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REFERAT

 
 
1. Opfølgning 

Intet. 
 
2.     Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet af mødet den 16. oktober 2013 samt dagsorden godkendtes uden kommen-
tarer.  

 

3.      Økonomi 

Søren Bom Nielsen oplyste, at der stadig ikke foreligger noget resultat for 2012. 

Herefter gennemgik han fakultetets budget 2013-2016 (dele af de powerpoints, der 
blev præsenteret på fællesmødet den 22. januar 2013, vil blive lagt på nettet). I fa-
kultetets budget 2013 er der i forhold til budget 2012 følgende ændringer: Indtæg-
terne fra kontrakterne med Fødevare- og Miljøministeriet forventes reduceret med 
henholdsvis 14 og 5 mio.kr. Sent i 2012 kunne det konstateres, at der manglede ca. 10 
mio.kr. i indtjente STÅ’er (færre studerende end forventet gennemførte studiet). På 
universitetets resultatkontrakt er der en effektivisering (besparelse) på 26 mio.kr.  
Dog kompenseres fakultetet med 18 mio.kr. Sammenlægningen med Ingeniørhøjsko-
len i Aarhus medfører en merudgift på 19 mio.kr. Denne post dækkes i 2012 og 2013 
af AUs ledelse, men fra 2014 skal udgiften indarbejdes i fakultetets budget. Medfi-
nansieringen af ph.d.-studerende medfører en merudgift på 17 mio.kr., der dog mod-
svares af en opbremsning i GSST på 10 mio.kr. På bygningsdriften skal der spares 20 
mio.kr. Dekanpuljen skæres med 8 mio.kr., hvilket dog ikke berører allerede indgåe-
de forpligtelser, så som tilskuddet til GeoCenter Danmark i de lovede 3 år. Slutresul-
tat: fakultetet har et underskud i 2013 på 16 mio.kr.  
 
I perioden frem til 2016 foreligger der to løsningsmodeller: The High Road og The 
Low Road. The Low Road indebærer afskedigelser af 240-300 personer. I enighed 
har Dekan og institutleder på ST besluttet at satse på The High Road, hvilket indebæ-
rer yderligere besparelser: 
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• opbremsning på ph.d.-området - GSST vil være tilbageholdende med medfi-
nansiering af ph.d.-forløb. Hvis man ikke kan skaffe fuld dækning for et 
ph.d.-studium, skal GSST på forhånd give tilsagn om eventuel medfinansie-
ring. Det forventes, at GSST i gennemsnit vil medfinansiere 1/3 af alle stipen-
dier. 

• ingen bygningsvedligeholdelse i 2013 
• tilbageholdenhed ved ansættelser – nogle af de planlagte ansættelser i hen-

hold til Strategiplanen må forsinkes 
• ST ønsker at spare på husleje bl.a. ved at afhænde en eller flere af fakultetets 

3 feltstationer 
• besparelse på front- og backoffice - følge af administrative besparelser.  
• indtægter - forøgelse af andelen af faste omkostninger dækket af eksterne be-

villinger. Dette indebærer en kulturændring især for 8000C institutterne 
 

I årene 2013-2015 budgetteres med et samlet underskud på 78 mio.kr., som efter af-
tale med de øvrige fakulteter dækkes af universitetets egenkapital. Fra 2016 skal 
bundlinjen være 0. 
 
David L. Egholm forespurgte, om bidraget til front- og backoffice vil kunne påvirkes. 
Bidraget ser ud til at være højere end de 10-11%, som er blevet udmeldt som admini-
strationsudgifter. Hertil oplyste Søren Bom Nielsen, at bidraget beregnes som en %-
del af universitetets omsætning, hvilket gør den vanskelig at påvirke. Dog forventer 
han, at der vil komme et pres nedefra på netop denne post.  
 
Søren Bom Nielsen oplyste, at forhandlingerne omkring instituttets budget 2013 
har været meget kaotiske. Budgettet er også det første, der er udarbejdet i henhold til 
de nye budgetteringsregler. Budgettet balancerer med følgende poster: 
 
Indtægter 29,5 - basismidler heri indgår ingen husleje 
 42,2 - øvrige kendte ind-

tægter 
alle eksterne projekter, inkl. Niels Bohr 
professoratet, der medfører køb af et stort 
instrument, samt OH til instituttet 

 5,4 - særbevillinger medfinansiering af ph.d.-projekter, bidrag 
til GeoCenter Danmark o.lign. 

Udgifter 14,7 – bidrag til admini-
stration 

Front-office og back-office. Fx er bibliote-
ket en del af front-office. 

 16,7 – VIP lønninger inkl. Niels Bohr og Mærsk professorater, 
og med planlagte ansættelser udskudt 

 9,6 – VIP øvrige projektansatte post.doc. m.v. 
 9,6 – ph.d. inkl. projektansatte 
 13,1 – TAP inkl. projektansatte AC-tap 
 0,7 – øvrig løn Studentermedhjælp, få vikarmidler 
 14,5 – øvrig drift almindelig drift, fx undervisning, biler, 

inkl. udgifter på projekter 
 1,7 – afskrivninger afskrivning på anskaffelser med en værdi 

over 100.000 kr., fx skal køb af en ny bil 
afskrives over 10 år 

 1,1 - budgetregulering for at få resultatet til at ende på 0 
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Søren Bom Nielsen pointerede, at det er nødvendigt fremover at skaffe flere eksterne 
midler til dækning af instituttets udgifter. Dette gøres bl.a. ved i alle de tilfælde, hvor 
det er muligt, at indarbejde VIP- og TAP-lønmåneder, betaling for analyser m.v. i an-
søgningerne. Der planlægges besøg fra Forskningsstøtteenheden, som kan være be-
hjælpelig med udarbejdelse af ansøgninger. De vil også orientere om større EU-
programmer, herunder Horizon 2020, hvor der lægges vægt på tværfagligt samarbej-
de.  
 
David L. Egholm er ikke sikker på, at indtægterne vil stige som forudsat i budgettet. 
Dette vil betyde, at der flyttes midler fra forskning til administration, og skal visionen 
om mere forskning bevares, kan dette kun ske ved at hente flere midler eksternt. 
 
Søren B. Nielsen er enig i at øvelsen ikke kun består i at lægge budgetter anderledes, 
men at det ansøgte volumen også skal øges for at forskningsindsatsen kan øges. 
 
4.     Personale  

Siden sidste møder er der sket følgende ansættelser 

AC-tap - Rikke Jacobsen (20 t/ugen i perioden 1.12.2012 – 31.3.2013), Stinne Høst 
(1.12.2012- 30.11.2013), Karen Dalsgaard (pr. 1.4.2013 forlænget uden tidsbegræns-
ning). Videnskabelig assistent: Nikolaj K. Christensen (15.1.2013-31.3.2013). Labora-
toriepraktikant: Maria W. Knudsen (1.2.2013-31.1.2014). Arbejdsprøvning: Lisbeth 
Angermaier (26.11.2012-8.3.2013). 
 
Søren Bom Nielsen oplyste, at Mærsk professoratet netop er slået op. Det er vigtigt, at 
der gøres opmærksom på dette opslag i alle fora, hvor der kunne være interesserede 
ansøgere. Nicolaj Krog Larsen er ansat som lektor i glacialgeologi, men papirarbejdet 
er endnu ikke tilendebragt. Lektorstillingen i sedimentgeologi er under besættelse. 
Universitetet er blevet pålagt at opslå et antal akut-job. Heraf skal instituttet opslå en 
stilling. Der foreslås en ’blå mand’. Spørgsmålet drøftes i forretningsudvalget. 
 
Ad 5. Høringssvar – Kriterier for varig ansættelse  

Søren Bom Nielsen oplyste, at arbejdet er igangsat for at etablere ensartede regler for 
hele universitetet samt for at etablere en mulighed for hjælp i forbindelse med karrie-
replanlægning.  
 
David L. Egholm så vanskeligheder ved at måle visse kvalitative krav, ligesom 
spørgsmålet om udlandsophold kunne være et problem især for kvinder. 
 
Der nedsattes en gruppe bestående af Søren Bom Nielsen, David L. Egholm og Mads 
F. Knudsen til at udarbejde et svar.  
 
6.     Høringssvar – MUS-koncept 

Søren Bom Nielsen indledte med at meddele, at instituttet i år afholder MUS-
samtaler efter samme opskrift som sidste år. Der vil senere blive afholdt et fællesmø-
de, hvor det nye materiale vil blive præsenteret.  
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Der nedsattes en gruppe bestående af: Søren Bom Nielsen, David L. Egholm, Mads F. 
Knudsen, Bente Rasmussen og Charlotte Rasmussen til at udarbejde et svar.   
 
7.     Lønforhandlingsprocessen 

Bente Rasmussen fandt, at processen havde været for topstyret, idet hun følte, at der 
ikke havde været reelle forudgående forhandlinger.  
 
Søren Bom Nielsen oplyste, at han havde haft forhandling med andre tillidsrepræsen-
tanter.  
 
Margrethe Poulsen redegjorde kort for de kommende lønforhandlinger. Tidsplanen 
bliver meget snart meldt ud, men ansøgningsfasen bliver 2. – 19. april 2013. Det er 
endnu ikke helt fastlagt, hvorledes begrundelserne for lønforbedringerne skal fremgå. 
 
Med hensyn til de afsluttede forhandlinger lovede Søren Bom Nielsen at gennemgå 
disse og sende begrundelserne for resultaterne til den enkelte medarbejder. Desuden 
vil han i forbindelse med de kommende forhandlinger kontakt de personer, som al-
drig eller sjældent har søgt. 
 
Det drøftedes kort, hvorledes lønforbedringer håndteres. Nogle steder er der fuld of-
fentlighed, mens der andre steder er total tavshed. Under alle omstændigheder har 
man altid mulighed for at bede om aktindsigt.  
 
8.     AU’s personalepolitik – kort orientering og kommende proces 

Der nedsattes følgende arbejdsgruppe til at drøfte/fastsætte lokale tilpasninger: Ben-
te Rasmussen, David L. Egholm, Mads F. Knudsen og Anne Thoisen. Gruppen har al-
tid mulighed for at kontakte HR. Resultatet præsenteres i Institutforum i løbet af ef-
teråret.  
 
9.     Meddelelser 

Søren Bom Nielsen oplyste, at lokaleflytningerne styres af Ole Rønø Clausen, og alt 
går efter planen. Det ser heller ikke ud til, at der er forsinkelser på laboratorieombyg-
ningerne. Christian Kronborg har fået til opgave at styre flytningen af de sidste ting 
fra Kringelled til Stenkælderen. 
 
Resultatet af den Psykiske APV offentliggøres den 21. februar 2013. Søren Bom Niel-
sen foreslår, at gruppen fra den forrige Psykiske APV bliver genoplivet og fortsætter 
arbejdet.  
 
10.     Eventuelt 

Søren Bom Nielsen oplyste, at der har været positive tilbagemeldinger til planerne om 
at flytte personalets frokoststue op i ’glassalen’, som dog også skal kunne benyttes 
som læsesal af de studerende. 
 
 
Næste møde holdes i perioden 11. – 27. marts 2013. 


