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Møde i Interrim SU på Administrationscenter ST 

 

Til stede: A-siden: Niels Damgaard Hansen, Bent Lorenzen, Marianne Aarø-Hansen, 

Steen Dan Christiansen, Dorthe M. Andersen. B-siden: Peter René Kithler, Leif Øster-

gaard, Erling Hyldig, Kjeld M. Søndergaard, Bjørn Vinding Andersen, Lene Birksø Bød-

skov, Pernille Leth Stentov, Thomas Vestergaard, Camilla Mikkelsen, Christina Troelsen, 

John Rothborg Mortensen. 

Fraværende: Kommunikation og Sprog 

Referat 

Referat fra interim SU på Administrationscenter ST 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Niels Damgaard Hansen (NDH) bød velkommen til dette interim SU på administrati-

onscenter ST. Dagsordenen blev godkendt, hvorefter der fulgte en kort præsentati-

onsrunde. 

 

2. Forventningsafstemning og SU´s rolle 

 

NDH indledte med en kort henvisning til samarbejdsaftalen på Aarhus Universitet, 

som HSU har besluttet i januar 2012 og som fortsat er gældende. NDH foreslog, at 

der ikke udarbejdes en forretningsorden for dette samarbejdsudvalg i denne interim 

periode, men at det afventer det ordinære samarbejdsudvalg, som forventes etableret 

februar/marts 2015. Det var der enighed om. 

 

Dette interim SU hænger sammen med hele administrationens samarbejdsudvalg 

(ASU). Vi er en enhedsadministration på hele AU. Men det kan være hensigtsmæs-

sigt, at der også er en repræsentation fra dette udvalg i FSU på ST, hvilket alle tilslut-

tede sig. 

 

3. Problemanalysen og beslutninger 

 

NDH informerede kort om problemanalysen og henviste til rektors tale den 22. okto-

ber, som er tilgængelig på AU´s hjemmeside. I forhold til relationen mellem det ad-

ministrative center og institutterne, så skal der være en dialog og forventningsaf-

stemning omkring samarbejdet. Og det skal afklares hvor opgaverne i de administra-

tive områder ligger mest hensigtsmæssigt f.eks. i forhold til snitfladen mellem HR og 

Ph.d. administrationen, mellem LØN og økonomi mv. Disse afklaringer skal være 

færdige medio januar 2015, selvom det bliver tidspresset for ST, hvor der er 17 enhe-

der. 
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Det kunne blive til mange møder, hvis alle skal med, så i stedet tager NDH selv på en 

runde til alle enheder under ST for at høre deres holdning omkring samarbejdet og 

den fysiske placering af administrationen.  Der er lagt en plan for disse opfølgnings-

møder med institutterne, som er startet denne uge (uge 45). 

Hvis der viser sig nogle problemer eller emner, der er behov for at gå mere i dybden 

med, så vil der blive afholdt et møde efterfølgende, hvor funktionschefen for det på-

gældende område samt relevante medarbejdere vil blive inddraget. 

 

Institutsekretariatslederne skriver referat fra disse opfølgningsmøder på hver enhed. 

NDH laver en opsamling ud fra dette primo december og derefter skal der udarbejdes 

et beslutningsgrundlag, som skal til beslutning i fakultetsledelsen i januar 2015 (NDH 

omdelte en procesplan med info om tidspunkterne for opfølgningsmøderne). 

 

B-siden gav udtryk for, at de er trygge og fortrøstningsfulde med den skitserede pro-

ces, som NDH har informeret om. Det giver en god mulighed for at få en forvent-

ningsafstemning med alle enheder på ST. Vi er kollegaer til medarbejderne på insti-

tutterne og vi skal løse de administrative opgaver i samarbejde. Vi vil fortsat være i 

konstant forandring og kommunikation er derfor meget vigtig – også i denne proces. 

Vi skal huske at have fokus på medarbejderne, så de ikke bliver usikre for at der skal 

ske nedskæringer. Marianne Aarø-Hansen (MAH) gjorde opmærksom på, at der skal 

være fokus på trivsel – også i denne proces, så vi husker at vi alle har en aktiv rolle i 

at være med til at forebygge stress og sikre en god trivsel. 

 

Parallelt med processen ift. institutter og centre vil administrationscenterets LSU bli-

ve inddrage løbende – også inden de endelige beslutninger træffes. Det forudsætter 

selvfølgelig at tingene kan behandles fortroligt i dette forum. 

 

I det omfang der er behov for det vil NDH holde fælles møder for hele administratio-

nen i henholdsvis Roskilde, Foulum og Aarhus. Næste gang vil blive når der er noget 

mere konkret at fortælle om – måske i første halvdel af december. NDH opfordrede 

LSU-medlemmerne til sige til, hvis der viser sig et behov for flere fællesmøder.  

Det blev aftalt, at når der afholdes fællesmøder sendes der info til alle medlemmer af 

dette interim SU. 

 

NDH informerede om at institutterne har efterlyst medinddragelse og medindflydelse 

på administrationen og bl.a. derfor er denne proces besluttet i fakultetsledelsen. 

B-siden: Udveksling af viden gælder begge veje. Informationerne skal også sendes til 

administrations centret eller kan vi ikke hjælpe optimalt. 

 

B-siden bemærkede, at vi fremover skal yde service overfor hinanden i administratio-

nen på adm.center ST. 
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NDH informerede om at det er korrekt, at det er besluttet, at administrationen skal 

servicere sig selv på de administrative centre. Det drejer sig også om ressourcer og 

det skal drøftes nærmere inden det vil være på plads pr. 1. februar 2015.  

 

NDH afrundede med at minde om, at vi – selvom vi er et stort fakultet - fortsat er en 

del af et større universitet. Universitetsledelsen har givet hinanden håndslag på at 

den nye organisering ikke må medføre at vi får fire administrationscentre der går 

hver sin vej. Når det er sagt er det også vigtigt at vi får en fællesskabsfølelse på tværs 

af det samlede administrationscenter ST. 

 

4. Mødekadence 

 

NDH foreslog, at der afholdes et møde primo december med information fra NDH´s 

opfølgningsmøder med alle enheder på ST og primo januar med drøftelse af et be-

slutningsoplæg til fakultetsledelsen om det fremadrettede samarbejde mellem 

Adm.center ST og institutterne. 

B-siden tilsluttede sig dette og opfordrede til at møderne lægges kl. ca. 10 om formid-

dagen. Endvidere blev det foreslået at vi på januar mødet også har et punkt på vedr. 

lønforhandling 2014 og 2015. 

 

B-siden ønsker en oversigt over medarbejdergrupperne på ST med de forhandlings-

berettigede organisationer (hvor mange vi er og hvordan medarbejderne er fordelt på 

de forskellige organisationer). Dorthe M. Andersen (DMA) vil undersøge hvilke over-

sigter HR kan fremskaffe. 

 

MAH foreslog, at der på december mødet blev informeret om workshoppen vedr. eva-

luering af personalepolitikken, hvor bl.a. MAH og Peter Kithler deltager.  

Såfremt der er flere fra dette interim SU, der ønsker at deltage i denne workshop 

vedr. evaluering af personalepolitikken skal de sende en mail til Sarah Hoffmann ( 

sarah.hoffmann@au.dk) med cc til Dorthe (dma@au.dk) senest den 14. november 

2014. 

 

5. Emner for kommende møder 

 

Dette blev drøftet under det forrige punkt. 

 

6. Evt.  

 

Der var en kort drøftelse ministeriets ønske om dimensionering af uddannelser - spe-

cielt de uddannelser hvor uddannes til ledighed. Dimensioneringen kan medføre ind-

tægtsnedgang på AU især pga. Arts. Da vi er ét universitet vil det uden tvivl også have 

en afsmittende effekt på STs økonomi. 

 

NDH takkede for et godt møde og ser frem til et godt samarbejde. 
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