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Mødedato: 8. december 2021 kl. 10.00-11.30
Mødested: 1540 K32
Mødeemne: Møde i BIO LSU
Deltagere: Hans Brix (HB), Kai Finster (KF), Maya Jepsen (MAJ), Tenna Riis (TR),
Karina Bomholt Oest (KBO), Peter Funch (PF), Jesper Bülow Voetmann (JBV) og Louise K. Poulsen
Afbud: Kathrine Kofoed Jensen
Referent: Louise K. Poulsen
Dagsorden:
1. Fakultetets økonomi 2022-2025 v. HB
2. Revidering af lønaftalekatalog for medarbejdere på fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences v. HB
3. Høringssvar fra NAT vedr. AU’s forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor v. HB
4. Aktuelle stillingsopslag v. HB
5. Status på coronasituationen v. HB
6. Status på instituttets lokalesituation og indflytning af miljøerne fra Kalø og Silkeborg v. HB
7. Meddelelser v. HB
8. Evt.

1. Fakultetets økonomi 2022-2025 v. HB
Der har været en proces for ØR3-21 og budget 2022-25, hvor institutterne har indmeldt
økonomi til fakultetet og resultatet heraf er et fakultetsunderskud på mellem 15-30 mio.
kr. pr. år. Universitetets økonomi er presset og det viser sig, at egenkapitalen står til at
blive spist af udefrakommende omkostninger bl.a. en stor udgift til et nyt studieadministrativt system ”Kopernikus”.
På den baggrund er der resultatkravet på 0 og fakultetet har justeret sit resultat bl.a. ved
at indregne mere inddækning, udskyde rekrutteringer og begrænse risikopuljen. Hvordan det samlede budget for Biologi i 2022-25 kommer til at se ud, er endnu ikke på
plads.
2. Revidering af lønaftalekatalog for medarbejdere på fakulteterne Natural
Sciences og Technical v. HB
Lønaftalekataloget for medarbejdere ved NAT og TECH skal fornyes fra 1. januar 2022
for en 3 årig periode. Udkastet til det nye lønaftalekatalog blev kort gennemgået og drøf-
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tet i udvalget. De væsentligste ændringer i den nye aftale er, at der lægges op til en åbning for flere funktionstillæg per ansat, samt en revidering af automatikken i tildeling
af performancetillæg.
3. Høringssvar fra NAT vedr. AU’s forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor v. HB
Høringssvaret fra NAT er overvejende positiv, men der påpeges enkelte uhensigtsmæssigheder. Universitetsledelsen vil ud fra høringssvarene udarbejde en overordnet politik, som fakulteterne herefter lokalt skal beslutte hvordan implementeres.
Det nye forfremmelsesprogram åbner op for flere muligheder, men det er ikke meningen, at der skal være flere professorer. Det er en balancegang. Det er fortsat muligt at
lave opslag og promoveringer uden om programmet.
Der var en drøftelse i udvalget om fordele og ulemper ved det nye forfremmelsesprogram.
4. Aktuelle stillingsopslag v. HB
HB gennemgik kort de aktuelle stillingsopslag på instituttet bl.a. postdocs, en videnskabelig assistent, midtvejsevalueringer, en adjunkt m.fl.
5. Status på coronasituationen v. HB
Smittetallet er højt pt. og statsministeren har indkaldt til pressemøde i aften. AU følger
retningslinjerne og der henvises til AU’s side om coronainformation. Nærmeste leder
har ansvar for at lave stikprøver ift. gyldigt coronapas blandt medarbejderne. Coronatilfælde skal stadig meldes ind til fakultetet ift. overblik og evt. smitteopsporing.
PF spurgte ind til retningslinjerne for det kommende VIP retreat. MAJ svarede, at der
vil blive sendt retningslinjer ud – der vil blive tjekket coronapas ved bussen og alle skal
bære mundbind i bussen. Samtidig opfordres der til test senest 48 timer før afgang.
Der vil ligeledes blive tjekket coronapas til julefrokosten og opfordret til test inden. Der
har været forespørgsler ift. krav om test, men det må AU ikke stille krav om.
6. Status på instituttets lokalesituation og indflytning af miljøerne fra Kalø
og Silkeborg v. HB
Der er igangsat renovering af kontorer i bygning 1535, som skal bruges til fælles studenterkontorer for sektionerne i 1540.
Indflytningen af miljøerne fra Kalø og Silkeborg forløber som planlagt og forventes senest at ske til sommer 2022. Der er fortsat lidt uklarhed om faciliteter. Der er indtil
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videre bygget en stor maskinhal på Påskehøjgård til opmagasinering og værksted. Derudover er der et ønske om laboratorer og kontorer i stuehuset.
JBV spurgte ind til Biologis værksted ift. kapacitet og opgaver fra Ecoscience. HB svarede hertil, at aftalen er, at de kan bruge vores værksted efter aftale og instruktion.
TR påpegede, at det er vigtigt at afholde et forventningsafstemningsmøde i foråret med
Ecoscience vedr. samarbejde/brug af faciliteterne.
7. Meddelelser
HB meddelte, at der bl.a. er bestilt nye møbler og nye mikroskoper til undervisningslokalerne i 1540, samt nye møbler til Biologiens hus. De gamle møbler vil blive flyttet til
andre lokaler eller sat på lager. Der vil blive sendt en mail rundt på instituttet, hvis der
er overskud til afhentning (ikke privat brug).
MAJ orienterede om, at der på opfordring fra en medarbejder vil blive undersøgt mulighederne for at lave en personaleforening på tværs af instituttet.
8. Evt.

