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Punkter til beslutning 
 
1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst 

Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udval-
get holdt et minuts stilhed. 
 

2. Godkendt referat til orientering (er godkendt pr. mail) 
Godkendt 

 
Punkter til orientering 
 
3. Opsamling på MUS/GRUS samt kompetenceudvikling herunder 

fordeling af kompetencefonds-midler 
 
DPU: Tilbagemeldingerne fra såvel medarbejdere som ledere er, at MUS har 
god effekt. Der er afholdt MUS med alle medarbejdere og GRUS for ph.d.er. I 
2016 besluttede LSAU at inddrage særlige temaer – herunder temaer fra 
APV’en - ved denne MUS. Temaerne var ’senior’, ’mulige karriereveje’, ’ar-
bejdsbelastning og stress’.  
Ved de afholdte MUS i 2016 blev der samlet systematisk op på ønsker til 
kompetenceudvikling. Resultatet viste efterspørgsel på kurser i Academic 
English, forskningsledelse, kvantitativ og statistisk metode, brug af MS Office 
programmer. DPU’s samarbejdsudvalg (LSAU) har endvidere prioriteret som 
opfølgning på instituttets APV-undersøgelse, at igangsætte et karriererådgiv-
ningsforløb, der skal fremme mulighederne blandt adjunkter, post.docs og 
ph.d.er. Desværre udeblev mange ph.d.er, trods tilmelding.  
Et større kompetenceudviklingsprojekt i 2017 vil være udvikling af nye un-
dervisningsmetoder – herunder kollektiv vejledning. Ca. 40 VIP har i efter-
året 2016 været på workshop om kollektiv vejledning, og de studerende er og-
så blevet hørt. Det skal der arbejdes videre med i 2017. Det administrative 
personale har primært ønsket kurser i excel og powerpoint. 

Møde: Mandag den 27. februar 2017 kl. 10.45-12.45 
Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 
Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 
 
Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær, Bjarke Paarup, 
Per Stounbjerg, Ole Jensen, Marie Vejrup Nielsen (næstformand), Anne Møldrup 
Overballe, Else Thousig, Camilla Skovbjerg Paldam, Ivy Kirkelund, Stacey Marie 
Cozart.  
Gæster: Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, HR-partner Karina Krogsdal-
Wogensen (referent), Mette Mejlvang (under pkt. 3) 
 
Afbud: Mette Greve; HR-partnerchef Steen Weisner, Claus Holm, Ida Juul. 
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Alt i alt er der brugt ca. 195.000 kr. på kompetenceudvikling, hvilket er lidt 
mindre end i 2015. Det er tidligere besluttet at prioritere fælles kurser frem 
for individuelle kurser, selv om sidstnævnte ikke er udelukket. 
 
IKK: MUS har taget udgangspunkt i APV’en. Der er bl.a. drøftet ’timebalan-
cer’, ’karriereveje’, ’omgangstone’ (med særlig opmærksomhed på køn og al-
der), ’juniores udfordringer’, ’stress og overarbejde’ – hvor det blev tydeligt, 
at kilden hertil også skyldes et krydspres ift. eksterne opgaver. Dertil admini-
strativt arbejde. Ift. temaet ’Anerkendelse og omgangstone’ viser der sig stor 
diversitet i afdelingerne fra ’ingen problemer’ til ’hård tone på lærermøder’. 
Nogle kvindelige undervisere oplever hård tone fra de studerende.  
MUS var tilrettelagt så kompetencefondens deadline kunne nås, men det har 
været vanskeligt at nå alle samtaler i de store afdelinger. 
Kompetenceudvikling: Der har været en god økonomi i år, hvorfor der ikke er 
sagt nej til ønsker og kurser. Fx Academic English, kvantitative data og kalen-
derstyringskurser. En del har fået midler fra Kompetencefonden.  
Der blev opfordret til, at der udbydes et mindre kursus i forskningsledelse. 
 
IKS: MUS er generelt se forløbet fint, også som led i opfølgning på APV’en. 
Men stress går igen som problemstilling. 
Kompetenceudvikling: Instituttet har imødekommet alt, der er efterspurgt, og 
der er blevet tildelt midler fra Kompetencefonden.  Kurserne er bl.a. forsk-
ningsledelseskurser (til de der har forskningsledelse), danskkurser til udlæn-
dinge som supplement til danskkurser fra det offentlige, samt kurser i kom-
munikation, projektledelse og Blackboard. Samlet har VIP fået 270.000 kr. til 
kompetenceudvikling og TAP 100.000 kr. Det opleves, at tidsrammen er 
stram ift. at afholde alle MUS inden fristen for Kompetencefonden. 
 
CUDiM: Det opleves ligeledes svært at nå fristen til Kompetencefonden.  
I MUS er drøftet arbejdsopgaver bl.a. med afsæt i VIP-o-matic, hvilket har 
fungeret godt ift. prioriteringer og justering af arbejdsbelastning. 
Ift. inddragelsen af APV i MUS er der ikke fremkommet meget nyt, da mange 
tiltag er iværksat, og der løbende har været afholdt møder. Langt de fleste 
medarbejdere trives godt. Seniorsamtaler er introduceret, men der er ikke 
mange for hvem, det er aktuelt. Der er drøftet karriereudvikling med særligt 
ph.d. og videnskabelige assistenter. Med VIP har der derudover været drøftel-
ser om forskningsledelse og drøftelser om at komme videre i stillingsstruktu-
ren. Der er aftalt en opfølgnings MUS med enkelte medarbejdere. Mange 
medarbejdere henvender sig løbende. 
Kompetenceudvikling: 11 medarbejdere deltog i kurser i 2016 (projektledelse, 
sprog, forskningsledelse, kvantitative metoder). I 2017 er der et samlet kursus 
i kalenderstyring med 12 deltagere. Derudover er der 8 medarbejdere der 
gerne vil have andre kurser. Desværre har mange fået afslag fra Kompetence-
fonden.  
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ACA: Der bliver afholdt MUS over hele linjen. ACA lederne har holdt møde 
med deltagelse af AU HR for at optimere MUS. Drøftelserne omhandlede bl.a. 
at MUS-Konceptet skal ikke føles snærende, og at det kan overvejes at holde 
opfølgnings MUS. Enkelte har afholdt GRUS. 
Kompetenceudvikling: I 2015 deltog hver medarbejder i ACA gennemsnitligt i 
5 dages kompetenceudvikling. I 2016 er det gennemsnitligt 4 dage. Interne 
temadage tælles som kompetenceudvikling.  
 
Marie Vejrup Nielsen udtrykte, at det var positivt at høre, at MUS fungerer, 
om end der er kort tid til at afholde MUS inden dead-linen for Kompetence-
fonden. Nogle medarbejdere har henvendt sig til TR efterfølgende. Marie 
sagde, at det for hende viste, at MUS fungerer som det skal og er dialogska-
bende. Marie istemte, at VIP-O-MATIC har bidraget til at understøtte MUS 
drøftelserne, og påpegede, at der fortsat ligger drøftelser om ’gamle timer’. 
Marie opfordrede til at der bliver ’ryddet op’.  
 
Udvalget drøftede dette, og konstaterede at oprydningsarbejdet er påbegyndt. 
Dekanen supplerede at han og TR som aftalt vil gennemgå arbejdstidsaftalen. 
Han opfordrede til, at der decentralt tages hånd om ’de gamle timer’ snarest 
muligt.  
 
Marie understregede, at løsninger ikke må gå ud over enkeltmedarbejdere. 
Dekanen var enig i, at evt. aftaler om gamle timer ikke bør gå ud over enkelt-
medarbejdere, og tilføjede at det samme gælder enkelte afdelinger, alders-
grupperinger og lignende. Han mindede om, at oplysninger om gamle timer 
beroede på meget forskellig praksis mellem de forskellige afdelinger, og at 
man derfor lokalt måtte tilstræbe rimelige, balancerede løsninger. 
Udvalget drøftede timepukler, og at VIP-O-MATIC nu kan danne oversigter, 
så man kan vurdere timer ift. arbejdstidsaftalen. Udvalget drøftede, hvordan 
reducering af timeforbrug for uddannelserne har en positiv afsmitning på at 
der ikke dannes timepukler. DPU’s kurve er knækket ift. tidsforbrug på un-
dervisning, så timepuklen afvikles løbende. Bjarke Paarup sagde, at IKS har 
ikke knækket kurven endnu, men der er taget beslutninger for at arbejde hen 
imod det. 
 
Dekanen tilføjede, at arbejdet for at minimere undervisningsforbruget også 
skal modvirke stress og arbejdspres, og at der bør fastholdes en arbejdsrytme, 
som ikke skaber nye timepukler. Hvilket betyder, at det er nødvendigt at fast-
holde beslutningerne om opfølgningen på uddannelseseftersynet. 

 
Ivy Kirkelund spurgte institutlederne og centerlederen om, hvorvidt medar-
bejdere fik bevilliget sprogkurser i England, siden direktøren og Kompetence-
fonden har afslået at betale til sprogkurser i England. Dekanen fortalte, at 
emnet har været drøftet i HSU, og at han der har oplyst, at der på Arts er en 
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decentral beslutning, hvordan man bedst muligt udnytter ressourcerne, og at 
den ligger hos institutlederne og centerlederen. Anne Overballe tilføjede, at 
kompetencefonden ikke betaler selvom institutlederne og centerlederen har 
godkendt kurset i England. Institutledernes og centerlederens erfaringer er, 
at der udbydes kurser i Danmark, som medarbejderne nu har meldt sig på og 
efterfølgende vil evaluere. 
Dekanen takkede for gennemgangen og drøftelserne. 
 

4. Lønforhandling 2017 
Marie Vejrup Nielsen sagde, at det fungerer fint at udfylde det elektroniske 
ansøgningsskema. Camilla Skovbjerg Paldam spurgte, om professor MSO an-
søgninger til lr 38 og bilag skal uploades i skemaet. Dekanen svarede, at et lr 
38 professorat bør være i opslag og at professoratspolitikken bør justeres her-
efter. 
Ole Jensen sagde, at Mads Brask Andersen fra Arts HR er på barsel, hvorfor 
der kan være en mindre forsinkelse på listerne med ansøgninger. 
 

5. Nyansættelser på Arts 2014-2016 
Bilaget blev taget til efterretning og Marie Vejrup Nielsen henviste til, at refe-
ratet fra sidste møde var godt at have in mente til næste års drøftelse. 

 
6. Orienteringer fra dekanen 

Status vedr. afdelingslederne 
Dekanen berettede, at der er et udkast til en skriftlig aftale, som der er givet 
foreløbigt tilsagn til fra DM. Dekanen fortalte, at der er oprettet en ny institu-
tion ledelsesforum’, som omfatter Arts’ ledelseskreds. Formålet er at sikre vi-
densdeling og dialog om fakultetets situation. Der vil på mødet blive drøftet 
forskellige emner, fx digitalisering, som får konsekvenser for forskning og 
uddannelse. Derudover vil økonomi og arbejdsmiljø blive drøftet. 
 
Status ift. arbejdstidsaftalen  
Den formelle drøftelse ift. arbejdstidsaftalen er ikke startet, idet det er ønsket 
at afdelingslederaftalen er på plads først. Institut og centerledere kommer 
med input til dekanen, hvis der er noget i den nuværende aftale, som bør ju-
steres. TR har en tilsvarende proces. 
 
Status på bibliotekerne 
Fakultetet har stærk opmærksomhed på, at de nuværende leverancer og kvali-
tet fortsætter som hidtil under en ny fakultetsaftale. Der er nedsat et ad hoc 
udvalg af medarbejdere og studerende, hvor medlemmerne har erfaring med 
bibliotekerne. Udvalget skal rådgive fakultetet ift. en fakultetsaftale for Arts. 
Dette fremsendes til AU, som tager forhandlingerne med ’Det kongelige Bib-
liotek’. Dekanen fastslog, at det er vigtigt for Arts, at blive en nær samar-
bejdspartner for det nye Kongelige Bibliotek. Der er lagt op til en hurtig pro-
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ces, jf. bilag 4, hvor Arts skal fremlægge d. 10. marts 2017 og bestyrelsen mø-
des i april. 
 
Marie Vejrup Nielsen anerkendte Arts for at have haft en virkelig god inddra-
gelse, som har skabt tryghed hos medarbejderne. Det har været muligt at 
komme med meget konkrete kommentarer. Der er dog stadig områder, hvor 
konsekvenserne over tid ikke står helt klare. Der bør overvejes at nedsætte et 
løbende udvalg. 
 
Dekanen spurgte til erfaringer med, at Outlook er obligatorisk til mødeind-
kaldelser. Marie Vejrup Nielsen svarede, at det har været en forholdsvis mild 
udrulning, der har ikke været de store protester. Camilla Skovbjerg Paldam 
supplerede, at der er mange medarbejdere, der endnu ikke gør den store brug 
af Outlook, så der er lidt vej igen. 
 
Dekanen opfordrede til at udvalget melder tilbage, når de høster erfaringer. 
 
Arts økonomi  
Dekanen sagde, at forventningerne blev indfriet i 2016: I 2016 fik Arts ingen 
fremdriftsbøde, studieaktiviteten er steget og der er stigning i STÅ. Dekanen 
anerkendte medarbejdernes og de studerendes indsats herfor. Resultat for 
Arts blev + 25 millioner. Arts drøfter med rektor, hvordan opsparingen skal 
bruges. 
Dekanen fremførte, at økonomien stadig er svær at forudsige, men hvis Arts 
har en tilsvarende indsats som i 2016, så vil 2017 også kunne ende positivt. 
Herefter rammer dimensioneringen og finanslovsbesparelser hårdt, særligt 
på IKS og IKK. DPU har taget puklen vedr. dimensionering. Det er et muligt 
perspektiv, at fremdriftsbøden bliver mindre – eller ikke bliver relevant; alt 
afhængig af om det lykkes at fastholde den flotte indsats. Dekanen konklude-
rede, at der er midler til ansættelser, således som fastsat i den langsigtede 
bemandingsplan. Der er dog grund til forsigtig optimisme. Der skal løbende 
gøres status op i forhold til langtidsudsigterne. Den økonomiske strategi er at 
spare op i 2016 og 2017, så der er en maksimal buffer ift. fremtidige indtægts-
tab. 
 

7. Arbejdsmiljøstatistikker 2016 
Statistikkerne blev taget til efterretning. 
 

8. Næste møde 
FSU/FAMU fællesmøde d. 14. marts 13-15.30 (Martin K Kristensen inviterer) 
  

9. Eventuelt  
Marie Vejrup Nielsen blev konstitueret som FSU næstformand indtil 30. juni 
2017. 


