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Møde den: 24. oktober 2014 kl. 12.00-13.00 
Sted: Bygning 1443-313 Videolink 
Ekstraordinært LSU-møde AU Kommunikation (2014-8) 
Faste deltagere: Lykke Ankersen, Jesper Bo Jensen, Knud Holt Nielsen, Sandra Tref-
zer, Mette Gebauer Johannsen, Christina Troelsen, Henriette Stevnhøj, Hans Plauborg, 
Aase Bak, Anders Frølund, Christina Breddam, Dorthe Laursen (referent). 
Inviterede gæster: Hanne Kaiser.  
Deltagere via videolink: Knud (ringer op) 
Afbud: Aase, Hans, Christina Troelsen, Hanne Kaiser, Jesper, Sandra 
Suppleant: Elin Møller deltager for Aase, Pernille Thorsen for Sandra og Heidi Søn-
dergaard for Christina Troelsen. 
Forplejning: Ingen. 
 
 

Referat 

 
 
 
B/=Beslutning, D/=Drøftelse, M/=Meddelelse, T/=Temadrøftelse  
 
 
 
 
 
 
1. B/ Godkendelse af dagsorden for møde 2014-8, herunder valg af ordstyrer 
2. D/ Problemanalysen - konsekvenser/betydning for AU KOM i forhold til Universitetsledelsens 

beslutninger, der udmeldes den 22. oktober 2014 CBR 
3. Eventuelt 

 
 
  
Ad 1) B/ Godkendelse af dagsorden for møde 2014-8, herunder valg af ord-
styrer 
Dagsordenen blev godkendt med bemærkninger om, at formålet med dette ekstraor-
dinære møde var at få drøftet det fremadrettede omkring LSU, interim LSU og 
organisering. Endvidere ville AF sige lidt om processen fremadrettet. 
 
Ad 2) D/ Problemanalysen - konsekvenser/betydning for AU KOM i forhold 
til Universitetsledelsens beslutninger, der udmeldes den 22. oktober 2014 CBR 
 
LSU drøftede den trufne beslutning, der indebar, at de tidligere frontoffices er blevet 
en del af de administrative centre, og det tidligere backoffice indtil videre hedder ”in-
terim KOM fælles” grundet den manglende placering. 
 
Der bliver lavet interim LSU’er, som fortsætter indtil valg af de fremtidige LSU’er. 
Det er tanken, at interim LSU’erne nedsættes næste uge. 
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Administrationscheferne skal nedsætte disse LSU’er på de administrative centre. Det 
anbefales at der ved etableringen af interim LSU tages afsæt i de allerede eksisterende 
LSU’er og at medlemmerne hentes derfra. Er der områder, der ikke bliver dækket, 
supplerer man op, da det vigtigste er, at alle områder bliver repræsenterede.  
 
Processen: I første omgang bliver prorektor Berit Eika tilknyttet interim KOM 
fælles. Der udarbejdes procesplan i næste uge og medarbejderne bliver hørt. Det er 
vigtigt at holde hinanden involveret af hensyn til ikke at gå i forskellige retninger. 
 
Man har særlig opmærksomhed i forhold til Omnibus, der tænkes ind i proces-
sen. Team Administration og Sprogservice er del af ARTS, altså en administrativ spe-
cifik ting, som formentlig tages op i FALK. Administrationschef Ole Jensen har fået 
opgaven sammen med vicedirektørerne i HR og IT. Øvrige opmærksomheds-
punkter i forhold til CEI, hvor der også er en speciel konstruktion samt opmærk-
somhed i forhold til Presseenheden. Disse opmærksomhedspunkter indtænkes i pro-
cesplanen. 
 
De administrative centre servicerer sig selv, og man fortsætter den eksisterende prak-
sis. 
 
B-siden pointerede vigtigheden af at sikre inddragelse af medarbejdere, der ved noget 
om det pågældende område. 
 
A-siden var enig i vigtigheden af meget tæt dialog begge veje, ligesom det blev pointe-
ret, at der ikke er tale om en spareplan. 
 
AF supplerede, at Berit Eika ønsker at møde alle medarbejdere i interim KOM fælles i 
alle 4 enheder for at lære os bedre at kende, mundende ud i en indstilling til uni-
versitetsledelsen som slutproduktet. Set i lyset af alle vore høringssvar var det 
enormt betydningsfuldt at give arbejdet den tid, det kræver. 
 
CBR rundede punktet af med bemærkning om, at der har været enormt godt og kon-
struktivt arbejde i dette LSU, hvilket hun håbede, kredsen ville føre videre i de frem-
tidige LSU’er.  
 
LSU ønskede CBR held og lykke med hendes nye arbejde i IT. 
 
Ad 3) Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet hævet kl. 12.50    /dla 
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