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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 20. september 2017 kl. 10-12 
Mødested: Aarhus 5530-0.2.07, Emdrup A019 
Mødeemne: LSU møde i AU Forskning og Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee (fmd.), Anders Frølund, Pernille von Lillienskjold, 
Anya Bjørn Vinstrup (næstfmd.), Annette Braad Christensen, Bettina Dencker 
Hansen, Claus Palle, Gry Minor Jensen, Lonni Klitgaard, Nanna Kodal, Rikke 
Märcher Rochat, Tove Østergaard Le, Jenny Oostwouder (HR-partner og ref.) 
 
Afbud: Claus Palle, Henriette Zinck-Bramsen  
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger.  
 
3. Lønforhandlingskriterier 
Drøftelse af revideret udkast til kriterier for fordeling af løntillæg. 
Bilag:  Kriterier for tildeling af løntillæg2015-2016 (3 sider) 
 Kriterier for tildeling af løntillæg 2018 (2 sider) 
 
John forklarer, at han har gjort sig nogle observationer af brugen af lønkriterierne i 
FER de seneste to år:  
 

• John oplever ikke, at medarbejderne nødvendigvis har en skarp bevidsthed 
omkring kriterierne, når de søger om lønforbedring. Der bliver anvendt mange 
forskellige begrundelser i ansøgningerne for løntillæg.  

• Ved fastsættelsen af de nuværende lønkriterier har fokus været på at dække 
hele området, hvilket har haft den ulempe, at kriterierne er meget brede og 
kan være svære at relatere sig til. 

 
Modsat vil alt for skarpt formulerede kriterier udelukke mange, da afdelingerne sidder 
med meget forskellige typer opgaver.  
 
I udkastet til nye lønforhandlingskriterier er afsnittene forenklet og skrevet sammen. 
Afsnittet omkring uddannelse er udgået, mens afsnittene omkring samarbejde og 
funktionstillæg er bibeholdt.  
 
Der er med udkastet til nye lønforhandlingskriterier alene sket en simplificering ikke 
en prioritering, da afdelingerne sidder med meget forskellige opgaver.  
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Anders gør opmærksom på, at kriterierne skal holdes op imod de penge, der er til rå-
dighed ved de årlige lønforhandlinger. Med de få midler der er til rådighed, vil man 
godt kunne opfylde kriterierne, uden at dette fører til en lønforbedring. Der opfordres 
derfor fortsat til, at medarbejderne inden lønforhandlingerne tager en lønafklarende 
samtale med nærmeste leder.  
 
Tove gør opmærksom på, at der er meget fokus på ”brugerne” i lønkriterierne. Der 
sidder i FER også mange medarbejdere, der ikke har direkte brugerorienterede ar-
bejdsopgaver, men arbejder med områder, hvor AU skal leve op til gældende lovgiv-
ning. 
 
Det drøftes, om formuleringerne omkring funktionstillæg skal udvides, indskrænkes 
eller helt udgå. 
 
John gør opmærksom på vigtigheden af, at nye medarbejdere indplaceres korrekt ved 
ansættelsen, da der ikke i lønforhandlingspuljen er penge til senere at lappe huller. 
Funktionstillæg gives derfor i udgangspunkt ved ansættelsen eller opgaveændring og 
ikke ved de årlige lønforhandlinger.  
 
Anya udtrykker, at medarbejderne gerne vil have en mere ens praksis omkring tilba-
gemeldingerne til medarbejdere, når lønforhandlingerne er afsluttet. Det er aftalt i 
LSU, at der skal ske en tilbagemelding til alle medarbejdere, der har søgt om en løn-
forbedring, men det er ikke altid, at det sker. John er enig i, at der kan være behov for 
en opstramning omkring tilbagemeldingerne fra lønforhandlingerne. 
 
Konklusion:  
Alle medarbejdere opfordres til at bede om en lønafklarende samtale med den nærme-
ste chef inden lønforhandlingsrunden. 
 
Alle kan tilslutte sig de nye sammenskrevne lønkriterier med enkelte præciseringer. 
Det aftales, at formuleringen omkring funktionstillæg gøres helt kort i retning af 
”Funktionstillæg forhandles primært i forbindelse med ansættelsen”.  
 
Det aftales, at John fremover sender en mail ud til alle medarbejdere, når lønforhand-
lingerne er afsluttet, og at der i mailen samtidigt opfordres til, at medarbejderen beder 
om en individuel tilbagemelding på lønforhandlingen hos den nærmeste chef.  
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4. Kompetenceprojektet 
Orientering om status 
Bilag: Tidsplan for kompetenceprojekt 
 
John orienterer om, at der er møde i styregruppen samme eftermiddag. Projektet ud-
vikler sig hen ad vejen. Arnold Boon har været på besøg i AU FE og er meget begejstret 
for projektet.  John skal præsentere projektet på et kommende møde i LEA.  
 
John fortæller, at der har været afholdt et fællesmøde mellem LEA og Universitetsle-
delsen. Der arbejdes for, at det videnskabelige og det administrative spor skal spille 
bedre sammen, og at der skal ske en bedre samskabelse. Administrationen har også en 
rolle i universitets udvikling, så det er vigtigt, at der trækkes i samme retning.  
 
John fortæller, at han og funktionscheferne er meget målrettede i forhold til at give en 
skarp rammesætning ved kick off mødet i uge 48, så formål og indhold står helt klart. 
Det er estimeret, at alle vil skulle bruge, hvad der svarer til ca. 37 timer fordelt over 
godt et halvt år (uge 48-2017 til uge 24-2018) på projektet.  
 
Konklusion: 
Der er enighed om, at kommunikationen omkring projektet er vigtig, og at det er vig-
tigt, at projektet bliver prioriteret af ledelsen i forhold til de løbende driftsopgaver. 
 
Der er enighed om, at de præcise datoer skal meldes ud hurtigst muligt.  
 
5. Eventuelt 
Ingen bemærkninger under dette punkt.  



September 2017 
 

AU Forskning og Eksterne Relationer  

Kriterier for tildeling af løntillæg  

Alle medarbejdere sikres en løbende reallønsudvikling via 
overenskomstfastsatte reguleringer af lønnen. Herudover er det muligt ved en 
årlig forhandlingsrunde at tildele et tillæg eller vederlag til medarbejdere, der 
udover forventelig positiv udvikling yder en ekstraordinær indsats.  

A. Kvalifikationstillæg og engangsvederlag  

Kvalifikationstillæg knytter sig til den enkeltes personlige kvalifikationer 
eller stillingen, herunder relevant uddannelse og kompetenceudvikling, 
erfaringer og mere bløde kriterier som omstillingsparathed, 
brugerorientering, samarbejdsevne, etc. Kvalifikationen skal have blivende 
karakter, og tillægget er pensionsgivende. Engangsvederlag gives for en 
særlig ydet indsats i en relevant periode, og vederlaget er som udgangspunkt 
ikke pensionsgivende. 

Brugerorientering, kvalitet og fleksibilitet i betjeningen af AU 

• Medarbejderen udviser i særlig grad engagement i forbindelse med at 
udvikle rådgivning, services og forretningsgange med udgangspunkt i 
brugernes behov gennem inddragelse og bidrager til at skabe mærkbare 
resultater.  

• Medarbejderen formår i sin opgavevaretagelse, bestræbelser på 
målopfyldelse og forslag til udvikling af drift og strategi at sammentænke 
brugernes behov såvel som AUs strategiske målsætninger og lokalt 
opstillede mål.   

• Medarbejderen udfører sit arbejde med fokus på forretningen med meget 
høj grad af imødekommenhed og kvalitet i alle relationer og yder en 
optimal service og rådgivning, der er med til at få opgaverne til at lykkes 
og skaber værdi for slutbrugeren og/eller universitetet.  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Samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter   

• Medarbejderen udviser en særlig evne til at samarbejde og dele viden med 
kollegaer i egen og andre administrative enheder og yder derigennem 
væsentlige bidrag til etablering af tværgående løsninger for Aarhus 
Universitet.   

• Medarbejderen leverer et selvstændigt bidrag til et usædvanligt godt 
samarbejde med eksterne interessenter af betydning for Aarhus Universitet. 
  

B. Funktionstillæg  

Funktionstillæg vil sædvanlig blive forhandlet særskilt på 
ansættelsestidspunkt eller i forbindelse med skift af funktion.  

 



Tidsplan for kompetenceprojekt (foreløbig)
- aktivitetsoversigt inkl. estimat over tidsforbrug pr. medarbejder pr. fase og pr. kvartal

Uge Aktivitet Deltagere Ansvarlig

Tidsforbrug/-

medarb.

Tidsforbrug/-kvt.

43 Udpegning af vinder af udbud Styregruppe/arbejdsgruppe Styregruppe

FØR

48 Kick off møde AU FE + konsulenter Ledergruppe 3 timer
49-50 Workshops á to timer 4 hold - 60 medarbejdere Konsulenthus 2 timer 5 timer i 4. kvt./2017
50-02 Refleksion i org. teams á to timer 15 hold - medarbejderteams AU HR 2 timer

03 Fyraftensmøde - Samarbejde med forskere AU FE Ledergruppe 2 timer

9 timer
UNDER

04-05 1. kursusdag - hel arbejdsdag 5 hold Konsulenthus 7 timer
06 Fyraftensmøde - Samarbejde med adm.kollegaer AU FE Ledergruppe 2 timer
08-09 2. kursusdag - halv arbejdsdag 5 hold Konsulenthus 3,5 time
10-12 3. kursusdag - halv arbejdsdag 5 hold Konsulenthus 3,5 time

04-12 Lærings- og refleksionsgrupper AU FE (15 hold) Gruppen 3 timer 23 timer i 1. kvt./2018

19 timer 
EFTER

14-24 Lærings- og refleksionsgrupper AU FE (15 hold) Gruppen 4 timer
23-24 Workshops á to timer AU FE (6 hold) Konsulenthus 2 timer 6 timer i 2. kvt./2018

39-41 Fyraftensmøde - afrunding AU FE + konsulenter Ledergruppe 3 timer 3 timer i 3. kvt./2018

9 timer

* Dertil kommer opfølgning på afdelingsmøder 37 timer 37 timer
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