige, at det ikke er til at vide, hvornår der bliver lukket 
op igen. 
På AU har der kun været få smittede. Vi skal følge reglerne og sørge for at 
arbejde sikkert, men vi behøver ikke at overdrive. 
 
Der blev nedsat en lille gruppe bestående af DDT, LH, UBH og FSP, som 
arbejder videre med svarene fra Corona APV’en. 
 
 
 
Ekstraordinært LSU-møde mandag 22/3 kl. 14-16, hvor Corona APV og evt. 
Økonomi diskuteres. 
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6 Bygningsmæssige anliggender 
a)   Status – MBG-huset 
 
EØJ kunne orientere om, at en gruppe har været på besøg og kigget på AV 
udstyr i MBG-huset. Det ser rigtig fint ud. De er færdige i november, så der 
er tid til diverse tests i december og indflytning i januar. 
Det der arbejdes på pt. er bestykning af opvask, autoklaver og 
vaskemaskine, hvor vi er i dialog med Bent Lorenzen, teknisk chef, NTbyg. 
Byggeudvalget kigger på møbler til f.eks. fællesområderne, undervisning, 
sociale områder og kaffestuer. NAT er måske lidt klemt pt, hvilket kan 
betyde medfinansiering fra Instituttet 
 
LP spurgte, om det drejer sig om undervisningslokaler.  
 
EØJ kunne svare bekræftende. Der er afsat midler til undervisningsborde. 
Vi ønsker at få AV-udstyr, så man kan holde både fysisk og virtuel 
undervisning. Der ligger ikke et fast budget, og i forhold til det store 
byggebudget, holder det fint. Der bliver også lavet en trappe op ved 
indgangen.  
 
Det er fire år siden vi sidst har set på fordelingen af lokaler, derfor skal vi i 
gang med en re-fordeling. Nogle grupper er blevet større, andre er blevet 
mindre, og nogle grupper skal slet ikke med. Der skal også laves en plan for 
selve flytningen. 
QGG fra Foulum flytter ikke ind i bygningerne. Det er blevet besluttet, at de 
flytter sammen med andre fra TECH. BIRC flytter stadig ind sammen med 
os.  
Der er to halve etager som er ledige, da QGG ikke flytter ind, Bent og EØJ 
taler om, hvem der evt. kan flytte derind. Vi har allerede flere firmaer inde 
på MBG, så det er også en mulighed. 
I bygning 1872 flytter AU IT ind med 140 mand på 1. og 2. sal.  
 
FSP, som sidder i Erhvervsudvalget sagde, at der måske kunne være nogen 
firmaer, der ville være interesseret i lokalerne. 
   
EØJ taler med Bent Lorenzen om det. 
 

  
 

7  Trivsel og samarbejde   
a) Gruppeledernes stress 

       EØJ sagde, at dette punkt atter udskydes indtil vi er tilbage på arbejde. 
 

   

8 
 
 

Arbejdsmiljøanliggender 
EØJ orienterede om, at når vi kommer til efteråret, skal der laves en ny 
arbejdsmiljøorganisation, så den matcher de nye grupper. 
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9 Kommende punkter til LSU-møder 
Har man punkter til LSU-møder, bedes man melde løbende ind. 
 

  

10 Eventuelt. 
Fremadrettet sættes 1,5 time af til LSU-møder.  
 

  
 

 
 
To-do-liste: 
Opgave Opfølgningsstatus Ansvar 
Back up systemer ved de studerendes 
sygdom - 
Michael Etzerodt 

Afventer pga. Corona Erik Ø. Jensen 
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