
Møde den: 18. april 2018 kl. 10.00-12.00. 
Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C,  
Videolink til Aarslev og Roskilde 
 
LSU for Administrationscenter ST 
Deltagere: Bjørn Vinding Gulbech, Pernille Leth Stentov, Camilla Mikkelsen, Liselotte 
Kaspersen, Christina Troelsen, Kjeld M. Søndergaard, Peter René Kithler, John Rothborg 
Mortensen, Leif Østergård Mikkelsen, Karin Sutherland, Dorthe M. Andersen, Hanne Ve-
ster Rasmussen og Niels Damgaard Hansen.  
 
Bent Lorenzen deltog under status på byggesager og punkt 4.  
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 

Referat 

DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 
2. Konstituering af LSU og godkendelse af forretningsorden 
Forretningsorden blev godkendt. LSU drøftede punkt 17 vedrørende kontaktudvalg. 
Det blev besluttet at beholde punktet, så muligheden er der, hvis der senere bliver be-
hov for det. 
 
3. Meddelelser – 30 min 

Info fra HSU, HAMU, ASU Peter Kithler orienterede om nyt fra HSU. Peter for-
talte, at AU kommer ud med et overskud på 68 mio. kr. i 2018. Peter fortalte des-
uden, at HSU har evalueret MUS og kompetenceudvikling– her var der ros til ST 
fordi vores skriftlige evaluering også omfattede økonomien. Evalueringen vidste 
desuden, at STs udgifter til kompetenceudvikling faldt knap 1 mio. kr. sidste år. 
Niels forklarede, at det skyldtes flere forhold.  Peter fortalte endvidere, at HSU 
har drøftet konkurrenceudsættelse. Det var en god og land diskussion, der resul-
terede i, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på mulighederne for 
udlicitering på AU. Holdningen er at man ske se på muligheden for at udlicitere 
det, der ikke er kerneforretninger. Niels fortalte i den sammenhæng, at ST har 
udliciteret ca. 15% af rengøring på ST så vi kan sikre benchmarking. Liselotte ori-
enterede om nyt fra ASU.  Liselotte fortalte, at det er nogen at de samme ting, der 
drøftes i ASU. Der bliver også talt om digitalisering og fokus på brugerinddra-
gelse hele vejen rundt. Det er vigtigt at huske slutbrugeren.  
 
Status på flekstidsaftale. Niels fortalte, at der ligger et forslag, som skal forhand-
les med de faglige organisationer, som det vedrører. Der er en del fleksibilitet, 
hvor man kan aftale nærmere med sin leder. Der er en del medarbejdere, der ikke 
er omfattet af flekstidsaftalen. De har kun fleksibel arbejdstilrettelæggelse (fuld-
mægtige, specialkonsulenter mv.) LSU drøftede, hvordan man bedst håndtere 



kommunikationen til denne gruppe, og hvordan der sikres den bedste implemen-
tering i de enkelte afdelinger. 
  

• Status på lønforhandlinger. Niels fortalte, at Administrationscenteret er kommet 
i gang med lønforhandlingerne. Opstarten på forhandlingerne har været udsat på 
grund af arbejdet med OK 18. Niels kvitterede for, at TR starter med at tale om 
funktionscheferne. Forhandlingerne starter for alvor i næste uge.  
 

• Christina Troelsen fortalte om status på fordeling af kompetencemidler fra STS 
kompetencepulje. Christina fortalte, at alle blev tilgodeset. Der var 37 medarbej-
dere der fik midler. Det er det største antal vi har tildelt. Tendens viser, at der et 
stigende antal, der har fået fra Aus kompetencefond. Så har de fået 0,5% fra Aus 
kompetencefond, 0,25 fra STs kompetencepulje og 0,25 fra afdelingen. Det er af-
talt, at funktionscheferne giver tilbagemelding til medarbejderne. LSU drøftede, 
hvordan tildelingerne fra kompetencepuljen passer det ind i strategien for admi-
nistrationscentret. Christina fortalte, at digitalisering er meldt ud, som et område 
vi ville prioriteter i 2018, hvis det bliver nødvendigt. Det blev drøftet, om vi i hø-
jere grad skal tilgodese fællesansøgninger – også for at få nogle af dem, der ikke 
selv får søgt. Niels fortalte desuden, at projektet omkring kompetenceudvikling, 
som vi har fået gennem FUSA er ved at starte op i samarbejde med fællesadmini-
strationen. Niels fortale desuden, at han ift den store lederkreds har fokus på le-
derudvikling.  
 

• Status på byggesager. Bent Lorenzen orienterede om status på byggesager. FOOD 
flytter til Aarhus november 19. Bent fortalte, at AU overtager de første bygninger 
fra det Kommunehospitalet april 19. Derefter tager det 2 år at renovere. Forsker-
parken (Gustav Wieds Vej) skal bruges til ingeniørsatsningen. Planerne vil blive 
konkretiseret i løbet af foråret. Bent fortalte desuden, at der er en helhedsplan for 
Foulum, der skal reducere huslejeomkostningerne også ift staldene. Vi skal have 
opdaterede stalde, så det afspejler virkeligheden hos landmændene. Vi skal sikre, 
at vi også har forhold til at kunne varetage myndighedsbetjeningen i fremtiden. 
Bent fortalte desuden, at der er meget fokus på energioptimering fx nyere kølean-
læg. Bent fortalte desuden, at energiforbruget er ikke steget, hvis man ser det i 
forhold til vores omsætningsstigning.  

 
4. Drøftelse af ferie- og fraværsregistrering i Administrationscenter ST – 
30 min 
Generel drøftelse af ferie- og fraværsregistrering i Administrationscenter ST.  
Niels orientrede om, at administrationscentret, som led i besparelsesrunden i 2017, 
selv skal håndtere vores fravær. Niels forventer, at administrationscentret på sigt skal 
anvende promark, som pt bliver anvendt i Foulum og Roskilde. Administrationscen-
tret til som udgangspunkt ikke anvende tidsregistreringsdelen. Men i nogle sammen-
hænge kan det give mening i en kortere eller længere periode at tidsestimere kon-
krete opgaver.  



 
Bent Lorentzen deltog under punktet og ordinerede om den metode, som ST BYG har 
valgt til tidsregistrering. Bent fortalte, at BYG har store udfordringer med fraværregi-
strering. BYG har ca. 200 medarbejdere med meget forskellig baggrund og de har 
ikke adgang til en pc hver dag. Der er pt ikke overensstemmelse med de registreringer 
der bliver lavet af teamlederne og det som administrationen i BYG registrerer. Fo at 
sikre en bedre registrering af fravær vil Bent gerne sætte et forsøg i gang med biome-
trimåling. Det vil også give medarbejderne mulighed for selv at følge med i deres 
komme-gå-registrering, og se status på deres ferie, fravær mv. Giver mulighed for at 
følge op på fraværsregistrering meget hurtigt, så evt. fejl og misforståelser kan rettes.  
Bent fortale desuden, at når ST BYG udlicitere rengøring, så kræver vi, at de skal tids-
registre, på samme måde som i vores egen organisation.  
 
Peter er enig i, at vi skal have styr på fraværsregistrering, men biometriske data er 
særlige oplysninger og kræver samstykke. Peter vil i den forbindelse gerne have AUs 
nye DPO skal være spurgt ift samtykket. Bent svarede, at der kommer selvfølgelig et 
alternativ. Niels konkluderede, at hvis formalia (samtykkeerklæring og databehand-
leraftale) er overholdt, så er det ok for LSU, at Bent anvender den metode i BYG.  
 
Niels fortale desuden, at resten af administrationscentret starter op som et forsøg 
med promark – vi starter ikke op med alle 200 medarbejdere. Fysisk tester promark 
pt og efter sommer får administrationscentret mulighed for at komme med. 
 
5. Drøftelse af arbejdsmiljøstatistikken for 2017 – 15 min 
LSU drøftede den samlede statistik for 2017. Det er LAMU der behandler den, men 
LSU skal have et indtryk for det og fremadrettet vil det være et punkt på fællesmødet 
mellem LSU og LAMU. LUS drøftede, at der stigning på psykologisk rådgivning. Niels 
orienterede om, at administrationscentret vil lave et fællesarrangement omkring fore-
byggelse af stress.  
 
6. Orientering om økonomien i Administrationscenter ST – 15 min 
Niels orienterede om regnskab 2017 og budget 2018. Niels fortalte, at budgetudmel-
dingen først kommer hen på forsommeren. Som følge af de tidligere besluttede be-
sparelser på 2% pr år frem til 2021 skal administrationscentret spare 3,5 mio. kr. i 
2018 og 2019. I 2020 og 2021 er det 2,5 mio. vi skal spare. Udgangspunktet er at 
undgå en større besparelsesrunde. Besparelserne skal ske gennem naturlig afgang og 
tilbageholdende med at genbesætte ledige stillinger. Niels tror vi kan hente besparel-
serne på andre måder. Men vi skal også sikre en veldrevet organisation, så der kan 
godt ske afskedigelse af medarbejder, der ikke lever op til forventningerne. 
Niels fortalte desuden, at ST kommer ud af 2018 med et overskud på ca. 8 mio. kr.  
Administrationscentret andel af det er ca. 4 mio. Af de 4 mio. kr. er der 1 mio. kr., der 
var mærket til udskiftning af it-udstyr, som vi ikke nåede at få udskiftet. Administra-
tionscentrets kvalificeret ansættelsesstop udløste 1 mio. kr. i stillinger der ikke blev 
besat. Desuden fik administrationscenteret finansieret noget budgettet uddannelse 



centralt fra og der var generelt driftsudgifter, der blev begrænset. Overskuddet går til-
bage til fakultetet. Administrationscentret får dog nogen af pengene overført, så vi 
kan fortsætte med Carve og sikre yderligere forankring omkring procesoptimerings-
tiltag. Ligesom vi skal arbejde videre med lederudvikling. Niels fortalte, at rettidig 
omhu gør, at der er en rimelig økonomi i Administrationscenter ST i 2018. ST byg bli-
ver i 2018 rent økonomisk skilt helt ud fra Administrationscenter ST. Det betyder, at 
ST BYGs udgifter fremover bliver mere synlige – fx husleje. 
 
7. Orientering om arbejdsprogram for Administrationscenter ST – 30 
min 
Niels orienterede om de overordnede målsætninger for strategi- og handleplan i Ad-
ministrationscenter ST. Niels fortalte, at strategien er omdrejningspunktet for alt, 
hvad vi laver. Niels samlede op på alle de aktiviteter, som administrations center ST 
har gang i. Formålet med strategien er, at alle medarbejdere i administrationscentret 
overordnet har en ide om, hvad der sker i hele administrationscentret, og det er tyde-
ligt, at der er sammenhæng i de aktiviteter vi sætter i gang.  
 
Medarbejderne vil gerne have overskriften arbejdsprogram ændret til handleplan for 
2018.  
 
8. Evt. 
Der var ikke noget til punktet. 
 
Næste møde: 24. maj 2018 kl. 10-12 
 
Kommende punkter på dagsorden  
 
  
• Evaluering af rammer for kompetenceudvikling i Administrationscenter ST.  
• Indsats omkring nedbringelse af fravær i Administrationscenter ST. 
• Indhold i FUSA ansøgning og det videre arbejde med projektet. 
 
 


