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Afbud: Claus Palle (næstfmd.), Monica Hansen, Hanne Kaiser (HR-partner) 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Velkommen til det nye LSU 
John bød velkommen. Der var kun et nyt medlem til stede, og dette var bekendt med 
LSU-kredsen, så ingen præsentationsrunde. 
 
3. Plan for arbejdet i 2018 
John orienterede om de faste punkter, der er på dagsordenen. Lønkriterierne vil blive 
drøftet på næste møde og senere på året også APV 2019. 
 
Medarbejdersiden har foreslået følgende emner: 
 
Flytteplaner for Katrinebjergvej 107 
Muligheder, tidshorisont. 
 
Ønsket om skriftlige referater fra ledergruppemøderne 
Dette ønskes for at få en større transparens. 
John oplyste, at mange punkter må der ikke blive orienteret ud om, da det er fortro-
ligt, og så er spørgsmålet, hvor meget værdi et referat vil have. Fra ledersiden blev det 
foreslået, at hver funktionschef fortsat løbende orienterer mundtligt fra ledergruppe-
møderne. Derudover samles der skriftligt op på større emner ca. én gang om måneden, 
og det sendes ud til alle. 
På den netop afholdte temadag i ledergruppen har man drøftet muligheden for at invi-
tere AU FE medarbejdere/andre fra AU med til ledergruppemøder ved relevan-
te/specifikke punkter på dagsordenen. 
 
Nyhedsbrevet 
Der var generel enighed om, at nyhedsbrevet med tiden er blevet længere og måske for 
langt. Der foreslås en sproglig opstramning, foruden at der måske burde prioriteres, 
hvad den pågældende afdeling netop har fokus på af opgaver. 
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En mulighed er at få lavet målinger på, hvilke tekster der åbnes og dermed læses. Det-
te kan give et godt fingerpeg til, hvad der interesserer læserskaren. 
 
Medarbejderne er som altid også velkomne til at give tilbagemeldinger. 
 
4. Budget 2018 
John udleverede et foreløbigt budget. 
I 2017 har AU FE haft et kalkuleret merforbrug på kr. 300.000 ud af et budget på ca. 
54 mio. Det er svært at styre de poster, som AU FE ikke altid selv er herre over.  
 
I forbindelse med overdragelsen til vores nye controller holder ledergruppen og senere 
de respektive funktionschefer enkeltvis møder med controlleren for at uddybe kend-
skabet til vores enhed og gennemgå alle budgetposter grundigt. 
 
Budgettet ser meget fornuftigt ud for det samlede tal. Vi har været gode til at tiltrække 
eksterne bevillinger (ca. 9 mio. i 2017). 
 
5. Lønforhandlingsproces 2018 
Ansøgningsfristen er torsdag d. 15. marts.  
Processen blev aftalt på sidste LSU-møde.  Der var tilbagemeldinger om, at processen 
er blevet mere klar nu i forhold til tidligere. 
 
Flere end tidligere har også benyttet muligheden for at få forventningsafstemt med de-
res leder. 
 
6. Kompetenceprojektet 
Ledergruppen har løbende kontakt med Go’ Proces. 
 
Fyraftensmøderne er blevet skubbet til senere i forløbet, da der sker mange ting i øje-
blikket. Samtidig arbejdes der på at finde interessante oplægsholdere. 
 
Der er modtaget meget forskellig feedback fra første kursusgang – både positivt og ne-
gativt. Bl.a. var der et udbredt ønske om mere faglige teorier. Derfor er planen til de 
kommende kursusgange blevet tilpasset så meget som muligt for at opfylde vores øn-
sker. 
 
7. Introduktionsarrangement for nye medarbejdere 
Generelt har der være en positiv tilbagemelding fra deltagerne på de fire introdukti-
onsarrangementer, der har været afholdt indtil nu. 
 
Der var bred enighed om, at introduktionsarrangementet skal fortsætte i sin nuværen-
de form. 
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Dog blev der drøftet forslag til, hvordan programmet kunne finpudses. Dette vil leder-
gruppen gennemgå, så programmet er klart til næste arrangement i maj. Der skal især 
ses på forløbet, som er tidsmæssigt for presset. 
 
8. Eventuelt 
Den aktuelle situation om en eventuel strejke/lockout blev drøftet.  
 
AU HR informerer løbende på Medarbejderservice,  
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/overenskomstforhandlinger-ok18/ 
 
På grund af en ændret organisering hos HR er Jenny Oostwouder stoppet som vores 
HR-partner. Pr. 1. marts 2018 har Hanne Kaiser overtaget denne funktion.  
 
I forbindelse med rektors besøg hos os torsdag d. 15. marts har John rejst to spørgsmål 
til rektor: 

• Den store travlhed og tilhørende arbejdspres, som er hos AU FE, harmonerer 
dårligt med den generelle 2% besparelse (til 2021). Hvilken strategi ønskes re-
elt for AU FE, og hvordan skal vi indrette os fremover for stadig at kunne være 
i balance? 

• Vi prøver at udvikle vores rolle som rådgivere gennem kompetenceprojektet. 
Støtter rektor op om denne satsning? 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/overenskomstforhandlinger-ok18/
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