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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger.  
 
3. Plan for arbejdet i 2018 
Faste punkter på dagsordenen, som bliver drøftet i løbet af året, er: 
-  Økonomi 
-  Lønkriterier 
-  APV – bl.a. stresssygemeldinger og fravær i løbet af året 
 
Desuden vil der også blive set på 
 
-  Kompetenceprojektet 
Da AU FE er en enhed med medarbejdere på forskellige niveauer og forudsætninger, 
er det vigtigt med løbende dialog i LSU for at få succes med projektet. 
 
-  Lokaleplaner/flytteplaner for Katrinebjergvej 107 
Det ligger fast, at bygningen ikke er velegnet til vores medarbejderstab og samtidig er 
for lille. Tidshorisont og muligheder vendes i LSU så snart, der foreligger konkrete for-
slag.  
 
4. Budget 2018 
Vi får ny controller ved årsskiftet, da Anita er stoppet. Indtil da varetager Tanja Stride 
posten. 
  
John udleverede et foreløbigt budget fra oktober. Det blev gennemgået med forbehold 
for flere ændringer, indtil den endelige version foreligger. 
 
Generelt er tallene stort set uændret for 2019 på driftskontiene. Primært er kun TAP-
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løn steget, bl.a. grundet flere ansættelser. John forventer ingen uansøgte afskedigelser 
næste år grundet økonomi, da vores besparelser på 2% realiseres på anden vis. Det kan 
dog ikke garanteres, at ændringer i arbejdsopgaver o.lign. ikke medfører ændringer og 
omprioriteringer i medarbejderstaben. 
 
AU FE har før haft et mindre forbrug  end budgetteret, da vi har gået med ”livrem og 
seler” – men nu ønsker John i højere grad at ramme de estimerede tal med den usik-
kerhed, det kan medføre (svært f.eks. at beregne udgiften for en medarbejder, der 
stopper, indtil en nyansættelse, langtidssygemeldinger, vikariater og lign.).  
 
Vi har også været begunstiget ved at tiltrække flere eksterne midler. 
 
5. Lønforhandlingsproces 2018 
Udkastet til tidsplanen for lønforhandlingsprocessen blev gennemgået. 
 
Det blev fra ledelsen anført, at det ikke giver mening at forventningsafstemme med 
TR, som nævnt under ”Febr. 2018”. Til gengæld kan TR hjælpe med at klæde medar-
bejderen bedre på til processen. Modsat argumenterede HR for, at TR kan informere 
om, hvor mange midler der er i spil. Og ud fra de generelle forhandlinger kan der der-
med gives et bud på, om det er realistisk at søge. 
Det blev besluttet at opsplitte leder og TR i teksten. 
 
Når forhandlingerne er afsluttet, er der ifølge udkastet en meget præcis tidsplan for, 
hvornår ansøgeren skal informeres af FC medio maj. Ved personlig tilbagemelding er 
det nødvendigt med mere end 2-3 dage for enkelte enheder, som netop i maj har større 
aktiviteter, som gør, at funktionschefen ikke nødvendigvis kan overholde den beskrev-
ne deadline. Men dermed er der risiko for, at nogle får besked tidligere end andre, og 
erfaringen fra foregående år viser, at dette kan skabe en vis utilfredshed. Det foreslås, 
at FC udsender en fælles mail til alle ansøgere med resultatet, og hvis der ønskes en 
personlig samtale med FC, kan dette ske herefter. 
 
Der kom forslag til at give skriftlig information om, hvad medarbejderen ved afslag 
kan gøre for at øge sine muligheder ved næste lønforhandling. Modsat kan det give 
nogle forventninger hos medarbejderen, som måske alligevel ikke kan opfyldes – f.eks. 
kan der være ekstraordinært mange ansøgninger ved næste lønforhandling. Medarbej-
der og FC kan derfor alene drøfte relevante udviklingsmuligheder.  
 
6. Eventuelt 
Der blev spurgt til, hvordan digitaliseringsprocessen vil påvirke AU FE. 
John oplyser, at der bliver drøftet robotteknologi i LEA. Teknologien er afprøvet på 
flere områder, og det giver især mening at anvende ved store mængder af ensartet in-
formation – f.eks. inden for økonomi og uddannelse. Men John ser ikke det store po-
tentiale hos AU FE på nuværende tidspunkt. 
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John oplyser desuden, at AU har stor fokus på digitaliseringsprocessen med oprydning 
i gammel it-gæld for at skabe overskud til drift og programmer.  Desuden vil Workzo-
ne i det kommende år blive gennemgået med henblik på at udnytte programmet yder-
ligere. Pernille er kommet i en ESDH-gruppe, som vil se på, hvordan systemet kan be-
nyttes til at understøtte administrative processer på AU. 
 
I 2018 vil der også være stor fokus på databeskyttelsesområdet. Derfor er der nedsat 
en gruppe bestående af bl.a. John og flere prodekaner med det formål at se på hvilke 
udfordringer, der ligger set fra et brugerperspektiv. Gruppen har afholdt første møde. 
Der vil komme processer for regler ved brug af bl.a. mails og cpr.nr. 
 
Der skal være nyvalg til LSU. I januar 2018 afholdes der TR-valg, og derefter udpeges  
medlemmerne fra medarbejdersiden. Det nye LSU starter 1. marts 2018. 
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