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Referat 

DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsorden blev godkendt. Medarbejderne havde en præcisering til referatet fra den 
13. september 2017, de ønsker, at det fremgår, at det fremgår, at de op til 12-15 stil-
linger, der skal nedlægges, skal tages ud af ca. 200 stillinger, som er Administrati-
onscenter ST undtagen ST Bygninger. ST Bygninger er undtaget denne gang, da 
der løbende har været foretaget besparelser på området.  
 
Desuden havde medarbejderne et spørgsmål til afværgeforanstaltningerne omkring 
naturlig afgang og orienteringen på tværs af enhederne på AU. Niels sagde, at alle va-
kante stillinger er blevet nøje overvejet. Det er en balance i forhold til de opgaver, der 
skal løses og hensynet til medarbejdernes arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Niels sagde 
desuden, at omplacering tænkes ind i processen hele tiden – både internt i admini-
strationscenteret og i forhold til øvrige enheder på AU. Ledelsen i administrations-
centret har informeret LEA og HR-kredsen om besparelsesprocessen i administrati-
onscentret. Men omplaceringen kan først blive mere konkret, når vi kender navnen 
på dem, der ønsker omplacering. Når der er vakante stillinger vurderer ledelsen lø-
bende mulighederne for omplacering på AU. 
 
Med de to bemærkninger blev referatet fra den 13. september 2017 godkendt. Refera-
tet fra det ekstra mødet i LSU den 27. september 2017 er under udarbejdelse og ud-
sendes sammen med dagsordenen til næste møde i LSU den 31. oktober 2017. 
 
2. Meddelelser 
• Niels orienterede fra mødet ASU. Niels fortalte, at ASU havde drøftet, hvor drøf-

telsen af for eksempel besparelser og stillingsnedlæggelser skal behandles. ASU 
er enig i at detaljerne skal foregå lokalt, men der har været uenighed om proces-
sen. Keld fortalte, at ASU derfor ønsker et temamøde omkring procedure frem-
over i forhold til orientering om for eksempel afskedigelser, så det sikres at alle 
relevante parter bliver orienteret på rette tidspunkt.  



• LSU var enige om, at sådanne drøftelser skal behandles i LSU. Derefter er der en 
forpligtigelse til at orientere ASU.  

• Status vedr. procesforbedringer 
Der er ikke noget nyt siden sidste møde i LSU 

• Status på byggesager 
Der er ikke noget nyt siden sidste møde i LSU 
 

3. Status på besparelser herunder frivillige fratrædelser v. Niels 
Niels orientrede om status på besparelser og afværgeforanstaltninger. Niels fortalte, 
at økonomichefen har opsagt sin stilling. Karin Sutherland, der er souschef i økonomi 
er konstitueret som økonomichef.  
 
Niels fortalte desuden at status på afværgeforanstaltningerne er, at der er indgået/er 
ved at blive indgået 4 aftaler om frivillige fratrædelser og én senioraftale.  
Niels fortalte, at der er indgået individuelle aftaler med dem alle. Aftalerne er også 
indgået med henblik på at kunne fastholde nogle kompetencer indtil et bestemt tids-
punkt.  
 
Foruden økonomichefen har der været yderligere 2 opsigelser. Niels fortalte, at det 
samlet betyder, at vi er kommet længere end han havde turde håbet på, og Niels hå-
ber stadig på, at vi kommer under 10 afskedigelser.  
 
Niels sagde desuden, at det kan blive nødvendigt at besætte nogle af de vakante stil-
linger, men lederteamet vil gøre alt for at finde løsninger, så antallet af afskedigelser 
begrænses mest muligt.  
 
Medarbejderne spurgte til TR’ernes inddragelse i forbindelse med forhandlingen af 
de frivillige fratrædelser. Niels svarede, at han har en forventning om at medarbej-
derne inddrager TR. Ledelsen har ved alle henvendelser om fratrædelsesaftaler rådet 
medarbejderne til at kontakte deres TR. Vi har endvidere rådgivet medarbejderne til 
at drøfte det med andre rådgivere, herunder bank, a-kasse og pensionsselskab. 
 
 
4. Fremlæggelse af procesplan for den 2. november.  
Niels indledte punktet med kort at redegøre for baggrunden for den procesplan som 
ledelsen har foreslået. Niels fortalte, at procesplanen i store træk er blevet til efter et 
meget stort ønske fra medarbejderne på baggrund af dårlige erfaringer med tidligere 
processer. Der har blandt andet fra medarbejdernes side været et meget stort ønske 
om at kunne sidde hjemme den 2. november, og først møde på arbejde efter, at Niels 
har meddelt, at nu har de berørte medarbejdere fået besked om, at de desværre er på-
tænkt afskediget. Det forventes at alle medarbejdere møder ind senest kl 10, med 
mindre de har lavet andre aftaler med deres leder. 
 



Niels sagde, at ledelsen gerne vil imødekomme det ønske, og da partshøringsbrevet 
kan sendes på e-boks er det juridisk dækkende. Niels sagde dog, at det forudsætter, at 
medarbejderne læser deres mail og tager telefonen, når funktionschefen ringer. Niels 
sagde desuden, at han gerne vil opfordre alle medarbejdere til at overveje at være på 
arbejde, da det er nemmere for ledelse, TR og kollegaer at støtte de berørte kollegaer, 
når de er til stede på kontoret.  
 
Medarbejderne spurgte til, hvordan de relevante TR’ere bliver orienteret, så de kan 
stå til rådighed med støtte og eventuelt deltage i partshøringssamtalen som bisidder. 
Niels lovede, at alle relevante TR’ere vil blive orienteret om geografier for de berørte 
medarbejdere. Dette forventes at ville ske i slutningen af uge 43. Men Niels opfor-
drede til, at TR’erne så vidt muligt forsøger at holde deres kalender fri den 2. og 3. 
november.  
 
Niels fortalte desuden, at funktionscheferne i uge 43 vil afholde orienteringsmøder i 
de enkelte afdelinger. Her vil HR deltage og fortælle om formalia i en partshøring.  
Desuden skal man i de enkelte afdelinger drøfter, hvordan man støtter hinanden både 
på dagen og de efterfølgende periode.  
 
LSU havde desuden til ønske om at alle bilag til partshøringen vedlægges som links. 
Det lovede HR at arbejde på.  
 
LSU drøftede om TR må få navene på de medarbejdere, der påtænkes afskediget eller 
om de kun må få oplyst geografierne. Personalejura har efterfølgende oplyst, at mo-
derniseringsstyrelsen anbefaler, at man ikke udleverer navnene, og universitetsledel-
sen har besluttet at AU følger moderniseringsstyrelsens anbefaling.  
 
5. Fremlæggelse af overordnede udvælgelseskriterier for afskedigelser i 
Administrationscenter ST. Se bilag. 
LSU fik forelagt de overordnede udvælgelseskriterier som ledelsen har udarbejdet.   
 
Medarbejderne spurgte om det er muligt for de afskedigede medarbejder at få en ud-
dybet begrundelse for at det er dem, der er blevet afskediget. Niels svarede, at der vil 
blive foretaget en sammenlignede vurdering af medarbejderne i forhold til de frem-
lagte kriterier, men da begrundelsen for afskedigelserne er, at administrationscentret 
skal spare, så vil der ikke blive givet yderligere begrundelser.  
 
Der var enighed om, at både ledelsen, medarbejderne og kollegaerne skal hjælpe de 
afskedigede medarbejdere med at komme videre på den bedst mulige måde, og det 
gør vi bedst ved at se fremad. Det kan man for eksempel gøre ved at drøfte mulighe-
der fremadrettet i forhold til kompetenceudvikling. Men det er selvfølge først, når de 
berørte medarbejdere er klar til det.  
 
Niels orientrede desuden om, at dialogmøderne fortsætter.  



 
6. Lønforhandling 2017. Se bilag. 
LSU drøftede det udarbejdede statistiske materiale for lønforhandlingen både for 
hele Science and Technology og for Administrationscenter ST.  
 
Dorthe fortalte, at FSU på deres møde havde bedt om, at der fremover også er en op-
deling, der viser fordelingen på mænd og kvinder. 
 
Niels foreslog, at LSU skal have en temadrøftelse af lønforhandlingsprocessen og mu-
ligheder for effektiviseringer. Han vil i den forbindelse forslå, at vi inviterer de to 
grupper, der arbejder med lønforhandlinger som optimeringsprojekter til at komme 
med et oplæg til LSU. Det var der opbakning til.   
 
7. Drøftelse af processen vedr. fælles arbejdskultur i Administrationscen-
ter ST. Se bilag. 
På vegne af arbejdsgruppen gennemgik Christina kort notatet og spurgte, hvordan 
den videre proces skal være.  
 
LSU roste arbejdsgruppen for til et godt stykke arbejde. Hanne roste desuden alle de 
gode høringssvar. De har været med til at gøre notatet mere skarpt og tydeliggjort den 
arbejdskultur, som der ønskes i administrationscentret.  
 
Niels sagde, at arbejdskulturen er god at bruge i forbindelse med præsentation af nye 
medarbejdere. Beskrivelsen af arbejdskulturen på Administrationscenter ST fortæl-
ler, hvad der er vigtigt for administrationscentret som arbejdsplads. 
  
LSU drøftede, hvordan man får arbejdskulturen til at leve og blive en naturlig del af 
hverdagen. Der var enighed om, at det er en god ide at drøfte det i afdelingerne. Des-
uden vil det være en god ide at gøre det til en del af velkomstpakken de nye medarbej-
dere i administrationscentret får udleveret.  
 
Kim fortalte i forbindelse med arbejdskultur, at uddannelse i øjeblikket afprøver et 
koncept med stilletid på et par timer i løbet af en arbejdsdag. Det handler om at 
fjerne nogle af de forstyrrelser som konstant påvirker os. Det betyder konkret, at ud-
dannelse har aftalt, at nogle timer hver eftermiddag, skal man undgå at forstyrre sine 
kollegaer. Kim fortalte, at medarbejderne i uddannelse har taget godt i mod initiativet 
og indtil videre er det kun en forsøgsordning. Kim lovede at holde LSU orienteret om 
udfaldet af forsøgsordningen. Uddannelse er blevet inspireret af en artikel om emnet. 
Artiklen vedhæftes referatet til inspiration. 
 
Niels roste initiativet og sagde, at han bakker op om tiltag, der for forbedre arbejds-
miljøet og effektivisere hverdagen i administrationscentret. 
 
 



8. Evt. 
 
Niels spurgte om der er behov for et ekstra møde i LSU lige før eller efter den 2. no-
vember. Det blev aftalt, at Niels finder et muligt mødetidspunkt meget tæt på den 2. 
november 2017. 
 
Der blev desuden talt om muligheden for et møde umiddelbart efter den 28. novem-
ber. 
 
Næste møde: Ekstra LSU møde den 31. oktober kl. 10.00-11.30 
  Ordinære møde 13. december kl. 10.00-12.00 
 
 
Kommende punkter på dagsorden  
  

• Evaluering af rammer for kompetenceudvikling i Administrationscenter ST 
• Orientering om flekstidsaftale 

 
 


