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Referat  
ARTS FAMU – FSU Fællesmøde. 15.marts 2018 

 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) 
FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) 
AMR VAKANT, IKK (FAMU) 
AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU) 
FTR Camilla Skovbjerg, IKK (FSU) 
FTR Ida Juul, DPU (FSU) 
FTR-HK Mette Greve, DPU (FSU) 

ACTAP Repræsentant Else Thousig, DPU (FSU) 
Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU) 
Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU). 
Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAMU og FSU) 
Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) 
Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU og FSU) 
Ole Jensen, ACA (FAMU og FSU) 

  
Øvrige deltagere 
HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær) 
HR-Partnerchef Steen Weisner 
Udviklingskonsulent Martin Keis Kristensen, AU-HR (FAMU-Sekretær) 
 
Afbud  
FTR Stacey Cozart, CUDIM (FSU), AMR Mette Brinck Thomsen, CUDIM (FAMU), AMR Rikke Bjørn Jensen, 
IKS, (FAMU), AMR Lars Friis, ACA (FAMU) AMR Jacob Christensen, DPU (FAMU), Centerleder Arne Kjær, 
CUDIM (FAMU og FSU). 
 
1. Velkommen til de nye udvalg (FAMU og FSU) 
Dekanen bød velkommen til de nykonstituerede udvalg og holdt en præsentationsrunde. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Godkendelse af forretningsordener 
Dekanen præciserede, at begge forretningsordner er gældende, og ved fællesmøder aftales dagsordenerne 
sammen. Der etableres på nuværende tidspunkt ikke et regelgrundlag for fællesmøderne, idet 2018 er en 
afprøvningsperiode. Hvis der evt. sker en formel fusion, udarbejdes der fælles forretningsordner. Ved evt. 
konflikt imellem de to forretningsordner løses dette ad hoc.  
 
Udvalgene tilsluttede sig de fremlagte forretningsordner. 

 
4. Orientering fra Dekanen 
Dekanen fortalte, at driften af Vip-o-matic systemet fungerer it-mæssigt upåklageligt, men grundet arbejdet 
med at indskrive nye studieordninger og lokale personaleforhold har tallene ikke været tilgængelige ved alle 
MUS. Særligt reeksamener kan tidsmæssigt være svære at få inddateret inden MUS, og også i normal drift 
kan sådanne supplerende data fremover indgå med en forsinkelse, hvilket dog ikke burde påvirke det 
overordnede billede. 
 
Bjarke Paarup præciserede, at alle eksamener køres sammen omkring 1. oktober og kan være forsinkede, 
men det rettes fremadrettet. Der har dog været vanskeligheder med at nå valideringen i denne periode. 
 
Udvalgene drøftede, at der kan være medarbejdere, der ikke responderer på valideringen og at diverse 
generelle afklaringer ligeledes kan skabe forsinkelser. 
 
Per Stounbjerg sagde, at IKK har sat ekstra ressourcer ind på inddateringen. Der er dog overordnet set et 
spørgsmålet om, hvor validerede tal man ønsker – og har behov for – ift. MUS. Man bør kunne holde MUS 
uden valideringen, da valideringen kun bør medføre småjusteringer i tallene. 
 
Marie Vejrup Nielsen sagde, at medarbejdere har tilkendegivet, at det ikke fungerer. De fastansatte lektorer 
er ikke umiddelbart et problem. Men det er et problem at de tre institutter ikke validerer på samme måde og 
at der skal sættes ekstra ressourcer på valideringen, hvilket ikke oprindeligt var hensigten. Marie Vejrup 
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Nielsen fremførte, at det ikke drejede sig om marginaler når valideringen pågik. Fx stod en medarbejder i 
minus inden MUS og valideringen, men efter valideringen var vedkommende i plus. Dette betød at der var 
iværksat aftaler om mere arbejde, som måtte omgøres til at der skulle udføres mindre arbejde. Marie Vejrup 
Nielsen rejste også problematikken om, at der mangler dokumentation for tildelte timer, som er givet fra fx 
afdelingslederen. Det skabte usikkerhed om timerne. Marie Vejrup Nielsen foreslog en ’budget-model’ med 
aftaler ind i fremtiden frem for nuværende registreringsmodus. 
 
Ida Juul sagde, at det er svært for de eksterne lektorer, at timerne kan have et efterslæb på 3 mdr. ift. 
lønudbetaling.  
 
Dekanen bemærkede, at lønudbetalingen ikke er afhængig af vip-o-matic. 
 
Bjarke Paarup bekræftede, at de eksterne lektorer får lønnen som aftalt i brevene, så det er udelukkende en 
eventuel efterregulering (fx ved flere eksamener), som efterudbetales 
 
Camilla Paldam sagde, at IKK har haft implementeringsproblemer, men har en konstruktiv ånd. Det lader til 
at kræve et fast mandskab at løfte, hvilket der ikke er på IKK pt. Hun tilsluttede sig, at det ikke er marginaler, 
som justeres ifbm. valideringen. 
 
Bjarke Paarup mente, at problemerne ikke generelt har så stort et omfang. Han samstemte, at der skal være 
skriftlighed hvis timer tildeles. 
 
Marie Vejrup Nielsen sagde, at medarbejderne på IKS stresser over at vip-o-matic starter i minus, dvs. på 
minus 495 timer. Bjarke Paarup indvilligede i at se på dette. 
 
Per Stounbjerg sagde, at på IKK har supporten af vip-o-matic gået fra studentermedhjælpere til en 
midlertidig ansat, så der er tale om en omfordeling af ressourcer. 
 
Steen Weisner præciserede, at forsinkelsen ift. eksamener skyldes digitaliseringen af studiesystemerne, så 
udfordringen ligger ikke i vip-o-matic, men i de data der indlæses til vip-o-matic fra studiesystemet. 
 
Dekanen fastslog, at vip-o-matic fungerede godt i sidste runde. Systemet fungerer IT-mæssigt, mens der 
siden er dukket ting op i vores organisation, bl.a. studieordningsændringer; da de underliggende 
uddannelsesdata er forskellige i de tre institutter, er brugen på institutterne ikke helt ens. Vi har lovet at 
registreringen vil fungere. Det vil vi holde. Dekanen vil gerne med at drøfte ’budgetmodel’, men vil vente til 
Arts er tilbage på samme sikre driftsniveau, som ved sidste runde. 
 
Dekanen afsluttede med at hvis man ser på medarbejdernes timeforbrug i vip-o-matic, dvs. fordelingen 
mellem de der ligger i plus og de der ligger i minus, så er der nu intern balance inden for de enkelte 
afdelinger. Dekanen sagde, at vi fremover vil se en markant aflastning, idet der vil være færre studerende 
over den kommende årrække. Der vil derfor, hvis der ikke kommer ydre ændringer, som påvirker antal fast-
VIP, komme en styrket kapacitet, som kan rettes mod forskning og uddannelseskvalitet. Flere medarbejdere 
vil til den tid kunne opleve minus. Dekanen forudså på den baggrund et behov for, at udvalgene tog en dialog 
om en forståelse af dette – på ingen måde ugunstige – vilkår blandt medarbejderne. 
 
Per Stounberg tilføjede, at der er nogle systemsvagheder, herunder at vip-o-matic ikke er AU udviklet og er 
sårbart idet systemet drives af én ekstern person. 
 
Steen Weisner sagde, at arbejdet ifbm. dataforordningen har fokus på dette, når der indgås 
databehandleraftaler. 
 
Med afsæt i drøftelsen af vip-o-matic takkede Dekanen for indrapporteringerne vedr. kompetenceudvikling 
og MUS. 
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Ole Jensen præciserede, at han rapporterer under enhedsadministrationen, men ser det som positivt at der i 
gennemsnit et givet 5 dages kompetenceudvikling til hver medarbejder. 
 
Marie Vejrup Nielsen sagde, at MUS og processerne omkring kompetenceudvikling kører rigtig godt. Der er 
stor spredning i hvad medarbejderne har behov for ift. kompetenceudvikling. VIP begynder at melde ind – 
også sammen – på kompetenceudviklingsbehov. Marie roste ligeledes materialet fra institutterne, da de gav 
et godt overblik over Arts som helhed. 
 
Dekanen udtrykte stor tilfredshed med kompetenceudviklingen, og med at aktiviteterne understøtter 
fakultetets og enhedernes prioriteringer. Ift. sproglig kompetenceudvikling aftales dette lokalt, og det bør 
efterses at både VIP og TAP har muligheder for udvikling. 
 
Per Stounbjerg tilføjede, at vores udenlandske medarbejdere skal lære dansk, og at der nu er selvbetaling. 
 
Dekanen sagde, at man kan skele til IKS, hvor der har været en stærk indsats bl.a. mht. danskkundskaber for 
udenlandske medarbejdere. 
 
Bjarke Paarup fremførte, at medarbejderne antageligt ikke vil betale det selv, men det kan være interessant, 
om vi selv udbyder kurser. Dekanen tilføjede, at AU måske kunne koordinere dette. 
 
Udvalgene tog orienteringen til efterretning. 
 
5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 
 
Ida Juul sagde, at på DPU-Emdrup har evakueringsøvelserne ikke fungeret. Øvelserne på DPU-Aarhus har 
fungeret tilfredsstillende. APV følgegruppen har holdt møde, og mener der skal gøres noget. Gruppen ønsker 
at undersøge muligheder og pris for varslingssystemer. 
 
Morten Brockhoff tilføjede, at Kasernen heller ikke har lydvarsling, hvilket undrer. 
 
Camilla Paldam sagde, at lydvarsling ikke er løsningen alene: Der skal gås rundt på gangene, bankes på og en 
app vil kunne understøtte en sådan rømning, så medarbejderne ved at de skal agere. 
 
Dekanen sagde, at evakueringsplanen – hvor kollegaer træder i karakter og hjælper kollegaer ud, dvs. 
’rømningen’ – er mest effektiv ift. brand, men omvendt kan være problematisk ift. amokhandlinger. 
 
Ole Jensen sagde, at BSS har udviklet en app, som varsler den enkelte medarbejder, hvis der er behov for 
evakuering. Det kan Arts med fordel undersøge at tage i brug. Det er et godt alternativ til 
varslingsalarmer/talevarsling. 
Ole Jensen præciserede, at man ikke behøver at have en smartphone for at bruge app-løsningen, man kan 
også få sms eller e-mail fra app-løsningen. Den personlige løsning, hvor kollegaer evakuerer kollegaer, har 
vist sig mest effektiv. 
 
Dekanen fastslog, at det er en forudsætning at ALLE medarbejdere – uanset status – respekterer 
evakueringsplanen og deltager under rømningen. Den gode tone bør bevares, men rømningen har 
førsteprioritet. 
 
Mette Greve fremførte, at øvelserne ikke har været effektive på DPU, hvor 8-10 ikke blev evakueret under 
øvelserne, men app-systemet lyder som en god ide. 
 
Claus Holm sagde, at DPU er opmærksomme på udfordringerne, og at sammensætning af flere forskellige 
løsninger lyder som den bedste vej. 
 
Udvalgene tilsluttede sig det indstillede dokument.  
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6. APV Status Marts 2018 
Det henstilles til arbejdsmiljørepræsentanterne, at de indstiller en eller flere kandidater til Arts’ APV-
følgegruppe. Martin Keis Kristensen støtter op om processen. 
 
Dekanen spurgte udvalget om nogle kunne ønske at deltage som testpersoner ift. den nye APV løsning i 2019.  
Udvalget konkluderede, at de som udgangspunkt gerne vil deltage, men at de ikke nødvendigvis er de mest 
repræsentative VIP. Nogle mere repræsentative VIP bør være testpersoner.  
Marie Vejrup fremsender forslag om testpersoner, der kan supplere udvalgsmedlemmerne og dermed 
bidrage med en større repræsentativitet.  
 
APV følgegruppen bad om respons på handlingsplanen, herunder den farvekodede status. Udvalgene 
tilsluttede sig status. 
 
LAMU’er og LSU’er bliver orienteret om de opgaver der ligger for udvalgene i den fremlagte handlingsplan. 
 
Udvalgene tilsluttede sig det indstillede dokument.  
 

 
7. Arbejdsmiljøstatistik 2017 
Martin præciserede ift. tallene vedrørende sygefravær. Det korrekte tal for fravær i 2017 på ARTS er 7,2 dage 
pr. medarbejder, og ikke 7,3 dage, som det fremgik af dagsordenen. 
 
Bjarke Paarup ser, at sygefraværet er faldet (hvis langtidssygefravær fraregnes), hvilket er meget glædeligt, 
men undrer, da registreringen er blevet bedre, og tallet derfor var forventet højere. 
 
Marie Vejrup Nielsen ønskede, at den øgede registreringspraksis vedligeholdes, gennem løbende indsats og 
kommunikation på afdelingsniveau.  
 
Udvalgene tog orienteringen til efterretning. 

 
8. MUS-opsamling og anvendelse af kompetenceudviklingsmidler 
Dekanen sagde, at størstedelen er drøftet under orientering, men ønskede at præcisere, at MUS er 
obligatorisk som tilbud til medarbejderne. Medarbejderne er strengt taget ikke forpligtet, men AU vil gå langt 
for at leder og medarbejder har en meningsfuld samtale. 
 
Marie Vejrup Nielsen fremførte, at stemningen er, at alle støtter op om MUS. 
 
Ole Jensen sagde, at i ACA anses det som en forpligtigelse fra begge sider. Indholdet kan variere, men en 
samtale er nødvendig. 
 
Bjarke Paarup sagde, at det ville være uhensigtsmæssigt, hvis der ikke blev afholdt MUS. 
 
Claus sagde, at ledere kan indkalde medarbejdere til nødvendige samtaler generelt, herunder MUS. 
 
Per Stounbjerg fremførte, at det er en gensidig pligt, og kun enkelte grupper kan undtages. Det er vigtigt at 
signalere at MUS er vigtig og noget vi holder. 
 
Camilla Paldam var enig heri. 
 
Dekanen opsummerede, at det er obligatorisk at tilbyde og der er en gensidig forventning til deltagelse. 
 
Udvalgene tog orienteringen til efterretning. 
 
9. Oversigt over ansættelser 2017 
Dekanen gav ordet til institutlederne. 
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Claus Holm måtte udtræde fra mødet grundet et andet møde. 
 
Bjarke sagde, at IKS har flest ansættelser, og at det bliver synligt, at IKS rekrutterer internationalt. Dertil er 
der diskussionen om køn, hvor der er god rekruttering af kvinder på adjunkt og post doc. niveau, ok 
rekruttering på lektorniveau, men rekrutteringen af kvinder som professorer udestår. 
 
Per Stounbjerg sagde, at han ikke har eftertjekket tallene, men ser det langsomme træk for at ændre 
kønsbalancen til det bedre. Andelen af kvinder på IKK blev i praksis ændret, til det bedre, da der kom mange 
kvindelige lektorer fra BSS i forbindelse med flytningen af de merkantile sprogfag. 
 
Dekanen tilføjede, at der pågår en del rekrutteringer i 2018, som forhåbentlig gør noget godt for 
kønsfordelingen. 
 
Marie Vejrup Nielsen udtrykte utilfredshed med udviklingen på IKS. Hun gennemgik tallene, som viser at 
IKS i for høj grad har ansat mænd frem for kvinder. Marie Vejrup Nielsen fremførte, at hun ikke i 
rapporteringen til HSU kan sige, at det går OK på Arts mht. bedre kønsbalance. Handlingsplanen – og 
handlingsplanerne før den - har ikke løftet som de skulle. Der bliver nødt til at ske en bedring. 
 
Bjarke Paarup sagde, at han gerne modtager gode råd og erfaringer til at få flere kvinder i forskningens øvre 
lag. Han kender ikke til tilfælde hvor kvinder er blevet udelukket. Han foreslog, at søgekomitéer kan være en 
del at løsningen for at få flere kvindelige ansøgere. 
 
Per Stounbjerg sagde, at der er kvindelige repræsentanter i bedømmelses- og ansættelsesudvalg. Han kunne 
principielt være tilhænger af kvoter for kvinder i forskning. 
 
Camilla Paldam tilkendegav sin opbakning til Marie Vejrup Nielsens fremlæggelse af problemet, som ses som 
et konsekvent mønster over lang tid på både IKK og IKS. Hvorfor knækker kurven for kvinder i forskning i de 
højere stillingskategorier, når der er mange kvinder i vækstlaget. Hun foreslog, at Arts kigger ned i de enkelte 
fagmiljøer efter biases som favoriserer mænd. Er der strukturelle ting, som gør sig gældende? 
 
Dekanen udtrykte stor tillid til arbejdet i bedømmelses- og ansættelsesudvalg, og fandt at virksomme tiltag i 
højere grad burde søges i en tidligere fase af rekrutteringen. Søgekomitéer kan være en mulig vej.  Dertil skal 
der rettes opmærksomhed mod de indmeldinger af faglige behov – dvs. at fagområderne i definitionen af 
behov og i opslagene ikke favoriserer områder med mange mænd.  
 
Ida Juul påpegede, at titlen er ’Flere kvinder i forskning’, og at DPU i Arts henseende bidrager positivt til 
statistikken, da der er mange kvinder. På DPU har der været røster om ’flere mænd’, men det vurderede Ida 
Juul som et ufordelagtigt fokus set i et samlet Arts perspektiv. 
 
Dekanen svarede, at akademisk råd også har drøftet og perspektiveret emnet. Dekanen mener, at vi må holde 
fast i, at vi har en udfordring på Arts med at der skal være flere kvinder i forskning, og det må vi holde fokus 
på, også af den årsag, at en bredere rekrutteringsbase sikrer større kvalitet. 
 
Camilla spurgte, om der var flere mandlige studerende. Udvalget konstaterede, at der er flest kvindelige 
studerende. 
 
Bjarke Paarup gav eksempler fra et berørt fagmiljø, hvor de fleste ansøgere er mænd. Her føles det umuligt at 
skabe forandring. 
 
Marie påpegede, at der også mangler kvinder i ledelse på Arts. Kvinder på ledelsesposter, kan også være med 
til at sende et signal til fagmiljøerne.  
 
Dekanen konkluderede, at der skal fokuseres på brede opslag, søgekomitéer og lokale diskussioner, hvor man 
beder fagmiljøerne selv komme med ideer til virksomme tiltag. Det skal dog knyttes til, at vi fortsat skal 
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rekruttere eksternt og internationalt. Dekanen henviste til AU’s normer for rekruttering, og oplyste at Arts’ 
interne regler vil blive justeret, så de er i overensstemmelse hermed. 
 
Steen Weisner tilføjede omkring data, at der er forskel på Arts tal (de der er fremsendt som bilag) og på AU 
tal, hvor en adjunkt, som bliver lektor bliver registreret både som en fratrædelse og som en tiltrædelse. Han 
argumenterede for fordelen ved kun én registreringsmetode. Nogle steder registreres alle tiltrædelser – også 
dem uden opslag – i PXS, men det har Arts HR ikke ressourcer til. 
 
Dekanen sagde, at han har udtrykt støtte til AU HR’s arbejde med at sikre fælles, standardiserede HR-
oplysninger for AU. 
 
Udvalgene tog orienteringen til efterretning. 
 
10. Gensidig orientering 

Udvalget drøftede, at emnet trafiksikkerhed henhører under AU som helhed. 

Udvalget drøftede ligeledes kopimaskiner – og deres funktionalitet – hvor flere var utilfredse tilfredshed med 
de nye maskiner. 

Orientering om medarbejdernes modtagelse af arbejdstidsaftalen udskydes til næste møde.  

Dekanen takkede for et godt møde. 
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