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Aarhus 5530-0.2.07, Emdrup A204 
 
LSU-møde i AU Forskning og Eksterne Relationer 
 
Til stede: John Westensee (JW) (fmd.), Anders Frølund (AF), Pernille von Lillienskjold 
(PVL), Anya Bjørn Vinstrup (AVB) (næstfmd.), Annette Braad Christensen (ABC), Betti-
na Dencker Hansen (BDH), Gry Minor Jensen (GMJ), Lonni Klitgaard (LK), Nanna Ko-
dal (NK), Rikke Märcher Rochat (RMR) og Jenny Oostwouder (JO) (HR-partner og ref.) 
 
Charlotte Richardt (CR) deltager under pkt. 4 og pkt. 7. 
 
Afbud: Claus Palle, Tove Østergaard Le og Henriette Zinck-Bramsen 

Referat 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger til referatet. 
 
3. MUS og kompetenceudvikling – erfaringer fra 2016 

Erfaringsopsamling på opfølgning, effekt og implementering. 
Bilag:  Forbrug af kompetencemidler 2016 
  Lokal opfølgning på MUS og kompetenceudvikling 
  Rammer og principper for kompetenceudvikling 
 
Det er en del af årshjulet i LSU, at MUS og kompetenceudvikling skal evalueres. 
Drøftelsen er ikke en evaluering af de midler, der er til rådighed.  
 
JW gør opmærksom på, at midlerne fra AUH ligger udenfor oversigten over 
kompetencemidler i bilaget.  
 
JW foreslår, at LSU drøfter brugen af GRUS, herunder om GRUS har været med 
til at kvalificere MUS samtalerne? Desuden hvordan de 10 strategiske målsæt-
ninger, der er meldt ind til Arnold som fokuspunkter i 2017, spiller ind på MUS 
og kompetenceudvikling. 
 
Ledergruppen er meget opmærksom på vigtigheden af, at ledelsen har gjort sig 
overvejelser om medarbejdernes kompetenceudvikling, inden afviklingen af 
MUS. Der er i ledergruppen enighed om at ville arbejde mere struktureret med 
brugen af kompetenceudvikling i vicedirektørområdet.  
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Medarbejderne efterlyser, af hensyn til videndeling i afdelingen, en øget åbenhed 
omkring kompetenceudvikling. Læring på baggrund af kompetenceudvikling er 
vigtigt for afdelingen, og der kan arbejdes med en bedre opfølgning og mere sy-
stematik.  
 
AF bemærker, at MUS ligger tilfældigt i forhold til den løbende kompetenceud-
vikling. Det er derfor vigtigt, at man løbende drøfter kompetenceudvikling, og at 
dette ikke kun sker i forbindelse med MUS samtalen. Kompetenceudvikling 
knytter sig tit til den gruppe, man arbejder sammen med. Det er derfor også re-
levant at drøfte kompetenceudvikling som en del af GRUS samtalerne.  
 
PVL gør opmærksom på, at de strategiske mål ikke var besluttet, da MUS blev 
afviklet, og de derfor ikke er indgået i samtalerne. Målsætningerne vil blive eva-
lueret i 2017. Ved drøftelse af kompetenceudvikling som led i GRUS er det vig-
tigt, at medarbejderne tør stikke ud og fremsætte ønsker til kompetenceudvik-
ling, som er ud af boksen, så gruppen bliver løftet og ikke forbliver status quo.  
 
ABV spørger, hvorfor kompetenceudviklingsbudgettet for 2016 ikke er brugt 
fuldt ud. Der kan have været nogle refusioner, som man ikke har været opmærk-
som på. AF forklarer, at en række medarbejdere i hans afdeling skulle have været 
på en nationalkonference, som blev aflyst. Det blev vurderet, at der ikke var an-
det kvalificeret kompetenceudvikling til erstatning for konferencen.  
 
JW gør opmærksom på, at kompetenceudvikling også er andet end deltagelse i 
kurser. Det kan være svært med sidemandsoplæring i en travl hverdag, men der 
opfordres til, at man gør sig overvejelser om hvilke andre typer læ-
ring/kompetenceudvikling, der kan anvendes i afdelingen. 
 
Konklusion: Der er enighed om, at der skal et øget fokus på, hvordan man får vi-
den bragt i spil, uanset hvordan man opnår den. Medarbejderne skal huske at gi-
ve en tilbagemelding til afdelingen, når de har været afsted på kompetenceudvik-
ling. Dette er i høj grad også medarbejderens ansvar.  
 
Det aftales, at der skal mere generel åbenhed omkring kompetenceudvikling. Det 
er vigtigt, at ledelsen også er gode til at forklare de prioriteringer, der besluttes.  

 
4. Plan for strategisk kompetenceudvikling 2017 

Bilag:  Sagsfremstilling  
  Ansøgning til ”Fonden til udvikling af statens arbejdsplad-
ser” (FUSA) 
  Budgetoverslag FUSA 
 
Ansøgningen til FUSA skal indsendes inden den 27. februar 2017.  
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Faglig viden, hard skills, er typisk dét, der er i fokus. Ledergruppen er enig om, at 
soft skills også er meget vigtigt. Der kommer et øget fokus på rådgivningsfunkti-
onen. Ledelsen ønsker derfor mere fælles og strategisk kompetenceudvikling og 
en fælles indsats omkring, hvordan man agerer i det komplekse krydsfelt mellem 
at være kontrollant, og det at arbejdet udvikler sig fra 1:1 relationer til mere net-
værksbaserede relationer.  
 
Ideen med projektet er udvikling af 2 kursusdage afholdt med et ophold imellem. 
Stort set alle medarbejdere i VD området skal deltage i projektet, og medarbej-
derne vil blive blandet på tværs af afdelinger. Der vil være et skarpt fokus på læ-
ringsgrupper inden afholdelse af kurset, og der vil efterfølgende være evaluering 
i grupperne.  
 
Der vil blive nedsat en styregruppe med 2 chefer og 2 medarbejdere, der skal ar-
bejde mere konkret med indholdet af kurset, som ikke er fastlagt endnu. Karina 
Grost, udviklingskonsulent fra HR, bliver også knyttet på projektet. 
  
Det understreges, at det er vigtigt at kurset er forankret i LSU.  
 
Kurserne skal i udbud og vil først kunne sættes i værk i sidste kvartal af 2017. 
 
Der fremsættes en del konkrete kommentarer til ansøgningen. Det aftales, at 
kommentarerne kan sendes til CR.  
 
Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen til FUSA er meget abstrakt. Soft skills 
er et meget bredt begreb. Det kan som medarbejder være svært at se, hvad det 
konkret er, der forventes, at medarbejderne skal udvikle kompetencer indenfor, 
og hvad konkret kompetenceudviklingen skal bruges til. Der skal lægges meget 
arbejde og tid i projektet.  
 
Hvis ansøgningen ikke imødekommes, betaler VD området selv for kurset. Mid-
lerne skal så findes uden for det afsatte kompetenceudviklingsbudget.  
 
AF foreslår, at der som supplement til ansøgningen laves et internt papir, som 
folder projektet bredere ud og er mere forklarende i forhold til medarbejderne. 
AF har gode erfaringer med et lignende koncept. AF gør også opmærksom på, at 
det i GRUS samtaler er blevet efterspurgt, at medarbejderne mangler soft skills.  
 
CR forklarer, at ansøgningen skal ses i lyset af de formkrav, der stilles til ansøg-
ningen. Forløbet skal ses som én samlet proces, hvor selve kurset kun udgør en 
mindre del. 40 % læring sker henholdsvis før og efter, og selve kurset udgør der-
for kun 20 % af læringen.  
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LSU skal udpege 2 repræsentanter til styregruppen. Arbejdsgruppen findes på 
anden vis. 
 
Konklusion: Bettina og Gry vil gerne indgå i styregruppen.   
 
Det aftales, at der laves et internt papir, hvor det praktiske formål med forløbet 
foldes bredere ud.  

 
5. Seniordage 

Bilag: Seniordage – AU 
  Aldersfordeling AU FE 2 
 
Der er sendt en oversigt over alderssammensætningen i AU FE til LSU. Oversig-
ten viser en stor aldersspredning, som formentlig vil være konstant i VD områ-
det.   
 
ABV efterspørger en politik for anvendelse af seniordage i AU FE og gør op-
mærksom på, at de nuværende seniorer har et ønske om seniordage. 
 
JW henviser til AU’s politik for anvendelse af seniordage, som er den politik, der 
også følges i AU FE. Der er endnu ikke indgået aftaler om seniordage i AU FE.  
 
Seniordagene skal ikke ses som et personalegode. Ved evt. tildeling skal der ske 
en vurdering ud fra de principper, som er vedtaget på AU. JW gør i øvrigt op-
mærksom på de løbende nedskæringer i administrationen, som har ført til afske-
digelse af personale. Også set i dét lys, vil det blive skarpt vurderet, om der kan 
ske tildeling af frihed med løn i form af seniordage.  
 
AU har en restriktiv politik for anvendelse af seniordage på AU, og der er ikke 
nogen form for automatik i tildeling af seniordage. Der skal ske en individuel 
vurdering fra gang til gang, og der kan også være tale om en graduering i antallet 
af dage.  
 
Seniorsamtaler tilbydes til medarbejdere, der er fyldt 55 år og kan holdes separat 
eller som en integreret del af MUS. Seniorsamtaler har fokus på fastholdelse og 
en drøftelse af medarbejderens ønsker og forventninger til arbejdet. Ønsker til 
seniordage drøftes med funktionschefen som led i en seniorsamtale.  
 

6. Procedure for sygefravær 
Bilag:  Procedure for sygefravær 
 
Det aftales, at det udsendte bilag lægges som pdf i materialesamlingen i AU FE. 
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JO oplyser, at der er en generel lederguide til opfølgning på sygefravær på vej fra 
AU HR. Guiden er ikke endeligt godkendt endnu, men bliver sendt ud, når den er 
blevet godkendt.  

 
7. Introduktionsprogram for nyansatte 

Bilag: Sagsfremstilling 
  Procedure ny medarbejder 
  To do liste, ny medarbejder 
 
Det opleves meget positivt med ens retningslinjer for introduktion af nyansatte i 
hele AU FE.  
 
I dokumentet ”Godt begyndt – halv fuldendt” efterlyses en mere ligeværdig 
sprogbrug.  
 
To-do-listen er blevet koordineret med de generelle retningslinjer for modtagelse 
af nye medarbejdere på AU, som fremgår af AU`s hjemmeside. Der gøres op-
mærksom på, at nogle beskrevne procedurer ligger som standard i AU`s rekrut-
teringssystem PXS. Konceptet og strukturen er rigtig god, men der er behov for, 
at materialet løbes igennem igen i forhold til en justering med fx PXS.  
 
Der gøres opmærksom på, at linksene i materialet skal holdes opdateret. CR sør-
ger for det praktiske i forbindelse med opdatering af materialet. 
 
Velkomstmappen er en rigtig god idé. CR laver denne.   
 
Dokumentet, der beskriver arbejdsdelingen er fra E&T. De andre afdelinger vil 
gerne have mulighed for at komme med input til dokumentet.  
 
 

8. Eventuelt 
 
Lønforhandling: Kriterierne fra 2016 fortsætter i lønforhandlingsrunden for 
2017. Efter lønforhandlingerne evalueres lønforhandlingsrunden, og kriterierne 
for 2018 fastsættes. 

 
Der er kommet nye generelle lønaftale på AU for en lang række personalegrup-
per, dog ikke for AC og KS, hvor de gamle lønaftaler fortsætter uændret. Lønafta-
lerne ligger på hjemmesiden.  
 

 



1. Fraværsdag 14 dage >14 dage 4. uge 5. uge 8. uge Samtaler 

Friattest 
Lægeerklæring til 
dokumentation af 
sygdom udstedes af 
medarbejderens 
læge, og kan kræves 
udstedt fra 1. 
fraværsdag.  
 

Varighedserklæring
Universitetet kan 
kræve en 
lægeerklæring, der 
angiver, hvor lang 
tid, lægen forventer, 
at sygdommen vil 
vare.  
 

Mulighedserklæring  
Universitetet kan 
desuden beslutte, at der 
skal udarbejdes en 
mulighedserklæring. 
Mulighedserklæring 
udarbejdes, hvis der er 
usikkerhed om, hvilke 
arbejdsfunktioner en 
medarbejder kan 
varetage, og udarbejdes 
med henblik på at 
fastholde medarbejderen 
i arbejde. 
Mulighedserklæring 
udarbejdes af 
arbejdsgiver, 
medarbejder og læge 

Sygefraværssamtale  
I forbindelse med en 
medarbejders 
længerevarende sygdom 
er universitetet forpligtet 
til at indkalde 
medarbejderen til en 
sygefraværssamtale med 
et rimeligt varsel senest 4. 
uge.  
Opfordring til at tage en 
bisidder med f.eks. TR.  

Sygedagpengerefusion 
Når universitetet udbetaler løn 
under sygdom til en 
medarbejder, der er berettiget til 
sygedagpenge, har universitetet 
ret til sygedagpengerefusion fra 
kommunen ved sygefravær ud 
over 30 kalenderdage.  
AU skal anmelde fraværet til 
medarbejderens 
opholdskommune senest 5 uger 
efter 1. fraværsdag, hvis fraværet 
strækker sig udover 
arbejdsgiverperioden på 30 dage. 

Personlig 
opfølgningssamtale, 
kommunen (Jobcentret) 
Hvis sygemeldingen 
forventes at vare mere 
end 8 uger, har 
kommunen pligt til at 
følge op på den 
sygemeldte med en 
personlig 
opfølgningssamtale 
senest 8 uger efter 
første fraværsdag.  

Fastholdelsesplan 
Ved forventet 
sygefravær på mere end 
8 uger fra 1. sygedag 
kan medarbejderen - 
når som helst i 
sygeforløbet - anmode 
om, at en skriftlig 
fastholdelsesplan 
udarbejdes for, hvordan 
medarbejderen helt 
eller delvist hurtigst 
muligt kan vende tilbage 
til universitetet. 

Sygefravæ
rssam

taler m
ed 2-4 ugers m

ellem
rum

 



Link og yderligere info 
 
http://medarbejdere.au.dk/administration/
hr/fravaer/sygemelding/ 
 
http://medarbejdere.au.dk/administration/
hr/fravaer/sygdom/  

Psykologisk rådgivning ved 
arbejdsrelaterede problemer 
 
http://medarbejdere.au.dk/administration/
hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psyk
ologisk-raadgivning/  
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