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Møde den 14. januar 2015 kl. 10.00 
Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Bygning 1521, lokale 220 
Møde: Interim SU på Administrationscenter ST 
 

Deltagere:  

A-siden: Niels Damgaard Hansen (Adm.chef), Bent Lorenzen (Bygning), Marianne 

Aarø-Hansen (Talent), Steen Dan Christiansen (IT), Dorthe M. Andersen (HR) 

B-siden: Peter René Kithler (3F), Leif Østergaard (Håndværk DK Metal),  

Erling Hyldig (3F), Kjeld M. Søndergaard (3F Sanitør), Bjørn Vinding Andersen 

(AC), Lene Birksø Bødskov (HK), Pernille Leth Stentov (HK), Camilla Mikkelsen 

(HK), Christina Troelsen (AC), John Rothborg Mortensen (PROSA), Anne Olsen 

Referent: Maria Blach Nielsen  

Referat 

 

 

Interim SU på Administrationscenter Science and Technology 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag 1) 
Dagsorden godkendt. 

Referat godkendt, dog skal det noteres i referatet fra i dag, at LSU og LAMU fort-

sat fremover skal arbejde sammen om relevante projekter.  

 

2. Orientering vedr. Budget 2015 
Administrationscenter ST har endnu ikke fået et budget. Det er lovet på LEA, at 

budgettet kommer i slutningen af januar. 

Ønske fra B-siden, at interim LSU forlænges til 31.marts. NDH bringer det vide-

re. 

 

3. Status vedrørende problemanalysen (bilag eftersendes) 
”Opsamling på afklaringsmøder” udsendt til LSU, inkl. problemkatalog med de-

taljer.  

B-siden vil gerne vide, om opsamlingen følges af en forklaring, når det offentlig-

gøres. Det er vigtigt, at baggrunden kommer med, så dokumentet ikke misfor-

stås. 

NDH forklarer, at dokumentet skal ses som input til en arbejdsgruppe for admi-

nistrationen, som bl.a. har deltagelse af dekanen og udvalgte institutledere. Pro-

blemkataloget skal bruges til at lave prioriteringer, som har ejerskab i organisa-

tionen. NDH vil skrive uddybende mail rundt til alle medarbejdere i administra-

tionscentret, hvor det også pointeres, hvad man kan forvente at høre den 28. ja-

nuar 2015. 

Opsamlingen har affødt følgende opgaver på den helt korte bane: 
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 Funktionschefer er blevet bedt om at give et første bud på løsninger samt 

et overordnet estimat på ressourceforbrug på hver af disse løsninger. 

 Arbejdsgruppen rangerer problemerne efter, hvad de synes er vigtigst, 

set med deres øjne som institutledere. 

B-siden udtrykte bekymring for, om processen går for hurtigt. Har lederne tid til 

at spørge deres bagland? 

NDH understregede, at det bliver en iterativ proces. I takt med at løsningerne 

skal konkretiseres mere og mere bliver en større og større skare involveret – 

funktionschefer, sekretariatsledere og medarbejdere. 

Det er i sidste ende en balance mellem en stor involvering og at trække perioden 

med usikkerheden ud. 

 

NDH understregede endvidere, at vi nok skal forvente at forandring vil være en 

on-going proces i organisationen. Alene det at vi løbende skal spare 2 % pr. år i 

administrationsudgifter på AU taler ind i den retning.  

 

NDH tager med tilbage, at man skal være sikker på, at svarene fra funktionsche-

ferne er valide – pga tidspresset. 

B-siden nævnte, at en del af medinddragelse er, at man skal komme med nogle 

hurtige svar engang imellem.  

 

B-siden mangler at høre funktionschefernes forventninger til institutterne i do-

kumentet. Det er p.t. kun envejs. NDH: når vi kommer til at snakke om konkrete 

løsninger, bliver det tovejs. 

 

Administration af administrationen, eksempler på konsekvenser: 

 Vi kommer fremover til at administrere os selv, i stedet for at sende op-

gaver vedr. administrationscenteret videre til Fællesadministrationen el-

ler Arts indenfor nogle områder. 

 ansvaret for AV-support bliver sandsynligvis flyttet til administrations-

centeret. 

 Der skal i foråret være en analyse af snitflader og arbejdsdeling mellem 

HR og ph.d.-administrationen 

 Ligeledes skal der ske en afklaring af snitflader på bygningsområdet mel-

lem fællesadministration og administrationscenter. 

 

4. Drøftelse af justering af AU´s samarbejdsudvalgsstruktur og 
arbejdsmiljøorganisation – deadline 15. januar 2015 (bilag 
2) 
Vi tilbydes et antal pladser i Fakultetets samarbejdsudvalg.  

B-siden var enige om at det bør være fuldgyldige medlemmer. Antallet er til dis-

kussion. 

NDH: Det kan opfattes som et problem hvis vi kommer til at tage beslutninger 

om noget, der ikke vedrører os.  
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B-siden: Det er en normal måde at være i et SU, at man kan komme i situationer 

hvor man tager beslutninger om noget, der ikke vedrører en selv. 

Formulering i høringssvar: LSU anbefaler mindst to medlemmer og foretrækker, 

at det er som fuldgyldige medlemmer. Vi foreslår, at man evaluerer ordningen ef-

ter 2 år.  

NDH udfærdiger høringssvaret og skriver under sammen med næstformanden 

for interim LSU. 

 

5. Kommentarer til evaluering af AU´s personalepolitik – 
deadline 30. januar 2015 (bilag 3a + 3b) 
Sidste møde gav følgende input: 

 Større fokus på forebyggelse af stress. 

 Drøftelse af om både VIP og TAP er godt nok repræsenteret. 

 Bedre kendskab til de 10 normer. 

 Mere fokus på lederudvikling og god ledelse. 

 Sprogpolitik. 

Dorthe laver indmelding på baggrund af disse input. 

Vigtigt at tænke kommunikationsplan ind i processen. 

Kommentarer fra LSU skal fremsendes til Dorthe (dma@au.dk) inden den 

21.januar, hvis der skal yderligere kommentarer med. 

 

6. Proces i forbindelse med evaluering af AU´s samarbejds-
struktur – deadline 27. februar 2015 (bilag 4) 
Forslag om drøftelse af dette på et særskilt møde primo februar 2015. 

Forslag: Invitere 2 medlemmer fra LAMU. 

LSU tilslutter sig forslaget.  

 

NDH udfærdiger og fremsender efter særskilte møde et høringssvar sammen 

med næstformanden for interim LSU.. 

 

7. Lønforhandling 2014 + 2015 (bilag 5a + 5b) 
Ansøgninger foregår i papirform. Der vil også være info på hjemmesiden. 

B-siden havde spørgsmål til lønkriterier. NDH samler kriterierne sammen fra de 

forskellige VD-områder. Sendes ud til tillidsmændene, der skal forhandle, sam-

men med løndata senest den 16.februar. 

Vigtigt med forventningsafstemning med medarbejderne i forhold til lønbudget-

tet. Der var forslag om, at NDH efter behov og forespørgsel deltager på afde-

lingsmøder indenfor de enkelte administrative områder. 

 

8. Evt. 
LSU giver Maria besked, om der skal initaler på kommentarer i referatet. Midt-

vejsløsning: at man selv hejser flaget på selve mødet, hvis det skal til referat. 

Næste møde: Uge 8 

 

mailto:dma@au.dk
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Note:  

Det er besluttet, at interim LSU fortsætter til den 31.03.2015, idet det passer 

bedre med B-sidens valg af TR og dermed repræsentanter til det nye LSU. 

 

 

Link til Problemanalysen og beslutninger: 
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/forside/  
 
Link til den overordnede proces på ST fordelt på de beslutningsområder, 
som Universitetsledelsen har opstillet som følge af problemanalysen: 
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/tidsplaner/st/  
 
Link til personalepolitikken: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/  

http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/forside/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/tidsplaner/st/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/

