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AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR GEOSCIENCE 

Lokalt samarbejdsudvalg 

 

Dagsorden 

 

Deltagere: Søren Bom Nielsen, Bente Rasmussen, Anders Vest Christiansen, Grethe 

Storgaard, Per L. Trinhammer, Bent Vad Odgaard, Lene Kjeldsteen (referent) 

 

Møde den 21. februar kl. 12.30 til 14.00 i møderum 1671-234 

 

10.00 1. Godkendelse af dagsorden 

ok 

10.05 2. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

Gennemgået og lukket et punkt 

10.15 3. Lønforhandlingsproces 

 

• Drøftelse af lønforhandlingsbudget 
• Fastlæggelse af forberedelsesperioden  
• Fastlæggelse af forhandlingsperioden 

• Fastlæggelse af proces for tilbagemelding af forhand-
lingsresultat til medarbejderne 

(Bilag fra sidste års proces til inspiration) 

(Bilag med tidsplan) 

--- 

Der er i alt på instituttet kr 196.000 = o,6% af lønsummen til 
rådighed til lønforhandling. 

LSU besluttede at SBN sender besked ud til alle, når forhandlin-
gerne færdige, og at man kan forhøre sig hos ham eller TR om 
resultatet, og at der når alle forhandlinger er på plads kommer 
brev fra HR med resultatet. 
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10.45 4. MUS evaluering og kompetenceudviklingsindsats 

LSU skal evaluere på MUS 2016 og kompetenceudviklingsind-
sats. Kort drøftelse af proceduren 

--- 

Der sendes materiale rundt med inspirationsspørgsmål i god tid 
før næste møde, hvor evalueringen vil blive gennemført. 

11.00 5. Orientering fra FSU 

Institutleder orienterer fra FSU-møde 18/1: 

Overskud på ST regnskab der gjorde at forskerne kunne få delvis 
inddækning retur. 

Det er blevet besluttet, at ENVS og BIOS forbliver på Risø i ste-
det for som først planlagt at flytte til nybyggeri i Emdrup. 

Der indføres et karaktergennemsnit på 7 til kvote 1 ansøgere, 
hvorfor vi skal finde procedure for hvordan kvote 2 ansøgere 
skal bedømmes, da det må påregnes, at antallet af kvote2 ansø-
gere vil stige. 

Finn Borchsenius er udnævnt til ny prodekan for studier. 

11.15 6. Evt. 

Alle ønskede hinanden god lønforhandling. 

 


