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Møde d. 3. maj 2017 kl. 10.00-12.00 
Aarhus: 5530-0.2.07, Emdrup: A112 
 
LSU-møde i AU Forskning og Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee, Anders Frølund, Pernille von Lillienskjold,  
Anya Bjørn Vinstrup, Annette Braad Christensen, Bettina Dencker Hansen,  
Claus Palle, Gry Minor Jensen, Lonni Klitgaard, Nanna Kodal, Tove Østergaard Le, 
Jenny Oostwouder (HR-partner), Henriette Zinck-Bramsen (ref.) 
 
Afbud:  Rikke Märcher Rochat 

REFERAT 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde  
Ingen bemærkninger. 
 
3. Status på APV 
Efter en status fra alle enheder afsluttes denne APV.  
 
E&T – mangler et sidste afsluttende møde med HR, og der er enkelte uafklarede 
punkter på listen. Planen er at mødes efter sommerferien for at få afsluttet disse. 
Der er fokus på videndeling, da de forskellige teams stadig kan føle sig lidt nye over 
for hinanden. Desuden arbejdes der på at udarbejde præsentationer af hver enkelt 
medarbejder (billede, kompetencer m.v.). 
Der er et misforhold i forhold til arbejdsmængde og antal medarbejdere. Da presset 
vokser, hænger det ikke sammen. John vil drøfte dette med Universitetsdirektøren på 
deres møde i uge 19. 
 
FSE – har haft kvartalsvis opfølgning på APV’en. Er udfordret af, at fakulteterne er 
organiseret meget forskelligt, og at snitfladerne mellem FSE og fakulteterne ikke er 
helt klare og forskellige. Dette drøftes løbende. Ellers er der flugt op på APV’en. Har 
mange ansøgninger og derfor et voksende pres hos medarbejderne. Dette tager John 
også op med Universitetsdirektøren på deres møde i uge 19. 
 
E&K – der tales ikke meget om APV’en. Der har været arbejdet med videndeling, 
hvilket har betydet væsentlige ændringer af afdelingsmøderne. Enheden har mange 
funktioner, hvorfor der er et stort behov for intern videndeling. Både afdelings- og 
teammøder fungerer meget bedre. 
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Der er indkaldt til GRUS-samtaler for næsten alle som et supplement til MUS-
samtalen. De skal dog planlægges mere detaljeret. 
 
Talentudviklingsenheden – fokuspunkter er forebyggelse af stress, trivsel i hver-
dag og psykisk arbejdsmiljø. Der har været afholdt enhedsseminar med fokus på tegn 
på stress og ordforråd omkring stress. Ved samme lejlighed var der en god dialog 
omkring stress og de medarbejdere, der har været stressramte, fik sat ord på deres si-
tuation. 
 
Enheden består af to afdelinger på to forskellige adresser, så der har også været fokus 
på trivsel og fællesskab. Der er fælles frokost en gang om ugen. Ved det ugentlige en-
hedsmøde laver den person, der giver kage, en lille uhøjtidelig præsentation af sig 
selv (LinkedIn om ens karriere før AU, uddannelse, kompetencer og meget andet). 
Lederen har samtidig fokus på fælles opgaveløsning når muligt. 
 
4. Lønkriterier 
Lønforhandlingerne skal være afsluttet d. 1. juni 2017. 
 
Ledergruppen lægger op til en drøftelse af kriterierne for tildeling af løntillæg til for-
handlingerne i 2018. 
I forhold til de begrænsede midler, der er til rådighed, er det en meget tidskrævende 
proces for både medarbejdere og ledelse, som ikke står mål med den indsats, proces-
sen kræver.  
 
John oplyste, at der er et meget stort spænd i forventningerne og dermed også man-
ge, som bliver skuffet. Antallet af ansøgninger ligger stabilt hvert år, hvor ca. halvde-
len af medarbejderstaben søger. 
 
Der foreslås én af følgende muligheder: 

1. Fastholde nuværende bredt formulerede kriterier, hvor alle kan søge og der-
med resulterer i mange afslag. 

2. Forenkle kriterierne ved at præcisere, hvornår der er en realistisk mulighed 
for at få tildelt et tillæg.  

 
Jenny oplyste, at det er vigtigt både at orientere om hvor mange midler, der er til rå-
dighed, og at informere om selve processen for nye medarbejdere. 
 
Desuden oplyste John, at det er vigtigt at få nye medarbejdere korrekt placeret løn-
mæssigt fra begyndelsen. 
 
Der blev drøftet muligheden for at udarbejde individuelle funktionsbeskrivelser, så 
både leder og medarbejder kender forventningerne til jobbet, så disse ikke bruges 
som afsæt i en lønforhandling. Til gengæld er det en så tidskrævende opgave at udar-
bejde beskrivelserne, at det er urealistisk at sætte i gang. 
 
 
Der var bred opbakning til at forbedre forventningsafstemningen, f.eks. ved 
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• At stramme lønkriterierne op og indskrive de strategiske målsætninger heri.  
• At funktionscheferne på et afdelingsmøde opfordrer medarbejderne til at 

komme ind til en individuel lønsamtale, hvor man drøfter forventningerne på 
begge sider, inden der søges. 

 
Medarbejderne i LSU støtter som udgangspunkt op om de brede formuleringer, der 
skal dække mange forskellige funktionsområder og arbejdsopgaver. 
 
Selv om forventningerne afstemmes bedre, kan der ikke undgås skuffelser efter et af-
slag. Dette skyldes ikke nødvendigvis lønkriterierne, som i AU FE også må have en vis 
bredde, da vi er en blandet medarbejderskare. 
 
Det er vigtigt at huske, at et afslag ikke er et udtryk for, at man ikke er dygtig til sit 
job. Lederen har også andre måder at anerkende en medarbejders indsats på end ved 
tildeling af løntillæg, f.eks. ved at tilbyde kurser eller en form for fleksibilitet. 
 
Medarbejdersiden har et klart ønske om at få en mere uddybende feedback efter et 
afslag, så man kan være mere konkret for at opfylde kriterierne næste gang, man sø-
ger. 
 
Personlig udvikling ønskes specificeret tydeligere i lønkriterierne. 
 
John laver et udkast til lønkriterierne, som vil blive drøftet på næste LSU-møde i sep-
tember 2017.  
 
5. Budgetopdatering for 2018 
Der er bebudet besparelser på 2% i 2018, men John forventer ingen uansøgte afske-
digelser i AU FE på den baggrund. 
 
6. Tilbagevenden efter længerevarende fravær 
FSE har haft flere længerevarende sygemeldinger, hvoraf nogle har været stressrela-
terede. 
 
Afdelingen har med udgangspunkt i de berørte kollegers erfaringer udarbejdet en 
oversigt med information om, hvad der er vigtigt at have fokus på og håndtere både 
ved opstart og i tiden umiddelbart efter. 
 
Disse fokuspunkter gælder ikke kun for stresssygemeldte men generelt ved længere 
sygemeldinger. 
 
John oplyser, at LEA vil udsende en guide til tilbagevenden efter et længere fravær, 
hvor al relevant information er samlet og nemt tilgængeligt. 
 
7. Eventuelt 
John oplyste, at AU FE har fået midler til kompetenceprojektet. Der har netop været 
møde i styregruppen, og der blev bl.a. drøftet formål, arbejdsplan og tidsplan.   
John deltager på afdelingsmøderne for at informere mere detaljeret om projektet. 
Der er forventning om en opstart ultimo 2017 eller primo 2018. 
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