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REFERAT 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Det blev aftalt, at referatet for den 13. september 2017 godkendes på næste møde. 
 
2. Meddelelser 
• Info fra HSU/HAMU/ASU 
Peter orienterede kort fra mødet i HSU den 14. juni 2017. Her var det meddelelsen 
om AU’s generelle gode økonomi, der prægede mødet. Peter undrede sig over, at be-
sparelserne på Administrationscenter ST står i modsætning til det. Niels svarede, at 
besparelserne på Administrationscenter ST er besluttet af universitetsledelsen helt 
tilbage i 2014. 
 
• Status vedr. procesforbedringer 
Niels orientere om status vedrørende procesoptimeringer og effektiviseringer. Niels 
fortalte, at der er kommet godt gang i det nye projektlokale. Niels fortalte endvidere, 
at der har været møde i styregruppen vedrørende projektet om kursuskataloget. Pro-
jektet bliver gennemført i samarbejde med de uddannelsesansvarlige på institutterne, 
da projektet også påvirker VIP-siden. Det vurderes, at der kan procesoptimeres en del 
ved kun at gøre tingene een gang. Der har også været møde i styregruppen i HR ved-
rørende post doc projektet. Niels lovede, at ikke mindst ildsjælene vil komme til at 
høre mere om projekterne og blive inddraget. Der er desuden ansat 2 proceskonsu-
lenter på AU, som vi vil forsøge at trække på hvor det er muligt. Ledelsen i admini-
strationscentret har stort fokus på procesoptimering også på tværs af administrati-
onscentret.  
 
• Status på byggesager 
Niels fortalte, at der desværre har været urimelig meget støj i Aarhus. Det blev også 
drøftet på sidste møde i LAMU. Det er meget ærgerligt, at håndværkerne ikke over-
holder aftalerne. Niels sagde, at næste gang vi skal gennemføre en større renovering, 
vil vi overveje at flytte til andre lokaler. Ligesom vi skal blive bedre til planlægning af 
planlagte renoveringer og sørge for god og tidlig kommunikation. 



Niels fortalte endvidere, at der skal skiftes vinduer i bygning 1520. Det betyder, at der 
vil på de enkelte kontorer vil være 2 dage, hvor man ikke kan bruge kontoret. Der vil 
blive lavet konkrete aftaler i god tid, så medarbejderne kan planlægge at arbejde 
hjemme eller sidde på et institut.  
 
Steen sagde, at der også er også er renoveringer i gang i Roskilde. Desværre er arbej-
det på nuværende tidspunkt ramt af, at regeringen har sat deres bygge og anlægsinve-
steringer i bero af frygt for overophedning.  
 
Niels fortalte desuden, at LAMU har haft en diskussion om varme og indeklima. Le-
delsen på ST holder fast i, at der skal være 21 grader på kontorerne, men man vil for-
søge at lave et varme boost tidligere på morgen, så der er varmere, når medarbej-
derne møder.  
 
3. Status på økonomi v. Niels 
Niels orienterede om status på frivillig fratrædelse. Der har pt ikke været ret mange 
henvendelser.  
 
Peter spurgte til mulighederne for omplacering. Niels svarede, at omplacering tænkes 
ind i processen hele tiden – både internt i administrationscenteret og i forhold til øv-
rige enheder på AU. Ledelsen i administrationscentret har informeret LEA og HR-
kredsen om besparelsesprocessen i administrationscentret. Men omplaceringen kan 
først blive mere konkret, når vi kender navnen på dem, der ønsker omplacering. Når 
der er vakante stillinger vurderer ledelsen mulighederne for omplacering på AU. 
 
Medarbejder spurgte, hvorfor processen på ST er sammenfaldende med Health. Niels 
svarede, at det ved han ikke, da det er HE der har valgt at lægge sig op af vores tids-
plan. 
 
Medarbejderne satte spørgsmålstegn ved ordentligheden i processen og undrede sig 
over, at det stadig er nødvendigt at ansætte nye medarbejdere i administrationscen-
tret. Niels svarede, at der er kvalificeret ansættelsesstop, og ledelsen forsøger så vidt 
muligt at flytte rundt på medarbejderne ved vakante stillinger. Men det er ikke altid 
vi kan skaffe de nødvendige kompetencer internt i administrationscentret.  
 
Medarbejderne spurgte om ledelsen kunne udskyde besparelserne, så man kan hente 
de 10% i naturlig afgang.  Niels svarede, at det handler om rettidig omhu, og det er 
desværre ikke en løsning i denne situation. En udskydelse vil blot forværre den øko-
nomiske udfordring der skal løses i 2018 og 2019. 
 
Medarbejderne henviste til processen på Health, hvor det planlægges at nedlægge 
nogle stillinger nu, og derudover et antal stillinger, der forventes nedlagt over den 
næste periode blandt andet via naturlige afgang. Kunne Administrationscenter ST 



ikke gøre det samme? Niels svarede, at vi på Administrationscenter ST ikke har kun-
net komme i mål med naturlige afgang blandt andet på grund af en del ekstra opgaver 
såsom semesterstrukturen, som det ikke har været muligt at prioritere sig ud af.   
I den næste periode forventer vi – ligesom HE – at langt de fleste stillingsnedlæggel-
ser sker i forbindelse med naturlig afgang. 
 
Medarbejderne pointerede, at der på nuværende tidspunkt er nogle midlertidige stil-
linger i administrationscentret. Medarbejderne sagde, at det er vigtigt, at ledelsen for-
søger at udfylde hullerne uden at fastansatte nye medarbejdere. Medarbejderne 
sagde, at det er vigtigt, at ledelsen fremover er mere fremadsynet, så vi undgår at 
havne i en lignende situation igen. Ledelsen har kendt problemet siden 2014. Dorthe 
svarede, at hun synes ledelsen har været fremadsynet. Ledelsen har været bevidst om 
problemet og har gjort hvad man kunne de forgående år.  
Dorthe sagde endvidere, at ledelsen selvfølgelig har været bekendt med budgetterne, 
men vi har også haft arbejdsmiljøet og nye opgaver at tage stilling til. Vi arbejder med 
procesoptimeringer og it-understøttelse og ledelsen vil fortsætte det gode arbejde 
også med henblik på at være fremadsynet.  
 
Niels supplerede med, at han er glad for B-siden er positiv i forhold til, at ledelsen 
kan hente besparelserne i forbindelse med de naturlige afgange der kommer frem-
over.  
 
LSU drøftede, hvordan de effektiviseringer og procesoptimeringer, som ledelsen sæt-
ter i gang på nuværende tidspunkt, kan hente besparelserne de kommende år, blandt 
andet ved at flytte opgaver og tænke mere på tværs af administrationscentret. Niels er 
enig i, at det er svært at hente de besparelser, der udgør en mindre %-del af en med-
arbejders arbejde i takt med at optimeringsprojekterne begynder at give effekt. Der-
for bliver ledelsen sandsynligvis nødt til at hente besparelserne på forhånd – ligesom 
man gør i mange andre virksomheder. 
 
Niels svarede, det bliver svært at hente de vakante stillinger, når de opstår. Niels er 
derfor glad for den positive tilkendegivelse, fra B-siden i LSU.  
 
Peter sagde at TR’erne vil kæmpe for, at medarbejderne ikke mister deres arbejde. 
Derfor vil vi gerne diskutere afværgeforanstaltninger.  
 
Medarbejderne spurgte til det generelle gode økonomiske resultat, som AU har haft i 
2017. Kunne administrationscentret ikke få nogle midler derfra. Niels svarede, at mu-
ligheden selvfølgelig er undersøgt, men det er desværre ikke muligt at gøre noget ved 
2% besparelserne. AUs overskud er prioriteret til andre formål blandt andet nye cen-
tre og strategiske satsninger, der skal sikrer at AU også står stærkt i fremtiden – også 
globalt.  Det er en forudsætning for, at AU kan konkurrer med de andre store univer-
siteter i verden 
 



Niels sagde desuden, at ST i forhold til de nye satsninger på ingeniør- og digitalise-
rings-områderne forventer 200 nye studiepladser, og derfor har administrationscen-
tret allerede nu fået tildelt 4 stillinger som følge af den forventede omsætningsstig-
ning i 2021. Medarbejderne spurgte til, hvorfor de 4 stillinger ikke er brugt i omforde-
lingen – de 4 stillinger kunne måske have været flyttet ved en kortere omskoling. Ni-
els svarede, at det har ledelsen også forsøgt i det omfang, som det har kunne lade sig 
gøre. En af stillingerne er fx besat af en medarbejder, der allerede var ansat i Uddan-
nelse. Men administrationscentret har fået mange nye opgaver, så der har ikke været 
luft til omplacering.   
 
Niels sagde, at administrationscentret vil have stor fokus på at håndtere besparel-
serne fra 2020 og 2021 på omkring 5 mio. kr. gennem naturlig afgang. Det svarer til 
en 5-6 stillinger pr år. Medarbejderne undrer sig over, at Administrationscenter ST 
skal blive ved at spare, når administrationscentret i forvejen er effektivt og veldrevet. 
 
LSU drøftede kompetenceudvikling, og hvordan vi kan sikre medarbejdernes kompe-
tenceniveau fremadrettet. Der vil komme mange små forandringer og det skal medar-
bejderne klædes på til. Medarbejderne skal kunne håndtere den usikkerhed, der op-
står ved forandring.  
 
LSU var enig om, at et tema omkring kompetenceudvikling i forhold til forandrings-
parathed ville være et godt til tema til et fællesmødet i Administrationscenter ST. 
 
Der er også fra medarbejdernes side et ønske om bedre kompetencer i engelsk.  
 
LSU drøftede også forandringsparathed i forhold til globalisering blandt andet på 
baggrund af en artikel som Niels havde sendt til LSU. Artiklen handler om, hvordan 
den øgede digitalisering vil ændre vores job og funktioner og det stiller krav til med-
arbejdernes omstillingsparathed. Niels sagde, at mange af os løbende vil få nye opga-
ver og nye roller og det stiller andre krav til medarbejderne. Dorte sagde, at der er en 
kobling mellem forandringsparathed og globaliseringsproblematik. ST som fakultet 
spiller en stor rolle og det er vigtigt, at institutterne kan samarbejde for at klare de 
udfordringer verden står overfor. Hvis vi ikke følger med i den udvikling, så under-
støtter vi ikke AU i de forandringer der kommer til at ske. 
 
Enighed om, at vi skal hjælpe medarbejderne med at være omstillingsparate, men det 
kræver, at medarbejderne ved hvor de skal flytte sig hen. Vi kan ikke hjælpe med et 
kursus i globalisering, men vi kan hjælpe med at skabe et mindset og en forståelser 
for, at vi skal have en kultur, der gør, at vi kan håndtere forandringer. Så vi sikrer at 
der er tillid til ledelsen og, at utryghedsperioden ved forandringer bliver så kort som 
muligt.  
 



Peter henviste til AUs digitaliseringsstrategi og spurgte, hvordan TAP-gruppen bliver 
klædt på til denne satsning. Niels svarede, at vi alle sammen har et fælles ansvar for 
at få medarbejderne til at kompetenceudvikle sig. 
 
Der var enighed om, at kompetenceudviklingsgruppen under LSU skal arbejde videre 
med emnet sammen med HR kompetenceudvikling. Gruppen kommer med et forslag 
til, hvordan vi kan arbejde med det i administrationscentret, så vi sikrer at medarbej-
derne er bedre klædt på til at håndtere de forandringer, der kommer i fremtiden.  
 
Niels fortalte endvidere, at rektor Brian Bech Nielsen har holdt et oplæg omkring 
samfundsudviklingen. Niels vil undersøge om LSU kan få hans plancher om emnet.  
 
Erling spurgte om der er ændringer i forhold til orienteringen på de enkelte geogra-
fier. Niels svarede, at hvis der er brug for det, så kommer han gerne ud på de enkelte 
geografier. Medarbejdende skal bare bede om det. TR’erne supplerede med, at de 
også gerne kommer på besøg, hvis der er behov for det. 
 
Erling sagde, at det er vigtigt at få dæmmet op for frustrationerne på de små geogra-
fier. Niels er helt enig, så han vil kigge på om ledelsen kan gøre mere i forhold til 
kommunikation. Niels vil meget gerne have input, hvis der er noget ledelsen skal 
kommunikere mere om.  
  
Medarbejderne spurgte til kompetenceudvikling i forhold til funktionscheferne, så de 
kan blive klædt bedre på til den situation vi står overfor. Niels svarede, at lederne bli-
ver klædt på i forhold til de opgaver, som de står overfor – også i forbindelse med af-
skedigelsesrunden. Konkret vil lederne gennem rollespil på forhånd træne de svære 
situationer de risikerer at stå overfor. 
  
Medarbejderne opfordrede ledelsen til at være mere opsøgende i forhold til afværge-
foranstaltninger. Er der ikke andet ledelsen kan kigge på fx overarbejde, ikke ansatte 
overklassificeret medarbejdere samt studentermedhjælper konverteres til faste stil-
linger? Har vi nogle steder vi kan gøre det anderledes. Niels svarede, at ledelsen i ad-
ministrationscentret altid er opmærksom på om vi kan gøre tingene anderledelse. I 
forhold til studentermedhjælp er de gode til at håndtere peaks i pressede situationer.  
 
Medarbejderne spurgte hvad der tages udgangspunkt i forhold afværgeforanstaltnin-
ger. Niels svarede, at vi tager udgangspunkt i cirkulæret. Aftalerne er individuelle 
ordninger, og de vil være præget af ordentlighed. 
 
4. Lønforhandling 2017. Se bilag. Udsat 
 
5. Drøftelse af MUS og kompetenceudvikling vedr. 2017 



Niels orienterede om, at MUS samtalerne først afholdes efter den 2. november. På 
MUS samtalerne vil kompetenceudvikling også være et vigtigt punkt, herunder hvil-
ken kompetencer medarbejderne skal udvikle set i et længere perspektiv.  
 
6. Drøftelse af processen vedr. fælles arbejdskultur i Administrationscen-
ter ST. Se bilag. Udsat 
 
7. Evt. 
 
Næste møde: 9. oktober 10-12 
 
 
Kommende punkter på dagsorden  
  

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

 
 

 
 


