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1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst 

Dagsordenen blev godkendt og udvalget orienteret om, at Marie Vejrup Niel-
sen som suppleant for Charlotte Palludan vil være fungerende næstformand. 
 

2. Godkendt referat til orientering (er godkendt pr. mail) 
Der var ingen indsigelser til det godkendte referat 

 
3. Årsplan og mødedatoer for 2017 

Årsplanen blev tiltrådt. Sekretæren indkalder elektronisk til møderne. 
 

4. Kvinder i forskning 
Dekanen bad institutlederne redegøre for de fremsendte handlingsplaner. 
 
På IKS er ambitionen at få et gennemsnit på 45% kvindelige ansatte i ordinæ-
re stillinger. Der er miljøer, hvor målsætningen er svær at nå, og disse skal 
have særligt fokus. 
 
For IKK gælder, at der pt. generelt er et underskud af kvindelige lektorer og 
professorer, hvorfor der er særligt fokus på disse niveauer. Et middel hertil vil 
være at sikre åbne stillingsopslag og arbejde for en øget internationalisering, 
da der også er en overvægt af ansatte med baggrund på AU. 
 
På DPU er fokus på kønsbalance i forskning. Der er en overvægt af kvinder ift. 
mænd, hvilket ser ud til at fortsætte ved generationsskifter. Der er pt. få 
kommende opslag, hvorfor stillingsopslag ikke vil kunne spille en afgørende 
rolle, som middel til kønsbalance. 
 
Dekanen fastslog, at rekruttering af flere kvinder samtidig går hånd i hånd 
med bestræbelsen på yderligere at højne det faglige niveau og styrke den in-
ternationale forskningsprofil. Fokus er især på fast VIP. 
 

Møde den: Fredag den 9. december 2016 kl. 12.00 – 13.15 
Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 
Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 
 
Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Bjarke Paarup, Per Stoun-
bjerg, Marie Vejrup Nielsen (supplerende næstformand), Anne Møldrup Overballe.  
 
Gæster:  
HR-partnerchef Steen Weisner 
HR-partner Karina Krogsdal-Wogensen (referent) 
 
Forfald: Ole Jensen, Ivy Kirkelund, Else Thousig, Camilla Skovbjerg Paldam, Mette 
Greve, Arne Kjær, Charlotte Palludan (næstformand), Chefrådgiver Lone Plougmann 
Iversen.  
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FSU drøftede opgørelsen over kønsfordelingen, samt historiske og nærvæ-
rende forhold, som har betydning herfor.  
 
Institutterne er opmærksomme på forskellige greb, f.eks. at øge antallet af 
professorstillinger på Arts generelt, at have internationale opslag, langtids-
planlægge gennem bl.a. seniorsamtaler, samt talentpleje af yngre forskere. 
 
Samtidig drøftede udvalget det forhold, at der i de næstkommende år skal an-
sættes færre end der fratræder, hvilket kan betyde, at den ønskede udvikling 
ift. kønsbalancen ikke kan ske så hurtigt. Dertil er der miljøer hvor udfordrin-
gen er, at der er overvægt af mandlige eller kvindelige studerende, post.doc, 
adjunkter og lektorer indenfor et fagfelt. 
 
Dekanen sagde, at volumen på ansættelser ganske rigtig er faldende, og at de 
er afhængige af fratrædelser. Derfor er MUS og seniorsamtaler med henblik 
på langtidsplanlægning vigtige. 
 
B-siden anerkendte, at færre rekrutteringer er et vilkår, men udtrykte bekym-
ring over, at tallene i 2016 derved får stor betydning for udgangspunktet. B-
siden opfordrede derfor til et konstant fokus på kønsbalance, så 2016 møn-
stret ikke reproduceres. 
 
Der var i udvalget enighed om, at der skal arbejdes målrettet med området, 
men at de færre rekrutteringer kan vanskeliggøre, at tallene kommer i balance 
så hurtigt, som ønsket. Ligesom det høje faglige niveau altid vil være den mest 
tungtvejende faktor.  
 
Dekanen konkluderede, at rekrutteringsstrategier som søgekomitéer, fokus 
på internationale opslag mv. skal afprøves, hvor relevant. 
 
FSU berørte professoratspolitikken og drøftede muligheden for et nyt initiativ 
mht. MSO-professorater på institutniveau. Dekanen fremførte, at han med-
bringer det som punkt på Akademisk råds møde mhp. rådgivning herom, og 
understregede, at der i givet fald være tale om decentrale processer under in-
stitutledernes ansvar. 
 
 

5. VIP-ansættelser på Arts 
FSU har besluttet at overveje at afvente med at opgøre tallene for VIP-
ansættelser til kalenderåret er gået (modsat den nuværende praksis hvor tal-
lene opgøres i efteråret) for at undgå talforvirring. Dekanen ville foreslå 
samme overvejelse i Akademisk råd. 
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Efter ønske fra FSU-næstformanden var der fremsendt løntal opgjort på køn 
og aldersgrupperinger.  
B-siden var umiddelbart tilfredse med statistikken, og vender tilbage til HR 
ift. eventuelle, afklarende spørgsmål. FSU var i læsningen af tallene opmærk-
som på, at oversigten angiver medarbejdergruppers alder og løn, men ikke 
akademisk anciennitet. 
HR tilføjede, at oversigten ikke særskilt viser funktionstillæg. 
 
FSU konkluderede, at der ikke var de store udsving, hvilket må antages at af-
spejle det transparente lønkatalog og lønforhandlingssystem. 
DPU har historisk set en forhandlingskultur, men er opmærksomme på at 
korrelere med de to andre institutter. Der er dog det forhold, at f.eks. profes-
sionshøjskolerne giver højere lønninger, hvilket spiller ind ved rekruttering af 
medarbejdere herfra. 

 
FSU drøftede muligheden for efter lønforhandlingerne i 2017 at få en oversigt 
over hhv. antallet af kvindelige og mandlige ansøgninger om lønforbedring op 
imod antallet af kvindelige og mandlige tildelinger af lønforbedring. 

 
 

6. Budget 2017 
Dekanen gennemgik budgettet, hvor der er et forventet minus på 4mio. i 
2017.  
Dekanen anerkendte, at der er gjort en kæmpe indsats med dimensionerin-
gen, hvilket set med optimistiske briller kan betyde, at vi forventes at møde 
målene og antageligt undgår bøde.  
Det fremlagte budget kan med andre ord være for pessimistisk, idet der er 
mulighed for, at resultatet bliver bedre.  
Der er dog mange ubekendte f.eks. ift. taksameterreformen, hvorfor der må 
arbejdes med forbehold. 

 
 

7. Orienteringer fra dekanen 
Dekanen orienterede om, at de løbende forhandlinger vedr. afdelingslederne 
genoptages med stedfortrædere for Charlotte Palludan. 
Dekanen orienterede om etablering af et nyt nationalbibliotek, samt at det 
fremtidige samarbejde med dette drøftes i universitetsledelsen. 
 

 
8. Næste møde 

Mandag den 27. februar kl. 10.45-12.45  
 

9. Eventuelt  
Intet til eventuelt 


