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Referent: Linda Torup 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Referatet blev godkendt. Niels bad om at få punkt 3 vedrørende økonomi rykket frem 

som punkt 2. Dagsorden blev godkendt med den ændring. Det forventes, at punktet 

vedrørende økonomi varer det meste af mødet. LSU var enige om at udsætte de andre 

punkter. Det blev derfor aftalt, at der afholdes et ekstra møde i LSU den 27. septem-

ber kl. 9.00-11.00 til behandling af de punkter, der bliver udsat. 

 

2. Meddelelser 

 Info fra HSU/HAMU/ASU 

 Status vedr. procesforbedringer 

 Status på byggesager 

Punktet blev udsat.  

 

3. Økonomi v. Niels 

Niels fortalte, at økonomi har regnet videre på de tal, som LSU blev informeret om på 

mødet den 24. august 2017. Tallene viser desværre, at administrationscenter ST skal 

spare omkring 7,5 millioner i løbet af 2018 og 2019. Niels fortalte, at det betyder, 

at der skal nedlægges 12-15 stillinger i Administrationscenteret. De 12-15 stillin-

ger skal tages ud af ca. 200 stillinger, som er Administrationscenter ST undtagen 

ST Bygninger. ST Bygninger er undtaget denne gang, da de tidligere har været 

igennem en større omgang.  

  

Niels fortalte endvidere, at besparelserne skyldes de administrative besparelser 

som universitetsledelsen vedtog i 2014 ud fra ønsket om at flytte midler fra admi-

nistration til kerneforretningen. Alle enheder i enhedsadministrationen – og der-

med også administrationscenter ST – blev pålagt at spare i gennemsnit 2% pr. år. 

Indtil videre gælder besparelserne på 2% årligt til og med 2021. 

 

Niels fortalte endvidere, at der kl. 12.15 i dag afholdes et fælles medarbejdermøde for 

alle medarbejdere i administrationscenter ST (minus BYG), og der er mødepligt. Ni-

els forklarede, at han ønsker at afholde fællesmødet så hurtigt som muligt for at sikre, 



at alle medarbejdere i administrationscenter ST har den samme viden, uanset geogra-

fisk placering.  

Det er endvidere en ubehagelig viden at have som LSU-medlem i længere tid. 

Niels orienterede kort om dagsordenen for fællesmødet. 

 

Niels fortalte desuden, at ledelsen har arbejdet hårdt for at hente besparelserne med 

optimeringer og via naturlig afgang, men det har desværre ikke været muligt. Niels 

har i den forbindelse siden sommer arbejdet med administrationschefens ansættel-

sesstop, og det har krævet meget gode argumenter, at få lov til at besætte en vakant 

stilling.  

 

Dorthe gennemgik tidsplan og fortalte overordnet om afværgeforanstaltninger.  

Niels forklarede, at der er lagt en tidsplan for processen, hvor vi forsøger at afveje de 

modsatrettede ønsker om god tid til processen og en kort periode med usikkerhed. 

Niels sagde desuden, at han vil se positivt på ansøgninger om frivillige fratrædelses-

ordning. Niels lovede samtidig, at hele processen vil blive karakteriseret af ordentlig-

hed. Det betyder ikke, at alle kan få det de gerne vil have – og det er ikke sikkert, at 

alle vil føle, at der er den nødvendige tid.  

Niels og HR vil løbende holde orienterings- og dialogmøder på geografierne, hvor 

disse muligheder vil blive præsenteret og drøftet. Det er vigtigt at notere at aftalerne 

er frivillige og individuelle – og ikke noget man har krav på. 

 

Dorthe fortalte endvidere, at Aarhus Universitet har indgået en aftale med konsulent-

firmaet AS3 om individuel rådgivning til jobsøgning til afskedigede medarbejdere. 

Derudover er der efter nærmere forhandling med Niels mulighed for midler til kom-

petenceudvikling. Niels tilføjede, at der er ikke uendelige midler, men ledelsen vil se 

individuelt på det og behandle medarbejderne ordentligt. 

 

Niels spurgte herefter om medarbejderne havde nogle spørgsmål. 

 

Medarbejderne spurgte om ledelsen ved, hvilke afdelinger, der skal afskedige medar-

bejdere. Niels svarede, at det endnu ikke vides, da det afhænger af omfanget af de fri-

villige fratrædelser.  

 

Medarbejderne spurgte om der er indtænkt omplacering. Niels svarede, at omplace-

ring tænkes ind i processen hele tiden – både internt i administrationscenteret og ift. 

øvrige enheder på AU.  

Når der er vakante stillinger vurderer ledelsen mulighederne for omplacering.  

 

Medarbejderne spurgte, hvorfor bygninger er undtaget denne gang. Niels svarede, at 

bygninger allerede er i gang med besparelser, og de vil tage deres del af besparelserne 

henover tid. Bygninger har i den forbindelse foretager nogle omorganiseringer, der 

betyder, at der er nogle stillinger, som ikke er blevet genbesat.  

 



Medarbejderne spurgte om det kun berører medarbejderne eller om det også berører 

lederne. Niels svarede, at det også omfatter ledere. Alle er i spil – både nu og ift. be-

sparelserne på sigt. 

 

Medarbejderne spurgte til de nærmere detaljer vedrørende udleveringen af de på-

tænkte afskedigelser den 2. november 2017. Dorthe svarede, at vi skal have planlagt 

den 2. november i detaljer og lovede, at HR kommer med et udspil, der kan drøftes i 

LSU den 9. oktober 2017. 

 

Medarbejderne sagde, at de synes, at der er ansat en del i administrationscentret hen-

over den seneste tid. Hvorfor har ledelsen ikke håndteret det anderledes? 

Niels fortalte, at der er kommet nye opgaver til administrationscentret, der har bety-

det, at det har været nødvendigt med nogle nyansættelser. Det er blandt andet de nye 

satsninger på ingeniørområdet og satsningen inden for digitalisering. I den forbin-

delse har dekanen bevilliget administrationscentret 4 stillinger. Ligesom administra-

tionscentret også har skulle håndtere nogle nye reformer på uddannelsesområdet. 

Administrationscenteret har desværre heller ikke endnu kunnet hente effektiviserin-

ger i forhold til procesoptimering. Det skyldes blandt andet, at vi er bagud i forhold til 

it-understøttelse af optimeringsprojekterne. Endvidere er det meget svært at hente de 

besparelser der udgør en lille %-del af en medarbejders arbejde. Vi kender alle hvor-

dan det er nærliggende at gøre mere ud af det andet man laver eller tage en ny opgave 

ind fra ”bunken på bordet”. Det er en problematik vi kommer til at arbejde mere med 

i takt med at optimeringsprojekterne begynder at give en effekt. 

 

Medarbejderne spurgte om ledelsen ikke kunne have reduceret antallet af stillings-

nedlæggelser blandt andet gennem kompetenceudvikling. Niels svarede at vi skal ar-

bejde med kompetenceudvikling, så vi bliver bedre til de håndtere de udfordringer 

som administrationscentret vil stå overfor i fremtiden. Niels benyttede samtidig lej-

ligheden til at kvitterede for den gode dialog LSU tidligere har haft om emnet. Niels 

vil gerne i samarbejde med HR kompetenceudvikling og LSU drøfte, hvordan ledel-

sen kan klæde medarbejderne i administrationscentret bedre på. Så de bliver stær-

kere til at håndtere de forandringer, som kommer fremover. 

 

Niels lovede, at hvis der kommer vakante stillinger i administrationscentret, så vil le-

delsen gøre hvad de kan for at finde andre løsninger i stedet for at genbesætte de le-

dige stillinger. Medarbejderne spurgte i den forbindelse om barselsvikarer også tæller 

med. Niels svarede, at alt indgår i budgettet. Der er en naturlig omsætning af medar-

bejder på ca. 10% om året.  

 

Medarbejderne spurgte, om ledelsen regner med, at der er mange, der vil benytte sig 

af tilbuddet om en frivillig fratrædelsesordning. Niels svarede, at det vides ikke, men 

han håber, at en del af stillingsnedlæggelserne kan håndteres ved at der indgås fri-

villige fratrædelsesaftaler. 

 



LSU drøftede, hvordan administrationscentret kan sikre, at vi opnår de forventede 

besparelser gennem optimeringer og effektiviseringer. Niels sagde, at det kræver en 

kulturændring hos alle i administrationscenteret – og hos vore kolleger på institutter. 

Det nødvendige arbejde i retningen af at levere mere ensartede ydelser påvirker selv-

følgelig også f.eks. den bevillingshaver, der skal have en standard-rapport. Men for-

håbentligt betyder det mindre arbejde med at lave rapporten at projektøkonomen får 

mere tid til at kunne rådgive bevillingshaveren. 

Vores medarbejdere skal med andre ord arbejde på en anden måde og levere en an-

den service end den de leverer i dag, og det skal institutterne selvfølgelig også accep-

tere.   

 

Medarbejderne spurgte i den forbindelse hvordan ledelsen vil prioritere og hvordan 

serviceniveauet i forhold til institutterne skal være.  

 

Niels svarede, at administrationscentret vil have et øget fokus på ensartede ydelser. 

Via en mere standardiseret service og effektiviseringer kan vi på sigt yde en service 

mindst på nuværende niveau. Men i en overgang vil det uvægerligt ske en nedgang på 

nogle områder - både fordi efterårets proces skaber usikkerhed i administrationscen-

teret og fordi der bliver færre hænder. Niels sagde endvidere, at det ikke betyder, at 

medarbejderne bare skal løbe hurtigere, Men der er ingen tvivl om at besparelserne 

kommer til at sætte os under pres i en periode. Derfor er der også ting der kommer til 

at tage længere tid end normalt – og ting vi ikke skal lave fremover. Det er noget vi 

skal have afklaret og aftalt i samarbejde med institutterne. Ledelsen vil derfor alle-

rede nu gå i gang med at skabe klarhed over, hvilke ydelser vi tilbyder fremover og 

hvad der bortfalder. Niels fortalte desuden, at dekanen bakker os op i standardisering 

og ensartethed af servicen.  

 

LSU drøftede i den forbindelse, hvordan vi får institutterne til at se den øgede stan-

dardisering som en fordel. LSU var enige om, at det er vigtigt at få institutterne invol-

veret i at skabe klarhed over, hvilken service administrationscentret skal levere. Der 

var også enighed om, at selvom der skal ske en øget standardisering, så skal kvalite-

ten stadig være i orden, og forhåbentlig vil administrationscentret med tiden kunne 

løfte kvaliteten.  

 

Medarbejderne spurgte, hvornår tillidsrepræsentanterne kommer på banen. Niels 

svarede, at ledelsen og TR-systemet har en fælles opgave i at komme gennem proces-

sen med stillingsnedlæggelserne på den bedst mulige måde.  

 

Medarbejderne spurgte om de medarbejdere, der bliver afskedigede bliver fritaget for 

tjeneste. Dorthe svarede, at det er der som udgangspunkt ikke mulighed for. Det kræ-

ver nogle helt særlige omstændigheder. 

 

Niels fortalte, at han orienterer om stillingsnedlæggelserne i Administrationscenter 

ST på både FSU mødet og LEA-mødet i eftermiddag.  



 

4. Lønforhandling 2017 

Punktet blev udsat. 

 

5. Drøftelse af MUS og kompetenceudvikling vedr. 2017 

Punktet blev udsat. 

 

6. Drøftelse af processen vedr. fælles arbejdskultur i Administrationscen-

ter ST 

Punktet blev udsat. 

 

7. Evt. 

 

Næste møde: 27. september 9.00-11.00 

 

 

Kommende punkter på dagsorden  
  

 Evaluering af rammer for kompetenceudvikling i Administrationscenter ST 

 Orientering om flekstidsaftale 
 
 

 

 


