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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Godkendt uden bemærkninger.  
 
2. Meddelelser  
• Info fra HSU/HAMU/ASU 

Peter orientering fra fællesmødet med HSU/HAMU den 6. april. I forhold til ar-
bejdsmiljøstatistikken 2016 er anvendelsen af psykologisk rådgivning faldet, og 
der er relativ få arbejdsulykker. I forhold til sygefravær er der fortsat fokus på re-
gistrering og opfølgning.  
 
Peter nævnte desuden, at der er kommet en statistik over medarbejderflowet på 
AU. Den viser, at der er færre driftsmedarbejder og flere analysemedarbejdere og 
færre HK og flere akademikere. Niels nævnte i den forbindelse, at fordelingen af 
medarbejdergrupper skal ses ud fra behovet for kompetencer i forhold til de ar-
bejdsopgaver, der skal løses. Det er ledelsen ansvar at prioritere mellem de for-
skellige medarbejdergrupper. LSU havde et ønske om at se statistikken for med-
arbejderflowet på AU. Peter undersøger om den er tilgængelig på hjemmesiden 
og giver en tilbagemelding.  
 

• Niels orienterede fra ASU. ASU har kigget på til- og fragang i enhedsadministrati-
onen. I forhold til antal årsværk, så viser opgørelsen, at vi er blevet 10 mindre i 
Administrationscenter ST i 2016.  
 

• Status vedr. procesforbedringer. Niels fortalte, at der har været ca. 40 medarbej-
der på Carvekurser. Økonomi har effektiviseret gennem indførelse af driftstavler, 
HR har arbejdet med ansættelsesproces af en post doc, og der er blevet oprettet et 
specialistteam. Desuden skal økonomi i gang med et end-to-end projekt omkring 
projektadministration.  
 
Medarbejderne nævnte i den forbindelse, at når der sker organisationsændringer 
som fx oprettelsen af en specialistteam, så er det vigtigt, at der sikres en god og 



ensartet kommunikation, så der ikke opstår forvirring omkring meningen med 
organisationsforandringen. Det skal desuden sikres, at der er den nødvendige tid 
til processen, så der sikres mest muligt medindflydelse. Niels sagde, at han vil 
gøre hvad han kan, for at sikres mest mulig tid til processen og den bedst mulige 
kommunikation, men der er også situationer, hvor der skal tages nogle ledelses-
mæssige beslutninger. LSU sagde i den forbindelse, at de gerne vil hjælpe med at 
skabe ejerskab i forbindelse med organisationsændringer. Niels svarede, at han 
gerne vil bruge LSU i den sammenhæng. Niels sagde i den sammenhæng, at vi 
må forvente, at der kan komme flere forandringer som følge af procesoptimerin-
ger, og vi skal finde ud af, hvordan medarbejdere og ledere klædes bedre på til at 
håndtere forandringer.  
 
Niels nævnte i den sammenhæng, at ledelsen er meget opmærksomme på den 
store ekstra indsats medarbejderne lægger i både kurser og projekter. Dekanen 
har derfor valgt at give administrationscentret en ekstrabevilling i 2017, som kan 
lette noget af det arbejdspres, som kurser og projekter medfører. Niels har skre-
vet om det i et nyhedsbrev. Niels fortalte endvidere, at erfaringer fra Københavns 
Universitet viser, at det er vigtigt, at der er en medarbejder er ansvarlig for at 
drive optimeringsprojekterne videre – en der har indpiskerrollen som en del af 
sit job. Medarbejderne gav udtryk for, at de synes det er svært at få det brugt når 
man kommer tilbage til sine normale opgaver. Niels sagde, at der hver onsdag 
formiddag er reserveret et lokale til dem, der arbejder med optimeringsprojekter. 
Så vi kan arbejde på at få procesoptimering til at leve som en del af kulturen på 
administrationscentret. 
 

• Status lønforhandlinger. Niels startede med at kvittere alle TR’erne for nogle gode 
konstruktive møder og dialoger. Forhandlingerne er næsten færdige. Medarbej-
derne spurgte, hvorfor man ikke melder ud samtidig på hele AU. Niels svarede, at 
det desværre ikke er muligt, men vi melder ud samlet i administrationscenter ST. 
Niels sagde desuden, at han håber, at AU er ved at være klar til at kigge på hele 
lønforhandlingsprocessen.  
 

• Orientering om 2. runde af kompetencepuljen 2017. Christina fortalte, at der er 
ansøgningsfrist den 1. juli. Der er ca. 100.000 kr. til uddeling i denne runde. Ske-
maet er revideret på baggrund af tvivlsspørgsmål fra 1. runde. Christina sagde 
desuden, at der kan være tekniske udfordringer i forhold til Windows 10. 
 

• Niels orienterede om status på byggesager. It er flyttet tilbage igen på 3. Og 4. Sal 
i bygning 1521, og pt. er vi i gang med at renovere kælderen i bygning 1520. I 
Roskilde planlægger man at gå i gang med en større unilab-renovering efter års-
skiftet. 
   

• Orientering om lederseminar. Niels fortalte, at hele lederkredsen i administrati-
onscenter ST har været på lederseminar. Det gør de én gang om året, hvor der er 



fælles ledelsesfaglige temaer på dagsordenen. Et kommende emne kunne være 
forandringsledelse.  

 
• For at rydde ud i gamle computere, der ofte er de mest sårbare over for hackeran-

greb, og for komme endnu et skridt videre mod ”single sign on”, dvs. ét bruger-
navn til det meste, er det besluttet, at alle computere skal omlægges til det fælles 
UNI-AD senest 31. december 2017. Derudover vil det fremover være et krav, at 
computere der kører Windows ikke må være mere end 4 år gamle. Derfor skal ca. 
1.000 computere på ST skiftes ud i løbet af i år, og en ca. 2.000 andre skal om-
installeres til Windows 10. Dekanen giver et tilskud til de pc’er, der skal skiftes 
for at leve op til de nye krav. 
 

3. Orientering om økonomi og regnskab 2016 v. Niels – 15 min 
Niels fortalte, at AU har et overskud på 200 mio. kr. Herudaf bidrager ST med om-
kring 50 mio. kr. Overskuddet skyldes, at vi i 2016 har tjent flere STÅ’er end forventet 
og vi samtidig undgik bøden i forhold til fremdriftsreformen. Af overskuddet er der i 
forhold til administrationen anvendt 2 mio. kr. til procesoptimering.  
 
I forhold til administrationscenter ST i 2017, så forventer Niels at det lige løber rundt 
i 2017. Niels nævnte desuden, at økonomi er begyndt at kigge på 2018, og at der, som 
tidligere nævnt, er en udfordring i forhold til at økonomien kan hænge sammen i 
2018 og 2019. 
  
4. Drøftelse af MUS og kompetenceudvikling 
Niels sagde, at LSU-kompetencefonden uddeler ca. 300.000 kr., og der er et krav om 
medfinansiering på 50%. Derudover bruger de administrationscenteret en del midler 
til strategisk kompetenceudvikling (lederudvikling, procesforbedring, m.m.) så admi-
nistrationscenteret bruger samlet set en del penge på kompetenceudvikling.  
 
LSU drøftede kompetenceudvikling og kompetenceafklaring af medarbejdere. Der var 
enighed om at initiativet til kompetenceudvikling både skal komme fra medarbej-
derne og ledere. LSU var desuden enig i, at det er en fælles udfordring for ledere og 
medarbejdere at sikre, at alle medarbejdere får den nødvendige kompetenceudvik-
ling. Medarbejderne efterlyste, at lederne har et overblik over, hvor den enkelte med-
arbejder er nu og, hvordan de skal udvikle sig. LSU drøftede det fremtidige kompe-
tencebehov - det er svært at kende behovet 5 år frem i tiden. Niels sagde i den sam-
menhæng, at strategien for administrationscentret afspejler den retning ledelsen øn-
sker. LSU drøftede den kortlægning af kompetencer, de har arbejdet med i økonomi 
ST og på Health. Der var enighed om, at vi skal blive bedre til at lære af hinanden, 
også på dette punkt.  
 
5. Orientering om ny procedure omkring opfølgning på sygefravær 



Linda fortalte, at ønsket med den nye procedure har været at få fokus på nærvær i ste-
det for sygefravær. Medarbejderne nævnte, at reglerne ikke er opdateret på AUs 
hjemmeside. 
 
John spurgte til formen på opfølgning fx på den 10. dag. Linda svarede, at formen er 
valgfri.  
 
Kjeld spurgte, om man kan bede om en lægeerklæring fra første dag? Og hvorvidt det 
er AU politik? Linda lovede at undersøge det. Svaret er, at en almindelig lægeerklæ-
ring, også kaldet en friattest kan indhentes som dokumentation for at medarbejderen 
har lovligt forfald. For medarbejdere med et hyppigt eller atypisk sygefravær (mere 
en 4 gange på 12 måneder eller fredage/mandage) kan lederen få en friattest allerede 
fra første sygedag. Det kræver dog, at lægen modtager en motiveret begrundelse for 
behovet, for eksempel, at medarbejderen indenfor de seneste 12 måneder har udvist 
et hyppigt og/eller atypisk fravær. Friattesten anvendes i praksis sjældent på AU.  
 
I forhold til registrering, blev der husket på vigtigheden af, at medarbejderne husker 
at raskmelde sig. 
 
6. Orientering om status på psykisk APV-følgegruppe – 10 min 
Niels fortalte, at den nedsatte APV-følgegruppe med repræsentanter fra de forskellige 
afdelinger fortsætter. Det er aftalt, at den mødes ca. hver tredje måned for at sikre en 
fremdrift i arbejdet med handleplanerne. Formålet med følgegruppen er desuden, at 
vi kan lære af hinanden og hjælpe hinanden, hvis der er flere områder, der arbejder 
med det samme emne. Et eksempel på det er morgenmødet omkring anerkendelse. 
Medarbejderne vil til næste gang gerne høre lidt mere om arbejdet med handlepla-
nerne – ikke kun en status.  
 
Niels fortalte desuden, at FSU på ST har fået udarbejdet en informationsfolder om-
kring stress. Den kommer på dagsordenen til næste møde. 
 
7. Kommende punkter på dagsorden  

• Lønforhandling: Resultater  
• Evaluere lønforhandling + lønkriterier for næste lønforhandling 
• Evaluering af rammer for kompetenceudvikling i Administrationscenter ST 
• Optakt til dette års MUS  
• Drøftelse af udkast til fælles arbejdskultur  
• Orientering om flekstidsaftale 
• Planen for opfølgning på APV 
• STs informationsmateriale omkring stress 
• Arbejdspunkt (på AU) - klare regler omkring 1. maj    

 
10. Evt. – 5 min 



LSU drøftede kort sygefraværet på ST. LSU var enig om, at det ligger lidt højt, og det 
er en god ide at bede LAMU om at kigge nærmere på det. 
 
Niels orienterede om at han havde talt med blandt andre næstformanden om at holde 
et møde i LSU kort efter sommerferien med fokus på administrationscenterets budget 
i 2018. På det tidspunkt forventer vi at have et overblik over administrationscenterets 
budget – men endnu ikke de enkelte områder. Formålet med mødet er en tidlig drøf-
telse i LSU.  
Der var opbakning til et sådan møde. 
 
Næste møde: LSU-budgetmøde den 24. august kl. 10.00-11.30 
Næste ordinære møde: 13. september 10-12 


