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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Kommentarer til referat: 

Vedr. pkt 5.: Fælles retningslinjer for ferie, fravær mm.:  B-siden opfordrer til at 

hvis høringsperiode bliver i januar, skal der være en længere høringsfrist. 

Vedr. Pkt 2: Arbejdsgruppe for kantinen: Funktionschefer skal melde en deltager 

ind til Bent.  

 

2. Meddelelser  

1. Info fra FSU møde 23.11 v/Dorthe 

Der blev drøftet budget 2017-2019, herunder afskedigelser og frivillig fra-

trædelser på de berørte  institutter. Desuden blev høringen af digitalise-

ringsstrategien drøftet. Vedr. de ubrugte kompetencemidler er der ca. 

200.000 til rest. Forslaget er, at halvdelen reserveres til pressehåndtering 

kurser for forskere og den anden halvdel reserveres til administrationen. 

Dette er ikke vedtaget endnu og besluttes af formandskabet for FSU. 

2. Arb.miljø statistik v/Dorthe (bilag) 

inkl. drøftelse af hvor ofte vi skal have dem på vores møder. Det blev aftalt 

at LSU udover den årlige diskussion får en kort orientering ved de øvrige 

kvartalsstatistikker. 

3. Niels informerede om, at der bliver satset stort på ingeniøruddannelserne i 

de kommende år. 

4. Niels orienterede om, at i stedet for juleafslutning med gløgg og æbleskiver, 

holder vi en nytårskur i starten af januar. 

 

 

3. Økonomi  
a) Fortsat drøftelse af budget 2017-2020 v/Niels 
b) Håndtering af løbende organisationsændringer og personaletilpasninger 

herunder kriterier for eventuelle personalereduktioner i Adm.center ST i 
perioden 2017-2020 (bilag).  LSU blev orienteret om budget og besparel-
seskravene de næste 4 år, som vil være svære at nå udelukkende ved natur-
lig afgang 
Det blev aftalt, at LSU orienteres løbende om eventuelle organisations- og 
personaletilpasninger. Ved konkrete situationer orienteres næstformanden 
af Niels og det vurderes om LSU skal orienteres skriftligt eller på førstkom-
mende møde. Ansvaret for at sikre besparelserne ligger hos Niels som ad-
ministrationschef.  
Det blev aftalt, at Niels orienterer om administrationscenterets budget for 
2017 på et fællesmøde i Aarhus inden jul. Det er frivilligt for medarbejdere 
at deltage.  



På fællesmødet kan Niels eventuelt berøre udvælgelseskriterier for eventu-
elle personalereduktioner. 
Tilsvarende orienteringsmøder holdes snarest muligt også i Foulum og 
Roskilde.  

 

4. Åben drøftelse af seniorpolitik   

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/senior/  

Ifølge AU´s personalepolitik skal der tilbydes seniorsamtaler til medarbejdere og 

ledere som er fyldt 55 år. Funktionscheferne informeres om dette snarest. HR til-

byder vejledning i hvordan man holder disse samtaler. Muligheden for senior-

samtaler og seniordage skal drøftes i lederteamet. 

 

5. Drøftelse af temapunkter i 2017 

Der blev foreslået servicekultur, den store lederkreds, budgetter og procesopti-

mering. 

 

6. Evt. – 5 min 

 

 

Kommende punkter på dagsorden  

a) Gennemgang af guide til et godt SU-arbejde 

 

 

 

Næste møde: 12. januar 2017 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/senior/

