
 

 

 

 
AU HR, BSS 

Aarhus Universitet  

Tåsingegade 1 

8000 Aarhus C 

E-mail:  personale@sam.au.dk  

www.au.dk 

 

School of Business and Social 

Sciences 

 

Lene Hauschildt  

 

HR-partner 

 

Dato: 17. december 2013 

Ref: LH 

 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde mandag d. 9. december 2013 kl. 14.45 – 15.45 

Fuglsangs Allé 4, bygning 2632, lokale 261. 

Ordinært LSU-møde 

 

Til stede: Allan Würtz, Bibiana Paluszewska, Lene Bavnbek Enevoldsen, Niels 

Jørgen Relsted, Per Madsen 

 

Afbud: Philip Finn Rising Nielsen. 

 

 

Referent: Lene Hauschildt (AU HR, BSS). 

REFERAT 

Den økonomiske situation 

 

Med baggrund i den økonomiske situation på AU har medarbejdersiden bedt om et 

ekstraordinært LSU møde med det formål at sikre, at LSU repræsentanterne er velin-

formerede om, hvilke initiativer instituttet overvejer, og hvor langt instituttet er i be-

sparelsesprocessen.  

 

Allan informerede kort om initiativer fra de sidste par uger, internatmøde, møde i le-

delsesgruppen, møde med de studerende. Allan understregede i den forbindelse, at 

der er mange måder at nå spare målene. 

 

Der blev på mødet drøftet nedenstående forslag til besparelser: 

 

Besparelser på driften 

Der blev på mødet sat fokus på, at en stor del af de udgifter, som instituttet har, er fa-

ste, hvorfor der blev drøftet, hvilke besparelser på udgifter/indtjenings muligheder, 

der overhovedet er til stede. 

 

Der blev spurgt, om det var muligt at opsige lokaler. Det er det, men der vil ikke blive 

tale om en besparelse med fuld effekt. Dog vil en bedre udnyttelse af lokalerne evt. 

betyde, at lokalerne Trøjborg, vil kunne undværes.  

 

Udgiftsniveauet til administration blev ligeledes drøftet, og det her blev det også slået 

fast, at udgiften vil være til stede desuagtet brugen heraf. 

 

Øvrige driftsomkostninger såsom rejser, konferencer, studierejser blev ligeledes 

nævnt som en mulig post at kunne beskære. 

 

Gennemførelsesprocent 
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Omsætningen vil kunne øges, hvis der ikke er så store frafalds procenter på studierne. 

Derfor skal der i gangsættes initiativer, som kan afhjælpe dette. Der blev nævnt f.eks. 

”Buddy”-ordninger, hvor studerende kan hjælpe hinanden. 

Der blev i den forbindelse udtrykt håb til den nye uddannelse, som starter op i sam-

arbejde med statskundskab, hvor de studerende har højere gennemsnit, og derfor må 

antages at have en lavere frafaldsprocent. 

 

Normsystemet 

Det blev drøftet, om det nye normsystem er dyrere end det gamle. Der har været fore-

taget beregninger, som indikerer dette.  

 

6. ferieuge 

Hvorvidt det er muligt at forlange 6. ferieuge udbetalt, blev drøftet. Dette vil også bli-

ve diskuteret på HSU og FSU. Lene Bavnbek forklarede, at der p.t. automatisk regi-

streres 3 ugers sommerferie og 1 uges vinterferie for alle medarbejdere, idet man dog 

altid har mulighed for at meddele, at man ønsker sin ferie registreret anderledes. 

 

 

Holdstørrelser og valgfagsreduktion 

Der blev opfordret til at se på holdstørrelser og ikke at udbyde så mange valgfag. Dog 

blev der givet udtryk for, at det er vigtigt at sikre sig, at der ikke er undervisere, som 

så ikke længere har noget at undervise i. Ligeledes skal der være fokus på, at der ikke 

er fag som overlapper hinanden på de udbudte uddannelser. 

 

Bogindkøb og licenser 

Der blev spurgt til, hvorvidt det er muligt at spare på bogindkøb. Ligeledes blev det 

diskuteret, om der styr på licenserne, og hvorvidt IT er/har været dygtige nok til at 

forhandle disse. 

 

Fremadrettet 

Allan vil arbejde videre på, hvad de enkelte spare initiativer kan genere af omsæt-

ning/besparelser og udarbejde en plan inden jul. 

 

Lene Bavnbek opfordrede til en nyhedsmail til alle ansatte, også selv der ikke er nyt, 

så alle føler sig informerede. 

 

Nyt møde: Allan har indkaldt til ekstraordinært LSU møde d. 20/12 kl. 9.15 


