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Ordinært LSU-møde 

Dato: 1. september 2014, kl. 10:30-12:00 

Sted: Mødelokale 1590-231 

Tilstede: Jørgen Kjems (formand), Arne Nylandsted Larsen (ANL), Peter Thostrup (PT), 

Annette Wandahl (AW), Henrik Birkedal (HB), Claus Buus (CB), Morten Foss (MF), Si-

mon Frølich (SF), Trine Møller Hansen (TMH), Jeppe Vang Lauritsen (JVL), Rikke Louise 

Meyer (RLM), Mads Slot Vinding (MSV), 

HR-partner Charlotte Illum Nielsen 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af udkast til referat 

Bilag: Udkast til referat af LSU-møde 12. maj 2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Personal og økonomi 

Orientering ved formand 

a) Ansættelse af ph.d.-administrator 

Formanden orienterede om, at der efter ansættelsesstoppet har været opslået 

en stilling som ph.d.-administrator. Der var 25 ansøgere til stillingen, 3 har været 

indkaldt til samtale, og stillingen blev tilbudt Maria Kragelund. Stillingsindholdet 

vil være ph.d.-administration samt en række andre opgaver, som vil blive nær-

mere defineret.  

b) Kommende runde af MUS-samtaler 

Den årlige runde af MUS-samtaler vil blive afholdt i perioden fra september til 

december 2014. Formanden opfordrede til at benytte den elektroniske version 

via AUHRA. 

CIN orienterede om seniorsamtale for ansatte (VIP/TAP) over 55 år. Materiale er 

tilgængeligt på AU’s interne medarbejdersider. 

CIN orienterede endvidere om 2 pilotprojekter 1) guide til gruppeudviklingssam-

taler og 2) guide til samtale med ph.d.-studerende. De er pt. ikke tilgængelige på 

interne medarbejdersider. Hvis der er ønske om at prøve konceptet, ønsker HR en 

evaluering. De nye koncepter erstatter ikke de individuelle MUS-samtaler. 

c) Status på budget 2014 

Formanden orienterede om status på inddækningskravet, som i 2014 er 7 mio, kr. 

iNANO er pt. på 3,8 mio. kr. og har dermed et underskud på 3 mio. kr. 

Underskuddet tilskrives bl.a. underforbrug i forhold til budgettet, og at der ikke er 

eller kan findes 20 % inddækning på alle typer bevillinger. 

Udvalget diskurterede derefter problematikken omkring inddækning. 
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4. Diskussion af universitetsledelsens forslag om beslutninger som opfølgning på 

problemanalysen 

Bilag: Forslag om beslutninger som opfølgning på problemanalysen 

Forslaget er sendt i høring frem til 19. september 2014. 

Formanden præsenterede universitetsledelses forslag om beslutninger omhand-

lende følgende hovedpunkter: 

- Ledelsesdelegering og nærvær 

- Økonomi 

- Medinddragelse 

- Organisering og indretning af fakulteter 

- Kommunikation 

- Administrativ understøttelse 

 

Formanden orienterede om, at han som centerleder sender fælles svar ind sam-

men med øvrige institutledere på ST.
 

 

Det blev diskurteret, hvordan der skulle svares fra medarbejdersiden, og det blev 

besluttet at kontakte hhv. VIP og TAP og få deres input men henblik på at ind-

sende gruppesvar fra hhv. TAP og junior og senior VIP. 
 

5. Evt. 

Intet, 

 

Mødet sluttede kl. 11.30.
 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jørgen Kjems    Trine Møller Hansen 

Formand for iNANO LSU  Næstformand for iNANO LSU 


