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Mikkelsen (suppl); Anne Olsen (suppl.); Pernille Leth Stentov (suppl.); Dorthe M. An-
dersen, Steen Dan Christiansen, Kim Kusk Mortensen, Marianne Aarø-Hansen, Niels 
Damgaard Hansen 
Afbud: Christina Troelsen, Lene Birksø Bødskov 
Referent: Marianne Aarø-Hansen (substitut) 
 

Referat 

	

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Kjeld ønsker tilføjet ekstra punkt om Ny Løn ansøgningsskema (under pkt. 2). 
Niels ønsker ekstra punkt om ST økonomiafdelingen (fortrolig orientering) 
Referatet godkendt. 
 
2. Meddelelser  

− Fysisk APV. NDH orienterede om at ca. 300 punkter er indmeldt, hvor en 
del vedrører arbejdsmiljø ifm flytninger. 1) Flytninger: vi skal sørge for at ha-
ve bygninger klar inden der flyttes ind; dels tage hensyn til støjniveau for det 
personale, der sidder der i forbindelse med ombygninger. 2) Ergonomi skal 
forsøges håndteret ifm almindelig drift (f.eks. indkøb af belysning) og løbende 
besøg. 3) Inden for en uges tid foreligger der udkast til handlingsplan for alle 
punkter. 

− Psykisk APV. Løber af stablen i uge 9-10-11. HSU og HAMU har vedtaget en 
tidsplan der ligger på nettet. Der er inkluderet særlige spørgsmål om Enheds-
administrationen. Der er ikke et kommentarfelt denne gang, men i stedet lagt 
vægt på dialog og hvordan vi følger op på APV. Der leveres datatræk til 4. ni-
veau, men fortsat anonymitetskriterier gælder ved minimum 15 besvarelser. 

− Fra stress til trivsel. Materialet fra seminaret inkl. indhold af plancherne 
fra arbejdet i grupperne i Aarhus er sendt ud til ”store lederteam” (chefgruppe 
og alle teamledere på ST). Tegner et meget diverst billede men også meget 
godt stof til lokal opfølgning i afdelinger og teams. 

− Psykisk førstehjælp. Steen Dan Christiansen er sat i spidsen for at under-
søge om vi kan få stablet et komprimeret forløb sammen. Steen undersøger 
sammen med Jørgen B. Jespersen, sikkerhedsleder på ST, så det gælder for 
hele ST. 

− Løsningskatalog. Kataloget med de 389 linjer (og med farvekoder) har væ-
ret til 2 behandlinger i Fakultetsledelsen d. 17/12 og 14/1. Der er truffet be-
slutning om nu at lukke Problemanalyseprocessen, sådan at ikke løste pro-
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blemer og udfordringer løftes over i en almindelig driftssituation. Dekanens 
arbejdsgruppe for administrationen fortsætter som sparringspartner på 
kommende udfordringer, prioritering og effektivisering. Der sendes snart en 
nyhed ud i ST ADM Nyhedsbrev om lukning af katalog. 

− Flytninger. Er nu gennemført. Vi har ikke ret meget plads og høj fortætning 
pga. generel pladsmangel på fakultetet/AU  samt store udfordringer ift UNI-
lab renoveringer. NDH har fortsat et ønske om at ADM Center ST flytter til 
Kaserneområdet på et tidspunkt. 
NDH kunne orientere om status for flytning af Institut for Fødevarer fra Års-
lev og Foulum til Agro Food Park i Skejby forsat er planlagt til primo 2019. 
Det er endnu ikke aftalt hvem der skal stå for byggeriet i Skejby. 

− Orientering fra FSU. Der holdes ekstra møde 10/2 om høringer om hen-
holdsvis AU Personalepolitik og Handleplan for flere kvinder i forskning.  

− Arbejdsgruppe for ferie, fravær og forplejning. A-siden udpeger cen-
terchef i Foulum Hanne Vester som formand for arbejdsgruppe, samt Mari-
anne Aarø-Hansen som A-side repræsentant. B-siden peger på Kjeld John, , 
Christina og Lotte.. 

− Nyvalg til LSU. B-siden holder møde d. 8/2 mhp udpegning til nyt LSU pr. 
1/3. B-siden melder navne ind til NDH. 

− ST Økonomiafdeling. NDH gav en kort status på tiltag som led i opfølg-
ning på besøg af Arbejdstilsynet og den vejledning vi fik fra AT.  
Der arbejdes løbende på at forbedre arbejdsmiljøet- dels er der besluttet en 
ny organisering af afdelingen i Aarhus og , og dels vil der køre en proces med 
bistand fra fælles HR for at få løst nogle af de eksisterende. ST Økonomi ori-
enteres om den ny organisering på fællesmøde d. 20/1, hvor det forventes at 
få bred opbakning. Der etableres 2 ledelsesspor under økonomichef Sanne 
Dolmer: et spor for teamledere med personaleansvar og et spor for faglige 
specialister. Planen er at nå i mål med ny organisering, ledelse og arbejdsmil-
jø ved sommerferien. 
Den ny organisering er fortrolig indtil medarbejderne er orienteret. 

− Ny Løn ansøgningsskema. Helle Karvonen informerede om at der ved 
evalueringen af lønforhandlingsprocessen i LSU i efteråret var enighed om at 
både skemaet men især vejledningen til skemaet kunne forbedres, og der 
kunne indsendes forslag til forbedringer. Dorthe Andersen meddelte at alle 
kommentarer er videresendt til fælles IT, men det har desværre ikke været 
prioriteret, og der er ikke et nyt skema.  
Det blev aftalt, at der godt kan medtages rettelser / præciseringer til vejled-
ningen, som en hjælp, og at Helle K. sender rettelser til Dorthe, der har dialog 
med Helle om endelig udgave. 

 
3. Høring vedr. personalepolitik (bilag 3) 
NDH orienterede om at LAMU havde besluttet en skriftlig høring og at Susanne, der 
er næstformand i LAMU, deltog i denne del af LSU-mødet. Der var ingen bemærk-
ninger til de 2 høringsspørgsmål og alle var generelt positive over for udspillet til per-
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sonalepolitik og kan stå inde for normer og delpolitikker [ordet delpolitik bliver slet-
tet i dokument iflg. Susanna]. Kjeld anførte, at politikken er kortfattet nok ”til at 
hænge op på døren”, så udfordringen bliver at få det udbredt og hvordan den lokale 
udmøntning vil foregå. Hvordan vil ledelsen levendegøre personalepolitikken og i 
hvor høj grad vil den generelle politik anspore til at man laver lokale versioner? 
 
NDH responderede, at processen omkring en strategi for administrationscenter ST 
dette forår er et eksempel på, at vi skal drøfte værdier og principper, og ligeledes 
rammerne for kompetenceudvikling, hvor LSU også er involveret i processen. Derud-
over skal der laves god opfølgning på Psykisk APV og handlingsplaner.  
Der er mulighed for lokale beslutninger og rammer, og ikke nødvendigvis gå i takt 
med hele AU, hvis vi beslutter at rykke på et for os vigtigt område. ST Adm.center kan 
med fordel udse sig nogle fokusområder i Personalepolitikken og forsøge at fylde dem 
ud, f.eks. kompetenceudviklingsprojektet. Det blev også foreslået, at man kunne bru-
ge et fællesseminar til at informere om Personalepolitikken for Adm.center STs med-
arbejdere.  
NDH er ansvarlig for et udkast til høringssvar som LSU og LAMU kan kommentere 
på. 
 
4. Kompetenceudvikling (bilag 4) 
Arbejdsgruppen præsenterede udspillet til rammer for kompetenceudvikling i 
adm.center ST  samt sagsfremstilling vedrørende procedure for den decentrale kom-
petencepulje 2016 (ca. 300.000 kr. til fordeling). Arbejdsgruppen bad LSU kommen-
tere og  rådgive chefgruppen mhp. beslutninger. Det haster, da puljen gerne snart 
skal annonceres, så der kan følges op på MUS aftaler og resultat af ansøgninger til 
Kompetencefonden december 2015. Der nedsættes en Udvælgelseskomité med 2 re-
præsentanter fra henholdsvis A og B-side og sekretariatsbetjenes af ST HR. B-siden 
udpeger repræsentanter på møde 8/2 og melder tilbage til NDH. 
LSU bakkede op om begge dokumenter med ganske få bemærkninger.  
Kjeld efterlyste tekst i rammedokumentet vedr. karrieveje sammen med kompeten-
ceudvikling. MAH sætter reference ind til HSU’s rapport vedr. TAP karriereveje fra 
2015.  Der var spørgsmål til budgettet for puljen, og det blev præciseret, at puljen på 
de 300.000 kr. støtter kursusaktiviteter der afholdes i budgetåret 2016, og ikke i 
f.eks. 2017. 
NDH orienterede om at der forsøgsvis vil blive afholdt ”kompetenceudvikling” af det 
store lederteam (alle teamledere) i at hjælpe medarbejdere med at lave gode ansøg-
ninger til de forskellige kompetencepuljer, så vi kan øge hjemtagningen af medfinan-
siering til kurser og få flest muligt afsted på forløb. 
 
5. Økonomi  
NDH orienterede kort om at universitetsledelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal lave en analyse af konsekvenser af det pres den offentlige økonomi ligger på AU, 
f.eks. faldende forskningsmidler. Det er jo allerede aftalt at adm.center  ST skal spare 
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knap 10% over de næste 4 år, men NDH kan ikke love at der ikke kommer yderligere 
udfordringer i perioden. NDH holder LSU orienteret. 
 
6. Evaluering af MUS efterår 2015 
- Generel opsamling 
Iflg. LSU årshjul skal MUS evalueres i Q1 i LSU. B-siden havde ikke nået punktet på 
formødet, og foreslog at det sættes på som punkt næste gang. Enkelte afdelinger har 
ikke haft MUS 2015 af forskellige årsager, men alle forventes at være i rul fra E16. 
 
7. Kommende punkter på dagsorden  
- Gennemgang af guide til et godt SU-arbejde. Punktet tages op når det nye LSU er 
udpeget. 
 
8. Evt. (5 min)  
Helle Karvonen spurgte til, hvordan besparelser i IT Fællesadministrationen er ud-
møntet? NDH mente, at ASU drøfter punkt på mødet 10/3 og at han på næste LSU 
møde måske kan orientere mere om det. 
 
Lotte oplyste at hun har skiftet efternavn til Lotte Thiessen. 
 
NDH takkede for samarbejdet i dette LSU og beklagede, at han ikke havde taget kage 
med i den anledning! Han lovede at bage kage til første møde i det nye LSUJ.  

 
 
Næste møde: 2. marts 2016 kl. 10 - 12 
 


