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Møde den 25. marts 2015 kl. 13-14.30 
Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C. Bygning 1431, lokale 021/023. 
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 

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: John Rothborg Mortensen (PROSA) 

Referent: Maria Blach Nielsen 

Referat 

 

 

Interim SU på Administrationscenter Science and Technology 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
 Referat af 24. februar 2015: Under punkt 3, Kommunikation, nævnes et rej-

sehold og punktet skulle uddybes med følgende: Rejsehold, bestående af 

medlemmer fra LSU, der rejser ud til afdelingsmøder i administrationscente-

ret og drøfter/uddyber emner og politikker fra LSU som f.eks. Stresspolitik, 

MUS, kompetenceudvikling etc.  

 B-siden kommenterede, at man fremover skal være opmærksom på, at refera-

tet skal kunne læses af dem, der ikke er med. 

 Ønske om at ændre rækkefølgen af punkterne på dagsordenen: Vi starter med 

Økonomi (punkt 3) 

 
2. Meddelelser 

a. Status vedr. problemanalysen på ST (bilag 2a) 
 (punktet blev udskudt) 

 

b. Arbejdsmiljøstatistikken (bilag 2b) 
 (punktet blev udskudt) 

 

c. Status af lønforhandlingsprocessen 
 (punktet blev udskudt) 
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d. Flytteplaner (fast punkt) 
 Det næste års tid flytter  de fleste fra 2. etage i bygning 1521 over til 

stueetagen i 1522 stueetage. Etagen renoveres før dekanat og fakul-

tetssekretariat efter planen flytter ind kort før sommerferien. 

 Når Studier flytter tilbage i starten af 2016, kender vi mere til admini-

strationscenterets struktur og organisering og derefter aftaler vi den 

endelige placering  

 

e. Sammensætning af nye faste samarbejdsudvalg (bilag 2e). 
 B-siden spurgte, hvor mange B-side medlemmer, der skal sidde i det 

nye LSU?  

Svar fra NDH: Effektiviteten af et udvalg hænger sammen med stør-

relsen af udvalget. Så et ikke for stort LSU er at foretrække. Da vi har 

både en geografisk og faglig bredde skal vi under alle omstændigheder 

alle repræsentere bredt. Ifølge retningslinjerne på AU, så skal udval-

get max. bestå af 15 medlemmer fra både A og B-siden, hvilket vi bør 

overholde. 

 Kommentar fra B-side: Mødebilag mm. skal så vidt muligt udsendes 

senest 1 uge før. 

 B-siden oplyste om, at der den 17. april foreligger en beslutning om 

sammensætningen af B-siden til LSU.  

 

 

3. Økonomi 
a) Fremtidige rammer for de administrative enheder (bilag 3a) 

 Gennemgang af bilaget i plenum. Udgangspunkt: Administrationen 

skal spare 2 % fremadrettet og vi skal lave en plan for det over de næ-

ste 4 år. De angivne beløb skal betragtes som meget foreløbige bud. 

 It-projekter – vi er i gang med at kigge på det. Mange af projekterne 

ligger hos Uddannelse.  

Tjek&Go skal være en nem måde at håndtere ansættelser og fratræ-

delser – herunder holdes styr på ressourcer (lokaler, it-udstyr, sy-

stemadgange osv. osv.). 

 Rengøring. Jane Kraglund vil hyre eksterne konsulenter for at vurde-

re potentiale for effektivisering.  

 Jane Kraglund, der også p.t. er fungerende vicedirektør for IT og di-

gitale medier, har besluttet at få et konsulentfirma til at se på vores 

AUs organisering af IT og IT-projekter. 

 Vores egen it-support skal ikke undersøges af konsulenter, men ana-

lyseres af en AU-arbejdsgruppe. 

 Kommentar fra B-siden til dokumentet, hvis det skal revideres – 

skriv tilhørsforhold efter navne (NDH: kommer i en ny version) 

 USM = forkortelse for Universitetsledelsens Strategiske Midler.  
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 HR. De tiltag der er sat i gang i forhold til administrationscentrene, 

fortsætter vi med sideløbende med den overordnede analyse, selvom 

det kan være et vist overlap. Ifølge Jane Kraglund er det kun en for-

del at den centrale proces kan drage nytte af de erfaringer vi gør i vo-

res proces. 

 Kommunikationsområdet i teksten omhandler nok i vid udstrækning  

Kommunikation i Fællesadministrationen og relationen 

adm.centeret. Vi har jo en lokal proces i gang ift. organiseringen af  

ST-Kommunikation. 

 Kommentar fra B-siden: Hvorfor ingen medarbejderrepræsentanter i 

arbejdsgrupperne.  

Svar fra NDH: Vi ser dokumenterne tidligere i forløbet end vi plejer – 

hvorfor der er større mulighed for at præge arbejdet. Hvis medarbej-

dergrupper ønsker at være involveret eller på anden måde at delta-

ge/have indflydelse/inddrages, skal man tage fat på den ansvarlige 

for en arbejdsgruppe (den første på listen).  

B-siden pointerede, at det er vigtigt at holde afdelingsmøder med 

medarbejderne og få de nye præmisser forklaret. 

 Kommentar fra B-siden: Hvem er med i arbejdsgruppen for Uddan-

nelse? -  Niels finder ud af det (indsat i referatet): 

 

Arbejdsgruppen: 

Niels Jørgen Rasmussen (VD AU-Økonomi og Bygninger), Leo Nor-

mann Pedersen (Studiechef, Arts), Anne Lindholm Behnk (chef for 

organisationsudvikling og Arbejdsmiljø, AU-HR), Christian Koch 

Ramsing (driftschef, AU-Uddannelse), Jacob Søndergaard Jensen 

(Udviklingskonsulent, AU-HR), Marianne Breinhild Johansen (Stu-

diechef, HE), Kim Kusk Mortensen (Studiechef, ST) og Anni Bæk-

gaard Langberg (Studiechef, BSS) 

Styregruppen: 

Jane Kraglund (direktør), Berit Eika (prorektor for uddannelse), Niels 

Jørgen Rasmussen (VD AU-Økonomi og Bygninger), Kristian Thorn 

(VD for AU-Uddannelse), Nikolaj Harbjerg (Administrationschef, 

BSS) og Niels Damgaard Hansen (administrationschef, ST). 

 

 Bygningsmodel. Afklaring af grænsefladerne mellem BYG i admini-

strationscentre og Fællesadministration skal afklares. 

 Fællesudgifter. Der ligger ca. 100 mio. i en pulje med mange forskel-

lige fælles udgifter på AU, som skal have et ”eftersyn” - nice-to-have 

eller need-to-have? 

 Kommentar fra B-siden: Det koster også penge at udføre analyserne. 

Hvordan sikrer vi fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne. 

NDH: Jeg er enig i at kompetenceudvikling er vigtig. Denne proces er 
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jo også sat i gang for at sikre luft til at AU fortsat også er et godt sted 

at arbejde – og udvikle sig (se også nedenfor). 

 Funktionschefer tager dokumentet med på medarbejdermøder til 

drøftelse – ligesom NDH vil afholde fællesmøder hvor det ønskes. 

b) Orientering om adm.center STs budget i 2015 
 Budgettet er på ca. 135 mio. Vi er endnu ikke helt i mål med fordelin-

gen på administrative områder – det er nødvendigt det foregår i tæt 

dialog med funktionscheferne.  

Midlerne til kompetenceudvikling har været beskåret de sidste år 

ifm. besparelsesrunden. Vi forsøger at få det tilbage på det tidligere 

niveau (efter den faglige Udviklingsproces i 2011). 

 
c) Lønforhandlingsbudget 

  (punktet er udskudt) 

 

4. Evt. 
a. Forslag til besparelser: Færre deltagere ved lønforhandlinger. 

NDH: Som udgangspunkt deltager NDH og en partner fra HR. 

b. Bent orienterede om de planlagte renoveringer af bygningsmassen på ST 

på baggrund af den netop udkomne rapport om PCB-forureningen i nog-

le få bygninger på ST. 

 
 

 


