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Møde d. 27. januar 2016 kl. 09.00-11.00 
Aarhus: 5128-132 
 
LSU- møde i AU Forskning og Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee, Anders Frølund, Jeppe Dørup Olesen, Anya Bjørn Vins-
trup, Bettina Dencker Hansen, Inge Andresen, Lonni Klitgaard, Nanna Kodal, Jenny 
Oostwouder (HR-partner), Henriette Zinck-Bramsen (ref.) 
 
Afbud: Anne Pletschette Langer, Claus Palle, Hans Plauborg, Rikke Märcher Rochat 
 

REFERAT 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger. 
 
3. Tidsplan for lønforhandlinger 2016 
John gennemgik kort udkastet til tidsplan.  
Der var enighed om, at beløb for lønsum og engangsvederlag oplyses i Johns informa-
tionsmail til medarbejderne d. 5. februar. Desuden at der blev argumenteret for bru-
gen af engangsvederlag som lønforbedringsmiddel. 
 
Derefter en kort drøftelse om omklassificering til specialkonsulent og chefkonsulent 
(skal have personaleansvar). AU er meget restriktiv på dette område. Det er svært at 
ensarte for hele AU FE, da vores enheder har meget forskellige opgaver og en meget 
forskellig politik for dette samt sammensætning, inden vi blev samlet i AU FE. 
 
Da processen for lønforhandlinger fungerede tilfredsstillende i 2015, bliver det sam-
me fremgangsmåde i 2016. 
 
4. Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær 
Det seneste udkast blev enstemmigt godkendt. Når John har rettet til, lægges notatet 
på Medarbejderportalen. 
 
Ledergruppen vil drøfte notatet på deres ledermøde d. 28. januar med henblik på at 
sikre en ensartet tilgang til retningslinjerne på tværs af enhederne. 
 
Dette notat vil blive taget op på LSU om et år for opdatering. 
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5. Høring af AU’s reviderede personalepolitik 
Der var enighed om, at udkastet er blevet meget overordnet og dermed ikke et brug-
bart værktøj i det daglige. Der er f.eks. mange henvisninger til de overordnede ret-
ningslinjer, og hvor finder man lige dem? 
 
Det blev besluttet at sende et høringssvar fra LSU (deadline d. 11. februar 2016). 
Kommentarer til de enkelte delpolitikker blev drøftet. Der udarbejdes et udkast 
(John, Anya, Henriette), som sendes til kommentering hos LSU. 
 
Rekruttering og ansættelse - al ligestilling er skrevet ud, findes heller ikke som et 
selvstændigt punkt. 
Løn – intet 
Kompetence- og karriereudvikling - mangler karriereudvikling, står kun om kompe-
tenceudvikling. Det bliver et mere snævert fokus, kun for AU og ikke for medarbej-
dernes udvikling. 
Bibeskæftigelse – der bør være mere klarhed på dette område. 
Orlov og jobmobilitet – udfordringen er, hvordan det gøres i praksis. Skal være begge 
parters ønske og ikke tvungen mobilitet. 
Uansøgt afsked – intet 
Arbejdsmiljø - intet 
Ligestilling og mangfoldighed – mangler hele ligestillingsproblematikken. Andre 
universiteter har politik herom, men ikke AU. 
Det rummelige arbejdsmarked – intet 
 
6. Eventuelt 
Mødestart for LSU-møderne bliver flyttet til kl. 10 igen, så medarbejdersiden bedre 
kan nå et formøde. 
 
Dagens møde var det sidste for denne LSU-gruppe i medlemsperioden, da der skal 
udpeges nye LSU-medlemmer pr. 1. marts 2016. 
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