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Møde den: 9. december 2014 

Bygning 1521, lokale 220 

Møde i Interim SU på Administrationscenter ST 

 

Til stede: A-siden: Niels Damgaard Hansen, Marianne Aarø-Hansen, Steen Dan Chri-

stiansen, Dorthe M. Andersen.  

B-siden: Peter René Kithler, Leif Østergaard, Erling Hyldig, Kjeld M. Søndergaard, Bjørn 

Vinding Andersen, Pernille Leth Stentov, Thomas Vestergaard, Camilla Mikkelsen, Chri-

stina Troelsen, John Rothborg Mortensen. 

 

Fraværende: Lene Birksø Bødskov, Bent Lorenzen, Jeppe Bergh Torp 

Referat 

Referat fra interim SU på Administrationscenter ST 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Orientering vedrørende Budget 2015 

Niels Damgaard Hansen (NDH) orienterede om at han endnu ikke har fået budgettal-

lene for administrationscenter ST for 2015. Overordnet set skal der være besparelser i 

administrationen på AU: 57 mio. sparet i 2014, yderligere 25 mio. skal spares i både 

2015 og 2016. 

En del besparelser hentes i 2015 gennem de afskedigelser, der har været i 2014, men 

som først får effekt i 2015. NDH har dog ikke fået beregningerne for 2015 endnu, men 

en del af besparelserne kan uden tvivl hentes derigennem. 

Tidshorisont: NDH håber på at der på januar mødet i interim LSU kan siges noget 

mere konkret om budget 2015, men kan ikke love det. 

B-siden spurgte til dimensioneringsplanen og om det betyder nogle besparelser i ad-

ministrationen. NDH gjorde opmærksom på at det vides ikke endnu hvad de præcise 

konsekvenser bliver for AU og ST, men det forventes ikke at blive så slem som vi 

kunne have frygtet. På ST forventes vi at blive påvirket på Geoscience, Bioscience og 

MBG.  

 

4. Orientering vedrørende problemanalysen 

 

a) Snitflader i administrationen generelt 

Snitflader mellem de administrative centre og vicedirektørområderne  

NDH informerede kort om de foreløbige tal for medarbejder fordelingen i 

administrationen. I alt er det foreløbige tal 393 medarbejdere i adm.center 

ST. 
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NDH orienterede om at det er besluttet, at de administrative centre skal ad-

ministrere sig selv, hvilket betyder, at nogle medarbejdere skal flyttes fra Arts 

administration og fællesadministrationen til de administrative centre. Der 

kører en proces nu og frem til udgangen af januar, hvor der skal være en en-

delig beslutning i uni.led. den 28. januar 2015 ang. snitflader mellem de 

adm.centre og fælles administrationen og mellem de nye VD områder. Heref-

ter vil eventuelle medarbejdere blive flyttet. Efter NDH’ s vurdering ender det 

sandsynligvis med at meget få medarbejdere flyttes.  

En medarbejder er dog allerede flyttet fra kommunikationsafdelingen til 

Adm.center ST til stabsfunktionen i administrationscenteret. Hun hedder 

Maria Blach Nielsen og er flyttet pr. 1. januar 2015.  

 

Snitflader mellem Adm.center ST og enhederne ved ST 

NDH orienterede om de opfølgningsmøder, han har afholdt med 17 enheder 

på ST. På baggrund af møderne har enhederne selv skrevet referat fra mødet 

ud fra nogle ens emner/spørgsmål. Det er blevet til et stort dokument på ca. 

200 sider. Det store dokument omdeles ikke til alle medarbejdere, både for at 

skåne medarbejderne, da nogle medarbejdere er nævnt i dokumentet og fordi 

det vil være for mange ressourcer at bruge på det, hvis alle medarbejdere skal 

læse dokumentet. 

 

Funktionscheferne på ST er i færd med at lave en opsamling, som institutse-

kretariatslederne får til gennemsyn for at sikre, at det er korrekt refereret. 

Når resumeet er færdigt bliver det sendt til interim LSU og efterfølgende gjort 

tilgængeligt for alle medarbejdere i administrationscenteret. 

 

B-siden gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at informationerne kommer 

ud til medarbejderne i forhold til de enkelte institutter for at de kan hjælpe 

med at følge op på de ting de nævner.  NDH var enig. 

 

Efter afklaringsmøderne, hvor kun NDH deltog, vil der være nogle uddybende 

møder med de institutter, der har ønsket det eller hvor NDH har bedt om det 

pga. hans manglende viden om det konkrete område. På disse møder vil også 

funktionschefen for området og andre medarbejdere fra administrationscen-

teret – f.eks. instituttets partner/controller/… - deltage. 

 

b) Opfølgning på problemanalysen på ST 

NDH refererede fra det samlede dokument ved kort at gennemgå funktions-

chefernes opsamling. 

Generelt har det været nogle positive og konstruktive møder. Der er en væ-

sentlig større tilfredshed med ydelserne fra administrationscenter ST end ved 

den tidligere runde for 1,5 år siden. 

Et generelt budskab er, at relationer og kendskab til institutterne er vigtig. 

Når samarbejdsrelationerne er bygget op er der ikke så markante krav til fy-
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sisk nærhed. Men det hjælper meget på opbygningen af relationer og forret-

ningsforståelsen at man mødes regelmæssigt fysisk.  

Det er i øvrigt positivt, at enhederne gerne vil lære de administrative medar-

bejdere at kende og stiller kontorer til rådighed efter behov. 

 

Derefter redegjorde NDH for enkelte nedslagspunkter indenfor de enkelte 

administrative områder. Disse er ikke refereret her, men vil fremgå af resu-

meet fra afklaringsmøderne, når det foreligger. 

 

NDH afsluttede gennemgangen med at konkludere, at det har været en gene-

relt positiv runde, men der er et ønske om at administrationen kender enhe-

derne (endnu) bedre. Generelt er der også et ønske om at administrationen 

skal koste mindre.  

 

B-siden gjorde opmærksom på, at de gerne vil være med i drøftelserne om-

kring evt. etablering af vagtordninger, som var et af punkterne på ønskelisten 

indenfor bygningsområdet. 

 

Transparens: Enhederne ved ST vil gerne være med i prioriteringerne af ydel-

serne fra administrationen uden at det dog er helt oplagt hvordan det kan gø-

res. Men det er klart at det forudsætter at vi giver noget mere gennemsigtig-

hed i hvad vi laver i administrationscenteret – og hvad det koster. 

Dekanen har nedsat flere grupper i forbindelse med opfølgningen på pro-

blemanalysen og der er derfor også nedsat en gruppe på det administrative 

område. Den består af dekanen, 3 institutledere og NDH. Denne gruppe for-

venter NDH at bruge til drøftelser af hvordan man kan forestille sig at priori-

teringer i administrationen kan gøres. Det handler ikke om prioritering af 

konkrete sager men overordnede prioriteringer hvilke ydelser der ønskes. 

Grupperne på ST kan ses på hjemmesiden: 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/tidsplaner/adm/  

 

NDH informerede om at funktionscheferne laver en skriftlig opsamling og et 

excel ark for hvert område med overblik over de ting enhederne på ST har 

gjort opmærksom på. Det drøftes på inst.sek.ledermøde 11. dec. Det skal sik-

res at intet glemmes – også selvom det ikke kan løses her og nu.  

 

B-siden spurgte hvad fakultetsledelsen skal tage stilling til? 

NDH oplyste, at fakultetsledelsen bliver informeret samlet på deres møde den 

9. dec. og på et møde i januar skal de tage beslutning om konkrete løsnings-

forslag, tidshorisont mv. på baggrund af input fra funktionschefer og institut-

sekretariatsledere hvis vi kan nå at have et oplæg klart. 

 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/tidsplaner/adm/
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B-siden opfatter dette som ”en ny start” med et administrationscenter, hvor 

administrationschefen er medansvarlig i fakultetsledelsen og at institutter-

ne/enhederne tager mere ejerskab over løsning.  

 

5. Orientering fra workshop omkring evaluering af AU´s personalepoli-

tik 

Marianne Aarø-Hansen informerede om workshoppen omkring evaluering af AU´s 

personalepolitik den 1. december 2014. AU´s personalepolitik blev drøftet i mindre 

grupper ud fra cases i forhold til om dokumentet opfylder det som der er brug for. 

Opfylder de enkelte delpolitikker de behov der er på AU. Der blev generelt efterspurgt 

et større fokus på det forebyggende, hvilket man ikke syntes bliver adresseret i poli-

tikken, f.eks. i forhold til stress. Der mangler generelt kendskab til hvad man gør når 

man spotter stress. Dvs. hvordan arbejdes der mere aktivt og proaktivt med forebyg-

gelse af stress.  

Der var også en drøftelse af om personalepolitikken rummer både TAP og VIP med-

arbejderne. Samt en drøftelse af de 10 normer, som er gode men ikke alle har kend-

skab til dem. Personalepolitikken skal ”ud og leve” noget mere og italesættes noget 

mere. Der bør være noget mere om lederudvikling og ”hvad er god ledelse”. Der 

mangler en sprogpolitik, info om hvordan man skal forholde sig ved omstrukturerin-

ger, omplacering mv. Der var enighed om at det var relevante punkter og at det er 

svært at gøre til et mere levende dokument. 

 

Det blev aftalt, at evaluering af personalepolitikken på AU drøftes på næste møde i 

interim SU for derefter at sende svar og input inden fristens udløb den 30. januar 

2015. Alle bedes derfor overveje forslag og gode erfaringer som kan bringes videre. 

 

 

6. Arbejdsmiljø statistikker på ST  

Dorthe M. Andersen (DMA) gennemgik kort bilagene vedr. sygefravær og brug af 

psykolog hjælp. Tallene er ikke alarmerende høje, men der kan også være en usikker-

hed i forhold til om alle medarbejdere får registreret deres sygefravær, det er typisk 

de administrative medarbejdere der er bedst til at få det registreret. Der er en tendens 

til en mindre stigning under besparelsesprocessen fra efteråret 2013 og til foråret 

2014.  

B-siden var tilfreds med en øget synliggørelse af disse tal og ser frem til at følge det 

fremover.  

NDH gjorde opmærksom på at det er vigtigt, at det bliver synligt og der kommer mere 

fokus på fra ledelsens side. 

 

7. Evt.  

B-siden spurgte til hvem man repræsenterer som TR i samarbejdsudvalget og der var 

enighed om at medlemmerne af interim SU repræsenterer alle medarbejdere i det 

administrative center. Efter interim perioden skal medarbejderne vælge blandt til-
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lidsrepræsentanterne hvem de ønsker der skal sidde i samarbejdsudvalget på 

adm.center ST. 

 

B-siden spurgte hvornår MUS samtalerne skal afholdes og det blev præciseret at i føl-

ge AU´s retningslinjer skal MUS afholdes i efteråret.  

 

NDH spurgte afslutningsvis om overlap med interim LAMU og om det giver mening 

at flere punkter er i begge udvalg. Der var enighed om at det vil være tilfældet under 

interim perioden, men at det fremover bør adskilles hvad der hører hjemme i hen-

holdsvis LAMU og LSU.  

 

Herefter takkede NDH for et godt og konstruktivt møde. 


