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Møde den: 18. februar 2015 

Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C 

Interim SU på Administrationscenter ST 

 

Til stede: A-siden: Niels Damgaard Hansen (Adm.chef), Marianne Aarø-Hansen 

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

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

Hylding (3F), Kjeld M. Søndergaard (3F Sanitør), Bjørn Vinding Andersen (AC), Le-

ne Birksø Bødskov (HK), Pernille Leth Stentov (HK), Camilla Mikkelsen (HK), Chri-

stina Troelsen (AC), Anne Olsen (KS) 

Fraværende: Bent Lorenzen (Bygning), John Rothborg Mortensen (PROSA) 

Referent: Dorthe M. Andersen 

Referat 

 

Interim SU på Administratinscenter Science and Technology 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Dagsordenen blev godkendt med en bemærkning om, at der fremover skal der være 

et fast punkt under meddelelser med en orientering fra ASU og FSU. 

 

Referatet fra sidste møde 14. januar 2015 blev godkendt med en bemærkning om at 

der under punkt 7 vedr. lønforhandlingerne 2014 + 2015 står, at ansøgning foregår i 

papirform på det på adm.center ST. Det viser sig, at alle skal søge elektronisk. Der var 

enighed om at det præciseres og drøftes under punkt 5 på dette møde. 

 

2. Meddelelser 

 

a) Info vedr. justering af AU´s samarbejdsudvalgsstruktur 

Niels Damgaard Hansen (NDH) informerede om, at de nye LSU i administrati-

onscentrene får ophæng i ASU og tilbydes desuden plads i FSU med henholdsvis 

en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. Medarbejderrepræsen-

tanten i FSU afhænger dog af en ’forhandling’ med organisationerne om, at det 

forlods er bestemt, at en FSU-medarbejderrepræsentant skal komme et bestemt 

sted fra, nemlig adm.center LSU.  

Ifølge samarbejdscirkulæret aftales antallet af medlemmer i et samarbejdsudvalg 

mellem ledelse og de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter, 

mens det alene er organisationerne, der udpeger repræsentanter. Men ledelse og 

organisationer kan aftale, at en eller flere pladser skal være reserveret til nogen 

bestemte. Denne forhandling forventes primo marts 2015 og derefter vil der 

komme en udmelding til formænd og næstformænd for LSU på de adm.centre. 
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b) Info vedr. flytning og ombygning i adm.center ST 

NDH orienterede om, at medarbejderne i Uddannelse (studiekontoret) på 

adm.center ST flytter i uge 10 eller 11 midlertidig til Kathrinebjerg i ca. 1 år, mens 

deres nuværende gang (”motorvejen” i Bygning 1520) bliver renoveret. Det drejer 

sig om ca. 30-35 medarbejdere, der skal flytte midlertidigt og de er informeret. 

Grunden til at det forventes at tage ca. 1 år skyldes, at 6. etage i bygning 1520 også 

skal renoveres og mens det sker, skal disse medarbejdere flytte midlertidig ned på 

”motorvejen” efter den er renoveret.   

Derudover forventes dekanatet og fakultetssekretariat fortsat at flytte til bygning 

1521, så nogle af medarbejderne fra adm.centeret, der sidder her, skal flytte. 

Medarbejderne flyttes midlertidigt til bygning 1522 (Fysik) og den endelige place-

ring af medarbejderne i administrationscenteret sker når studieadministrationen 

flytter retur. 

Dekanatet og fakultetssekretariat forventes at flytte til bygning 1521 ca. i juni 

2015.  

Der var enighed om at LSU på adm.center ST fast skal have et meddelelses punkt 

på dagsordenen ang. flytning og ombygning. 

 

B-siden havde nogle spørgsmål ang. flytning af institut for Fødevarer (FOOD) til 

Aarhus. NDH informerede om, at der er nogle overordnede beslutninger, der skal 

træffes først inden der kan siges noget mere i detaljer om hvornår og hvordan det 

vil ske. Det forventes, at FOOD i Aarslev skal flytte til Aarhus/Skejby i 2018 og at 

FOOD i Foulum skal flytte til Aarhus/Skejby lidt senere. Det vedrører ca. 80 

medarbejdere i Årslev og ledelsen håber, at så mange medarbejdere som muligt 

vil flytte med til Aarhus/Skejby. 

Endvidere blev det afslutningsvis nævnt, at Bioscience (Silkeborg + Kalø) forven-

tes at flytte til Aarhus i 2020 og at AU/Roskilde forventes at flytte til Emdrup i 

2020. 

NDH pointerede at tidspunkterne er meget foreløbige og skal derfor tages med 

forbehold. 

 

c) Direktør Jane Kragelund på besøg i adm.center ST 

NDH informerede om, at han har aftalt med vores nye direktør Jane Kragelund, 

at hun skal komme på besøg i adm.center ST. Hun skal derfor besøge adm.center 

ST både i Foulum, Aarhus og Roskilde sammen med NDH. Besøgene starter pri-

mo april i Foulum og efterfølgende i Aarhus og Roskilde. Datoerne vil blive ud-

meldt til alle når de er fastlagt.  

 

3. Overordnet orientering vedr. Budget 2015 

 

NDH orienterede om, at han endnu ikke har præcise budget tal for adm.center ST, 

men at han vil informere om hvad han ved på nuværende tidspunkt. Følgende tal skal 

derfor tages med meget stor forsigtighed, da de uden tvivl ændres bla. pga. omorgani-

seringen i hele administrationen på AU.  
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Det samlede budget for adm.center ST i 2015 er ca. 142.346.000 (142 mill). I 2014 

udgjorde driftsudgifterne ca. 3,3 % af budgettet, hvilket f.eks. er udgifter til blyanter, 

computere, rejser, kopier mv.). Besparelsen fra 2014 til 2015 er ca. 5,5 mill. 

 

Med hensyn til de kommende lønforhandlinger har NDH følgende ca. tal – dette med 

stor forbehold for at lønbudgettet for 2014 ikke var i forhold til den nuværende orga-

nisering i administrationen på AU, så det er kun cirka tal: 

2014: 143.143.000 kr. lønbudget  – 0,1 % = 143.143 

2015: (142.346.000 – 3,3%) kr. lønbudget  – 0,3 % = 412.132 

I alt til lønforhandling for 2014 + 2015 =  555.275 

 

Set i forhold til antallet af medarbejdere (ca. 400) er midlerne til lønforhandling ikke 

”overvældende”, så derfor er forventningsafstemning med alle medarbejdere utrolig 

vigtig. 

 

NDH: Efter interim-LSU-mødet er det blevet klart at budgettet ovenfor for 

adm.center på ca. 142 mill. kr. inkluderer midler til biblioteksområdet, der formelt 

ikke er en del af adm.centeret og vi derfor heller ikke skal lønforhandle. Budgettet for 

adm.centeret og dermed også budgettet for lønforbedringer skal justeres tilsvarende.  

 

B-siden gav udtryk for, at det er vigtigt fremadrettet, at synliggøre hvor meget der 

bruges på f.eks. kompetenceudvikling. Det er et generelt ønske, at det synliggøres, så 

man kan følge det. En kompetence-politik er vigtig i forhold til vores medarbejdere, 

hvad er planerne og hvor mange penge bruges der til det. 

NDH er enig i, at det er vigtigt, at lave økonomien så transparent som muligt. På den 

anden side vil være nogle prioriteringer vi er nødt til at tage som f.eks. hvis vi ét år 

bruger flere midler på kompetenceudvikling, så må vi f.eks. have færre it-indkøb og 

vice versa. 

 

NDH huskede  på at der samlet set skal der fremover ske besparelser for ca. 2 % pr. år 

i administrationen på AU. Den samlede udgift til administrationen på AU er ca. 1 mil-

liard kr. 

 

B-siden gjorde afslutningsvis opmærksom på problematikken vedr. studentermed-

hjælpere og hvor mange midler der bruges på ansættelse af studentermedhjælpere i 

administrationen. Det er vigtigt, at have fokus på om det er den rigtige type medar-

bejder til at løse opgaven og om det kan slås sammen med andre opgaver, så det kan 

blive en ”hel stilling”.  

NDH orienterede om, at det har været drøftet både i HSU og ASU. Der bruges også 

studentermedhjælpere i adm.center ST, hvilket der også er behov for fremadrettet, 

men selvfølgelig vil funktionscheferne og NDH se løbende på hvorvidt der kan sam-

arbejdes på tværs i adm.center ST og dermed ”samle opgaver” til en fuld stilling i ste-

det for adskillige studentermedhjælpere. Studentermedhjælpere bruges dog i vid ud-
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strækning til håndtering af spidsbelastninger, og i de situationer er det ikke en løs-

ning.  

 

4. Status vedrørende Problemanalysen 

 

Arbejdsgruppe vedr. ”Administrationen” 

NDH informerede om, at det er arbejdsgruppen nedsat af fakultetsledelsen, der skal 

prioritere i forhold til problemkataloget. Der har været afholdt 3 møder i arbejds-

gruppen på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen har set problemkataloget igennem 

og prioriteret hvad de hver især mente er vigtigst. På den måde blev alle tvunget til at 

komme igennem alle punkterne (ca. 380 i alt).  

Arbejdsgruppen var enige om at det var svært at få et overblik og da de ikke har kend-

skab nok til de enkelte områder blev funktionscheferne bedt om at kategorisere em-

nerne i de overordnede emner, som er vigtigt at arbejdsgruppens forholder sig til og 

emner der kan klares i den daglige drift. Når de overordnede emner diskuteres i ar-

bejdsgruppen deltager den pågældende funktionschef. 

På sidste møde den 17.02 deltog derfor henholdsvis funktionschefen for kommunika-

tion og Forskning og eksterne relationer. Der var en god dialog på mødet.  

Arbejdsgruppen består af institutlederne fra ENG, MBG og AGRO samt dekanen og 

adm.chefen. 

Der er udarbejdet en tids- og proces plan for arbejdsgruppens arbejde. Når den er 

endelig vedtaget, vil den blive præsenteret på LSU.  

 

Titlen ”problemkatalog” er ændret til ”løsningskatalog” for at gøre den mere fremad-

rettet. Det er også vigtigt at holde for øje at småforandringer vil være en ”on-going” 

proces, der i princippet aldrig slutter fordi der hele tiden vil være nye krav og ønsker 

vi skal forholde os til.  

Det forventes dog, at der vil være en overordnet udmelding af resultater i maj måned 

efter der har været afholdt et fælles møde mellem dekan, inst.ledere, inst.sek.ledere 

og funktionscheferne, hvor løsninger og prioriteringerne præsenteres. Det er overor-

dentligt vigtigt at hele ledelsesstrengen tager ansvar for de prioriteringer der foreta-

ges så diskussionen ikke ender hos den enkelte medarbejder i adm.centeret. 

 

Efter- og Videreuddannelse 

NDH orienterede om beslutningen vedr. Efter- og videreuddannelsesområdet, som 

det forventes, at vi selv skal administrere fremover. Det forventes derfor, at der flyttes 

ét årsværk fra fællesadministrationen til adm.center ST.  

B-siden gjorde opmærksom på, at det var lidt uklart ifølge bilagene om det drejede sig 

om ½ årsværk eller 1 årsværk? Endvidere virker det sårbart med kun én person til 

dette område på ST? 

NDH informerede om, at det handler om flere ting, da det halve årsværk er beregnet 

udelukkende ud fra en økonomisk beregning. Reelt vil der måske skulle bruges ét års-

værk på at udvikle det / løbe det i gang på ST og sikre sammenhængen med studie-

administrationen på ST. 
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Der var enighed om at støtte forslaget til denne løsning fra LSU og den endelige be-

slutning tages i universitetsledelsen den 24. februar 2015. 

 

Organiseringen af adm.center ST 

NDH informerede om, at status vedr. adm.center ST i forbindelse med omorganise-

ringen: 

 HR = to medarbejdere er flyttet fra HR Arts til ST 

 Økonomi = én ressource er flyttet fra fælles adm. til ST (kun økonomi) 

 IT = én ressource er flyttet fra fælles adm. til ST til AV-support (kun økonomi) 

 UDD = en EVU-medarbejder forventes at skulle flyttes fra fælles adm. til ST (af-

venter uni.led. beslutning) 

 Øvrige adm.områder er der ikke sket nogle ”flytninger”   

 

Det blev aftalt, at NDH sender en mail ud til alle via funktionscheferne om disse æn-

dringer når det hele er endelig besluttet i uni.led. 

 

B-siden spurgte hvornår der kan forventes en udmelding på hvordan organiseringen 

bliver på adm.center ST fremover? 

NDH orienterede om, at eftersom det blev aftalt at adm.center ST får en længere pro-

ces til at afdække de administrative områder gennem arbejdsgruppen nedsat af fakul-

tetsleden, så vil det sandsynligvis først blive i maj måned at der kommer en udmel-

ding omkring den fremtidige organisering af adm.center ST. Det er vigtigt, at få nogle 

holdbare løsninger fremadrettet samtidig med at vi skal huske på, at det forventes at 

vi løbende foretager justeringer i organisationen i forhold til de behov vores institut-

ter/centre har.  

 

NDH informerede afslutningsvis om, at der tidligere har været nedsat en arbejds-

gruppe der skulle se på muligheder for effektivisering indenfor samtlige VD områder. 

Det er besluttet i uni.led og LEA, at der skal arbejdes videre med dette og derfor star-

tes der i første omgang en analyse af Uddannelsesområdet. Kim Kusk sidder med i 

arbejdsgruppen og NDH i styregruppen.  

Efterfølgende vil der sandsynligvis skulle ske tilsvarende analyser af de øvrige admi-

nistrative områder. 

B-siden kommenterede, at det at vi nu er ét samlet administrativt center betyder, at vi 

kan få mere videndeling og styrket vores samarbejde på tværs. Det vil sandsynligvis 

være med til at give mere arbejdsglæde og forhåbentlig også en bedre servide til insti-

tutterne. 

 

5. Lønforhandling 2014 + 2015 

 

Dorthe M. Andersen (DMA) gennemgik tidsplanen for lønforhandlingerne som det 

fremgår af bilaget.  

 

Ansøgning: 
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Der skal søges elektronisk via AU´s hjemmeside. Det viser sig at være muligt at det 

adm.center ST også kan søge elektronisk på samme måde som resten af ST (institut-

ter og centre). Det skal fremgå af ansøgningen eller skrives i feltet vedr. ”bemærknin-

ger” for hvilken periode man søger: 2014 eller 2015 eller begge perioder. 

Det blev aftalt, at der laves en mindre vejledning til felterne der skal udfyldes og den 

sendes via funktionscheferne til alle medarbejdere i det administrative center. 

 

Løndata: 

HR har sendt løndata til alle TR og såfremt I finder nogle fejl eller mangler bedes I 

kontakte HR ved Margrethe Vejs-Petersen på mail: margrethe@au.dk  

 

Tillidsrepræsentanter: 

Flere faglige organisationer afholder valg til TR i disse måneder og derfor er det ikke 

sikkert at HR har de korrekte informationer om hvem der er TR for hvilke faggrup-

per. Det er vigtigt, at HR og TR samarbejder tæt omkring korrekte oplysninger og I 

bedes derfor kontakte HR (Margrethe Vejs-Petersen: margrethe@au.dk ), hvis I dels 

mangler nogle informationer og dels sørge for at videregive informationer til evt. nye 

TR og til HR løbende, når der vælges nye. 

Tilbagemeldingsprocedure: 

Der blev aftalt følgende tilbagemeldingsprocedure: ”Medarbejdere, der får tildelt en 

lønforbedring, får brev om lønforbedring inkl. skriftlig begrundelse for denne. 

Medarbejdere, der ikke får en lønforbedring, får skriftligt afslag indeholdende et 

tilbud om en mundtlig tilbagemelding fra nærmeste leder.” 

 

Det blev endvidere aftalt, at det er NDH der forhandler med TR efter input fra 

funktionscheferne. Såfremt TR ønsker at drøfte situationen med funktionschefer-

ne inden forhandlingerne er det OK med NDH. Dog er det vigtigt at pointere at 

den konkrete forhandling sker med NDH. 

Navnene på hvem der får lønforbedring offentliggøres ikke, men kun de store lin-

jer informeres der om efterfølgende (f.eks. antallet der har fået lønforbedring på 

adm.center ST). TR aftaler selv hvad de gør omkring offentliggørelse.  

NDH pointerede at det er vigtigt at huske at TR forhandler for alle medarbejdere 

de har forhandlingsretten for - uanset disse medarbejderes organisatoriske for-

hold. 

 

6. Evt. 

B-siden spurgte til ”mærkelige” lønsedler der er sendt til flere medarbejdere i februar 

måned, hvor der ikke fremgår noget beløb.  

HR ST har undersøgt det og kan orientere om, at visse medarbejdere kan have mod-

taget ”tomme” lønsedler her i midten af februar måned 2015. Lønkontoret oplyser, at 

en del medarbejdere har fået ændret ”ophæng”, f.eks. ændring af administrativt tje-

nestested. Dette udløser åbenbart en ”tom” lønseddel fra Moderniseringsstyrelsen. 

De tal der står nederst på lønsedlen er blot en total fra januar måned 2015. Det er alt-

så ikke en lønseddel, der har nogen betydning. 

mailto:margrethe@au.dk
mailto:margrethe@au.dk
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B-siden spurgte hvordan vi fremover skal registrere ferie og hvem vi skal meddele det 

til. NDH informerede om, at chefgruppen vil se nærmere på flere af disse praktiske 

spørgsmål i løbet af 2015 og informere om det LSU inden der foretages nogle ændrin-

ger. Indtil videre skal alle registrere ferie og fravær som de har gjort hidtil. 

 

NDH takkede for et godt og konstruktivt møde. 

 

 


