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Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden samt opfølgning på referat fra sidste møde  

Godkendt 
 

2. Besøg af AAU kompetenceudvikling 
Kaveh Shamsiri Petersen informerer om AURA og mulighederne for bl.a. kompetenceudvikling. 
Herunder hvordan forskere kan optimere kompetencer indenfor eksempelvis projektledelse, 
kalenderstyring. 
Ulla nævner at Jura er ved at opdatere KU planen lige pt. er ved at blive opdateret. 
Der bliver vendt muligheden for at, der laves et hold på jura for yngre forskere med eksempelvis fokus 
på kompetenceudvikling inden for hjemtagning af midler.  
Kaveh nævner at man generelt på AAU er mulighed for at få dækket kompetenceudvikling gennem 
diverse kompetencefonde. 
I flere tilfælde kommer underviserne her på AAU. 
 

 
 
Økonomi og HR: 

 
3. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 

a. Opdatering på personale 
b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
c. Nyt vedr. økonomi  
 
Rikke og Gitte kommer tilbage efter jul. Marianne Holdgaard er gået ned på 80%. Bjørn er på nedsat tid 
indtil at han kommer til hægterne. 
 
Tanja og Rune skal aflevere phd i begyndelse af marts. Kristen er ved at rette op på hendes ph.d. 
 
Fakultetet har bedt om et notat om udskudt forskningstid vedr. indefrosne timer i banken. Instituttet 
har en ophobning på 5000 timer. Fakultetet vil have en oversigt over potentielt indefrosne lønmidler i 
banken, da der er en fakultetspolitik om at der kun må være 250 timer pr. medarbejder. AR vil 
diskutere dette og have et overblik. Trine efterlyser en politik på instituttet. Ulla mener at det er plus 
eller minus på 250 timer jf. fakultets politik. Ulla overvejer hvorvidt det kan gøres tilgængeligt for den 
enkelte i forhold til antal timer.  
 
 
 

 
 
Egne interne forhold: 

 

  



 
4. Arbejdsmiljøhandlingsplan 2019 – 2020 / diskussion af ligestillingsplan 

Sagsfremstilling: 
Arbejdsmiljøhandlingsplanen 2019 – 2020 og ligestillingsplanen gennemgås.  
 
Indstilling: FU drøfter arbejdsmiljøhandlingsplan og ligestillingsplan 
 
Bilag: Arbejdsmiljøhandlingsplan, Ligestillingsplan 
 

Den gamle handlingsplan er blevet revideret med det output, der var å institutseminaret. Der var fysiske og 
psykiske udfordringer, hvilket er blevet kogt ned til 4 overordnede temaer. 
En af dem er work-life blance, som sigter imod det psykiske. Dette griber ind i ligestillingshandlingsplanen. 
Vores rundering var på institutseminaret og de målsætninger som der er kommet ud af det er i 
arbejdsmiljøhandlingsplanen. De fysiske fokuspunkter ligne de vi har haft før. Det psykiske handler om 
worklife balance, som stressforebyggelse. Ligeledes har dynamikken og arbejdsmiljøet i forskellige 
medarbejdergrupper fokus. 
I bilag 1 er der nævnt årsaktiviteter, hvor man bl.a. kigger på lokalefordelinger. Birte nævner at det fylder 
med lokalefordelingen. Vi laveren rokade igen og håber at vi kommer lidt bedre i mål med det. Birte 
nævner, at dette ikke er færdigt. Ulla nævner at det er et problem, at der er mange kontorer, der står 
tomme hver dag, når der er medarbejdere, der skal dele kontor med medfølgende gener. Dette må vi 
diskutere og vende i forhold til frivillighed og andre kriterier. Trine nævner at vi kan indhente erfaringer fra 
andre institutter 

 
Worklife-balance var et af de emner, der indgår i ligestillingshandlingsplanen. Denne handlingsplan 
kommer fra ligestillingsudvalget. Hvordan undgår man at der ikke kommer en skævvridning. Redskaberne 
er blandt andet worklife balance og internationalisering. Der er konkrete værktøjer. Et af punkterne er 
sammenhæng på arbejdspladssen med geografisk adspredelse. Dette er et problem, da mange bor langt 
herfra. Fokus på stress er også prioriteret. Derudover er afholdelse af barsel et punkt, da barsel ikke skal 
sætte kvinder tilbage i deres karriere. 
Trine nævner at der er punkter i planen, der ikke er vendt på instituttet. Ulla nævner, at dette skal vi nu 
vende på instituttet. 
Ulla nævner at der er punkter som ikke nødvendigvis er relateret til ligestilling men i stedet i forhold til 
work-life balance. FU bør indtænkes i handlingerne til handlingsplanen. Ulla spørger om FU mener at vi kan 
bruge punkterne: 

 
internationalisering 
fokus på barsel 
fokus på work life balance 
 

til en videre behandling på FU i januar, så planen kan konkretiseret. Man bliver enige om, at man i januar 
behandler det videre i FU regi. 
Birte nævner at der er yderligere brug for en forankring i blandt medarbejderne. Ulla mener at man bør 
bruge forskningsgrupperne, sekretariatet mv. Ulla nævner at struktur og rammer er faste, men rutiner, 
kultur og procedurer mv. kan ændres. Birte nævner at commitment hos den enkelte medarbejder er 
afgørende. 
Ulla savner at der bliver sat ord på den dårlige stemning, der er i huset. Trine nævner at der er mange som 
synes, at det har æret et dårligt semester. Hanne nævner at der på TAP siden er opgaver, som man får at 
vide som ikke bliver løst, men at der er mange opgaver. Birte nævner at organisationsændringen ikke har 
lagt sig endnu. Joan nævner at de mange forandringer har hobet sig op. Der er mange som ikke føler sig 
inddraget og informeret. 



Ulla mener at manglende information er et universelt problem, men at vi skal tage det alvorligt. 
Man aftaler en dybere gennemgang af begge planer i januar måned på FU. Birte sætter dette på et punkt til 
et sekretariatsmøde.     
 

 
 
 

5. Budget og stillingsplan 
Sagsfremstilling: 
Stillingsplanen gennemgås ved Ulla og Britt 
 
Indstilling: 
FU tager planen til efterretning 
 
 

Vi har været tilbageholdende med udgifter, men står med et resultatmål på 1 million for 2020. Der er flere 
ubekendte med tomdriftshusleje på NJV, der tynger budgettet med et minus. Det er et afgørende punkt i 
forhold til økonomien. Dog har vi gjort dekanen opmærksom på dette løbende. 
Vi har været for optimistiske med frikøb i budgettet, da der ikke har været de forventede bevillinger. 

 
Stillingsplanen gennemgås. 

 
 
 

6. Eventuelt 
 
 


