
 

 

 

 

LEDERGRUPPEMØDE AU KOM  

Referat af mødet den 6. marts 2014  

Deltagere: Christina Breddam (CBR), Steffen Longfors (SLO), Ulla Krag Jespersen (UKJ), Svend Aage 

Mogensen (SAM), Aase Bak (AB); Bjørg Tulinius (BTU), Anders Frølund (AF), Elin Møller (ELINML), 

Afbud:  Signe Hvid Maribo (SHM) 

 

Referent: ELINML 

DAGSORDEN BESLUTNING 

1. Bemærk. til dagsorden  Ingen bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra 

mødet den 27. februar 2014 

Referat godkendt 

3. Gensidig orientering FALK:  

 Status på engelsk i adm. blev gennemgået. CBR sender info til 

funktionschefer. 

 Der er bevilget eksterne midler til kompetenceudvikling af 

afskedigede medarbejdere – via FUSA. 

 Analysepanel: Kommissorium er nu rettet igennem af og 

behandles af UniLed 6.3.14,  

 

Sociale medier - vi har efter Stinnes opsigelse behov for at kigge på, 

hvordan vi løser opgaven med sociale medier. Bjørg og Anders arbejder 

med forskellige scenarier, hvor ansvaret for overordnet koordinering og 

overvågning placeres i forskellige enheder i backoffice. Vi skruer pt. ned 

for aktiviteten på området, men det er vigtigt, at der stadig produceres 

indhold til de sociale medier, og at redaktionsgruppen fortsat er garant for 

dette, samt at strategien efterleves.  

Økonomi: AF tilretter driftsbudgetter og sender ud i FO og BO. FO 

detaljerer budgetterne. Konto-numre er lavet om. Der er kommet ny 

controller for KOM. 



 

 

Vi får nu oversigt over januar, februar og frem over får vi oversigt hver 

måned. System så vi selv kan lave udtræk er klar pr. 1. maj. 

I budgetlægningen skal vi være opmærksomme på klippekortforbrug på 

Digital. 

Portefølje bearbejdes i UniLed 19. marts, det samme gælder nyt forslag til 

profilbrochure. 

  

Næste LG-møde: vi besluttede at vi frem over skubber gensidig 

orientering til sidste punkt på møderne. 

4. Budget 2014 Besparelser 2014:  

Alle frugtordninger afskaffes i VD-områderne. Artikel er på 

medarbejdersiderne mht. yderligere initiativer. 

Nyhedsbrev fra CBR på vej - med besparelser generelt. Incl. 

mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr. AF laver overblik. 

Beskrivelse af konsekvenser af besparelser - hvordan meldes 

konsekvenserne ud på hovedområderne? Som udgangspunkt via 

adm.chefen – det kommunikeres på institutledermøder. 

Vi kommunikerer det vi VED - og er helt sikre på til FALK mv. Og at vi er i 

dialog med interessenter om resten. Løbende status i KOM nyhedsbreve. 

Vi skal melde ind fra FO - hvad vi prioriterer og hvordan. Maria hjælper 

med at binde sammen. 

Workshop i LG ift. hvad og hvordan vi prioriterer overordnet set og på 

tværs - ultimo april. 

 

Halv dag for LG om "ydelser" på grafik, video, event mv. - hvordan 

organiserer vi det fremadrettet mht.  brugerbetaling. Ultimo marts. 

5. Plan og strategi for 

podcast 2014 

Udsat 

6. Ledelseskommunikation Udsat 

7. Fredagsbar i AU-kom Ny plan vedtaget, starter pr. april. HE har bolden først. 

8. Portefølje – behandling af 

strategisk handlingsplan 

og projektportefølje for 

Udsat 



 

 

2014 - NHK 

9. Diverse Intet 

 


