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1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst 
Dagsorden blev godkendt 

 
2. Godkendt referat til orientering (er godkendt pr. mail) 
Referatet blev taget til efterretning 

 
3. MUS og kompetenceudvikling:  
Dekanen bad om en mundtlig orientering fra institutlederne, centerlederen og 
administrationschefen om, hvordan APV temaerne er brugt i MUS 2016 og status 
på igangsættelsen af MUS 2017. 
 
Ole Jensen sagde, at ACA LSU og LAMU netop har drøftet opfølgningen på APV 
og MUS temaer. Der er ikke et behov for fælles ACA temaer, men der er fortsat 
opfølgning på kompetenceudviklingsaftaler. Som et led i opfølgningen på APV’en 
har ACA udarbejdet 12 punkter til god omgangstone. 
 
Arne Kjær sagde, at på CUDiM fulgte han op på APV’en i MUS. Temaerne for 
MUS 2017 er ikke specifikke for APV, idet der sker en løbende opfølgning på APV. 
 
Claus Holm fortalte, at DPU er i gang med at forberede MUS 2017 både med mø-
debookninger og drøftelser i institutledelsen. DPU LSAU drøfter d. 15/9 eventu-
elle temaer til de forestående MUS samtaler. Ligesom ved MUS 2016 indgår vip-
o-matic-tal, forskningstilsyn og seniorafklaring som en del af MUS 2017. 
 
Per Stounbjerg fortalte, at IKK har vedtaget, at der fortsættes med nogle af APV 
temaerne. For VIP er det dialog om vip-o-matic-tallene, stress, arbejdsbelastning, 
karriereudvikling, anerkendelse og omgangstone. 
 
Bjarke Paarup sagde, at der på IKS var fem temaer i MUS 2016: God ledelse i dag-
ligdagen, stress, god omgangstone, anerkendelse og kalenderstyring (outlook og 
tilstedeværelse). På LSU mødet d. 6/9 blev MUS 2017 igangsat, men aftalen om 

Møde den: Torsdag den 7. september 2017 kl. 13-15 
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: HR-partnerchef Steen Weisner, HR-partner Karina Krogsdal-Wogensen (re-
ferent) 
 
Afbud:  Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Mette Greve 
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hvorvidt temaerne skal fortsætte afklares pr. mail. Det er forventeligt, at de fire 
første temaer vil indgå i MUS 2017. Dekanen takkede for gennemgangen og oply-
ste at vip-o-matic nu kan forsyne valide tal på alle tre institutter, og at man nu 
ville kunne forsyne de nødvendige data forud for MUS Der udestod dog enkelte 
småjusteringer i den eksisterende oversigt. Marie Vejrup tilkendegav tilfredshed 
med, at man var kommet så langt. 
 
Steen Weisner spurgte til brugen af AU spørgeguiden og AUHRA. Der var i udval-
get enighed om, at spørgeguiden bruges som afsæt for medarbejderudviklings-
samtalerne på hele fakultetet, men at AUHRA pt. ikke blev brugt til at samle afta-
leskemaerne i. Marie Vejrup Nielsen fastslog, at aftaler skal dokumenteres, ikke 
nødvendigvis i AUHRA, men skriftligt, fx i en mail. 
 
Dekanen bekræftede, at aftaler skal dokumenteres, noterede at medarbejderne 
skal have validerede vip-o-matic tal inden MUS, og konkluderede at der i FSU ta-
ges en erfaringsopsamling primo 2018.  
 
Dekanen mindede om, at kalendersystemet skal bruges af alle til mødeplanlæg-
ning, idet det er et led i fakultetets tiltag for at mindske stress i form af nemmere 
møde- og uddannelsesplanlægning og færre mails. Per Stounberg mente, at tilste-
deværelse bør være næste naturlige drøftelse. Dekanen sagde, at drøftelsen vedr. 
tilstedeværelse bedst tages i forbindelse med afdelingens drøftelser om trivsel, 
fællesskab m.v. MUS kan dog bruges til ud fra kollegialitetsvinklen at påpege 
sjælden tilstedeværelse. Udvalget drøftede, at afdelingen kan overveje, om der bør 
stå træffetider og, ved længere fravær, tlf. nr. på døren. Dekanen bemærkede, at 
det ville være naturligt, at sådant også blev oplyst i kalenderen. 
 
Udvalget drøftede, at karriereudvikling (særligt ph.d., post.doc og adjunkter) er et 
vigtigt emne i MUS. Udgangspunktet er, at ansættelsen på Arts er et springbræt 
videre i deres karriere uden for fakultetet. 

 
4. Opsamling på lønforhandling 2017 
Dekanen bad udvalget om at evaluere ud fra HR-oversigten over forhandlingsre-
sultatet. Per Stounbjerg sagde, at processen har kørt rigtig fint; der har været en 
omhyggelig procedure, et godt datagrundlag og generelt en god proces. Dog 
havde han forbehold for tallene i skemaet. Udvalget tilsluttede sig, at det har væ-
ret en god proces og at systemunderstøttelsen har været en forbedring. Skulle der 
ske justeringer til lønforhandlingerne 2018, bør det være en systemmæssig æn-
dring, så teksten i medarbejdernes ansøgninger har afsnit fremfor, som ved 2017, 
at stå som én lang tekstblok uden mellemrum. Steen Weisner sagde, at han vil 
søge at implementere de mulige tekniske forbedringsmuligheder inden næste løn-
forhandling. Ole Jensen supplerede, at systemet er udviklet på Arts og derfor ikke 
kan tilbyde mange ekstra funktioner. Udvalget havde forståelse herfor og drøf-
tede, hvordan medarbejderne kan opfordres til at skrive kortere ansøgninger. 
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Dekanen konkluderede, at såvel ledere som TR bør opfordre medarbejderne til 
korte og koncise ansøgninger. 
 
Marie Vejrup bemærkede, at M-tillægget bruges forskelligt blandt institutterne, 
og at dette bør afklares, inden lønkataloget skal drøftes af dekanatet og TR. 
Bjarke Paarup sagde, at der bør være samlet mere praktisk erfaring før lønkatalo-
get eventuelt ændres. 
 
 
5. Orienteringer fra dekanen 
Arbejdstidsaftalen 
Det tredje forhandlingsmøde om arbejdstidsaftalen blev afholdt d. 6/9 2017. Der 
er gode drøftelser, god fremdrift og endnu et møde er planlagt. Marie Vejrup Ni-
elsen tilføjede, at det er en god proces, idet der bliver afdækket viden om nuvæ-
rende praksis, hvilket i sig selv er betydningsfuldt for forståelsen af Arts. 
 
SCKK kompetenceudviklingsprojekt 
Projektet om digitale forskningsmetoder går i gang snarest. Marie Vejrup Nielsen 
roste Louise Søndergaard for kompetente bidrag, særlig den medarbejderinddra-
gende del af projektet. 
 
Forventninger til økonomien 
Dekanen sagde, at med forbehold for, at vi knapt er startet på budgetprocessen og 
at finanslovsforhandlingerne ikke er afsluttet, forventede han et pænt resultat og 
så positive tegn, som med forsigtighed – og under forudsætning af en fortsat fo-
kuseret indsats og gennemførelse af de planlagte uddannelsestiltag – kunne pege 
fremefter i årene forude. Der er således pt. ikke udløst en fremdriftsbøde i 2018, 
ligesom indsatsen fra medarbejdere og studerende har sat positive spor i gen-
nemførelse og studieeffektivitet. Denne ændring i studieadfærd tegner sammen 
med effekterne af de omkostningsreducerende tiltag til at reducere de negative 
virkninger af de forventede indtægtstab som følge af dimensionering, ompriorite-
ringsbidrag m.v. i årene fremover.  
 
Normer for videnskabelige stillinger 
Universitetsledelsen har drøftet bindende normer for fastansættelse af videnska-
belige medarbejdere, som pt. er i høring i akademisk råd. FSU vil høre mere 
herom, når høringsperioden hos akademisk råd er ovre. Marie Vejrup Nielsen 
bad om en øget involvering af TR-systemet. TR-systemet er særligt opmærk-
somme på internationaliseringskravene, som ikke nødvendigvis matcher Arts’ 
fagligheder og nationale forskningsområder. Dekanen konkluderede, at der skal 
holdes et møde for FSU formandsskabet, så TR kan orienteres behørigt. 
 
Satsning på erhvervssamarbejde 
Fakultetssekretariatet har ansat Kathrine Solvang (fra IKK).  
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Vip-o-matic status og brug 
Dekanen gennemgik overordnet balancerne i vip-o-matic, herunder antallet af 
medarbejdere for hvert institut, der har underudnyttet deres undervisningskapa-
citet, og antallet af medarbejdere, der har timeoverskud. Udvalget drøftede, at det 
bl.a. er nedbringelsen af timeforbruget på uddannelserne, som har bidraget til ba-
lancepunktet. Dekanen sagde, at han regelmæssigt vil dele tallene med FSU. 
Steen Weisner fastslog, at aggregerede data, som dem dekanen fremlagde, må de-
les, men enkeltmedarbejderes tal må ikke deles med andre medarbejdere. Udval-
get ønskede en yderligere udredning af deling af tal fra vip-o-matic, så data be-
handles korrekt. 
 
Status indflytning i Nobel 
Indflytningen er forløbet godt og CUDiM flytter d. 1/10 2017. Indflytningen fest-
ligholdes d. 8/9 2017. Karina Krogsdal-Wogensen erindrede om fysisk og psykisk 
APV ifbm. flytning. 
 

 
6. Arbejdsmiljøstatistikker (statistikker fremsendes til orientering 

og drøftes på fællesmødet med FAMU) 
Udvalget ønsker på FSU/FAMU fællesmødet en uddybende forklaring på temaer 
– hvilke stigninger er relevante for Arts? 

 
7. Næste møde 
FSU/FAMU fællesmøde onsdag d. 11/10 2017 kl. 13-15 (Martin Keis Kristensen 
inviterer) 

  
8. Eventuelt  
Dekanen opfordrede alle medarbejdere til i deres mails at indsætte auto-signatur 
og tilbagesvars-signatur med telefonoplysninger, således at det var let at afklare 
evt. spørgsmål ved en telefonsamtale, som ville være en hurtigere og mere per-
sonlige kontakt end de lange mailtråde. Udvalget aftalte at tage e-mail kommuni-
kation op under ’God omgangstone’. Anne Møldrup Overballe opfordrede til en 
drøftelse af brugen af seniordage på Arts på næste ordinære FSU møde d. 11/12 
2017. 
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