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Deltagere: John Westensee, Anders Frølund, Pernille von Lillienskjold, Anya Bjørn 
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REFERAT 

 
 
 
1. Velkommen til det nye LSU 
Alle præsenterede sig kort, da der er kommet nye medlemmer til. 
 
2. Introduktion til LSU-arbejdet 
Jenny oplyste, at LSU er et samarbejdsudvalg for både ledelse og medarbejdere.  
Emnerne er alt relevant for AU FE, f.eks. MUS, økonomi, budget, trivsel. 
Forretningsordenen ligger på vores medarbejderportal, 
http://medarbejdere.au.dk/institutter/aufe/lokalt-samarbejdsudvalg-lsu/ 
 
Som udgangspunkt er LSU omfattet af informationspligt – hvor samtlige medarbej-
dere holdes orienteret om udvalgets arbejde. Der kan dog i særlige tilfælde være tavs-
hedspligt, og da vil dette blive udtrykkelig blive gjort opmærksom på. Medlemmerne 
inkl. suppleanter er beskyttet i forbindelse med afsked og forflyttelse på samme måde 
som tillidsrepræsentanter, da de i visse situationer kan blive nødt til at udtrykke me-
ninger eller holdninger, som kan være upopulære. 
 
Alle medlemmer tilbydes deltagelse på et SU-kursus inden for de første 6 måneder. 
Se 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/trivsel-
arbejdsmiljoe/su-kursus/ 
 
Vores LSU er bredt repræsenteret, med to tillidsrepræsentanter og 7 udpegede med-
arbejderrepræsentanter fra alle geografiske lokaliteter, enheder og faglige tilhørsfor-
hold 
 
3. Status budget 
John gav en kort status på budgettet.  
Få ting er blevet ændret i forecastet, men de overordnede ting er uændret. 

http://medarbejdere.au.dk/institutter/aufe/lokalt-samarbejdsudvalg-lsu/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/trivsel-arbejdsmiljoe/su-kursus/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/trivsel-arbejdsmiljoe/su-kursus/
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Der er lagt en lille forøgelse af budgettet for FSE ind pga. øget andel af løn til funkti-
onschef dækket af AU og øgede udgifter til publikationsdatabasen SciVal, som ledel-
sen venter på godkendelse af. John skal snart have møde herom. 
 
I Gruppe 1 må vi flytte rundt på beløbene, men dette er ikke muligt for Gruppe 2-6, 
da disse ligger fast i budgetreglerne. 
 
”Anden drift” dækker diverse ( f.eks. kaffe, møbler), og her kan der være mulighed for 
en mindre buffer. 
 
Det blev bemærket, at der er store forskelle i beløbene under kompetenceudvikling og 
rejser for de forskellige afdelinger. Dette skyldes dels historik og dels, at nogle afde-
linger har forskellige rejsebehov i forhold til opgaver. Dog kan nogle udgifter (f.eks. til 
rejser) ligge under et særprojekt, hvilket vurderes fra gang til gang. Der vil blive fokus 
på, hvordan midlerne fremover skal fordeles hertil.  
 
Fra medarbejdersiden blev der udtrykt et ønske om større gennemsigtighed i tallene. 
Dermed vil medarbejderne også føle en større fairness.  
 
Enhedsadministrationen har meldt 100 mio. kr. ind i besparelse. I alt skal der spares 
300 mio. kr. for hele AU (2017-2019). Hvert kvartal har John møde med universi-
tetsdirektøren for at sikre, at vi følger tallene.  
 
4. Kriterier for besparelser 
John gav en status for besparelser og indtægter ud fra den plan, der blev meldt ud i 
efteråret. AU FE skal spare 5,8 mio. kr. og herunder maks. 4,5 årsværk. Måske bliver 
der lidt ændringer, men tallene for de enkelte enheder ligger fast. 
 
Medarbejdersiden efterlyser mere regelmæssig information om økonomien. Det bli-
ver fortalt, at budgettet ser godt ud, men nu skal der måske alligevel fyres medarbej-
dere. Det blev slået fast, at vores budget er i balance, og vi har en tæt budgetopfølg-
ning for også at sikre, at vi ikke har ubrugte midler, der så skal sendes tilbage. 
 
En mulighed er at se på mulighederne for at ansætte en medarbejder, der er uansøgt 
opsagt et andet sted i vores organisation og som kunne løfte de nye opgaver evt. sup-
pleret med kompetenceudvikling. En anden mulighed kan være naturlig afgang, men 
det er ikke sikkert, at det falder sammen med de steder, hvor besparelsen skal ske. 
 
5. Opfølgning på MUS og kompetenceudviklingsindsatsen 
Hos Kommunikation var der en del nye medarbejdere, så der var ingen historik. Da 
enheden består af flere blandede grupper, kan GRUS-samtaler (gruppeudviklings-
samtale) give god mening til at drøfte ønsker/behov for den enkelte gruppe og ikke 
kun for individet (kompetenceudvikling). 
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Hos FSE bar MUS-samtalerne præg af, at funktionschefen ikke kender medarbejder-
ne så godt endnu. Men der blev hurtigt holdt GRUS-samtaler. 
Hvis en person er på barsel, kan en anden kollega i perioden prøve at have dette job 
for at få en idé om andre job i organisationen. 
 
En idé kan være mini-MUS, som flere har god erfaring med. 
 
Men der er også en udfordring i at sikre opfølgning af MUS-samtalerne. Samtidig er 
det ikke nødvendigvis kun de ting, der er noteret i det anvendte skema, der bør følges 
op på. 
 
Det er vigtigt, at man ikke venter til MUS/GRUS-samtaler, hvis der er opstået pro-
blemer forinden. 
 
Ledergruppen har drøftet, hvordan vi kommer skridtet videre efter MUS-samtalen. 
Ofte ønsker medarbejderen at deltage i kurser. Men det er også vigtigt at få overblik 
over, hvad der reelt efterspørges, og om vores kompetencer er i orden i forhold hertil. 
 
Det blev foreslået at indføre GRUS-samtaler for alle enheder, hvilket der var positiv 
stemning for. 
 
6. Eventuelt 
Den psykiske APV rapport offentliggøres d. 19. maj. Dog får John rapporten lidt før, 
nemlig d. 9. maj. Der er en fastlagt proces med mødeforløb, handlingsplaner og dia-
logmøder. Men da ingen endnu ved, hvad rapporten fortæller, må vi vente med en 
nærmere planlægning til efter offentliggørelsen. 
 
Den overordnede tidsplan for den psykiske APV ligger på HR’s hjemmeside, 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/aamu/ps
ykisk-apv/ 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/aamu/psykisk-apv/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/aamu/psykisk-apv/


AU FE Budget 2016

1. Løn og kontorhold

19531 FE VD Sekretariat

51401 TAP løn -2.986.000                

51501 DTAP -300.000                    

51701 Rejser, hotel og forplejning -101.000                    

51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere -50.000                      

51703 IT og telefoni -10.000                      

51705 Anden drift -402.000                    

51707 Julefrokost og sommerfest -51.000                      

51802 Internt salg 40.000                       

19532 FE Forskningsstøtteenheden

51401 TAP løn -12.013.000              

51501 DTAP -147.000                    

51701 Rejser, hotel og forplejning -141.000                    

51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere -121.000                    

51703 IT og telefoni -45.000                      

51705 Anden drift -308.000                    

51802 Internt salg 2.332.000                  

19533 FE Talentudviklingsenheden

51401 TAP løn -6.341.000                

51501 DTAP -221.000                    

51701 Rejser, hotel og forplejning -100.000                    

51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere -131.000                    

51703 IT og telefoni -51.000                      

51705 Anden drift -198.000                    

51802 Internt salg 3.000.000                  

19534 FE Events og kom

51401 TAP løn -9.695.000                

51501 DTAP -259.000                    

51701 Rejser, hotel og forplejning -101.000                    

51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere -141.000                    

51703 IT og telefoni -101.000                    

51705 Anden drift -90.000                      

19535 FE Erhvervssamarbejde og Tekn.

51401 TAP løn -19.400.000              

51501 DTAP -99.000                      

51701 Rejser, hotel og forplejning -300.000                    

51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere -500.000                    

51703 IT og telefoni -182.000                    

51705 Anden drift -600.000                    

51801 Salg 2.230.000                  

2. Tilskud til eksterne

19538 FE Events og kom driftstilskud

53202 Folkeuniversitetet -508.000                    

3. IT-systemer

19537 FE TTO, IT

52203 Intium -175.000                    

19536 FE Talentudviklingsenheden, IT

52202 PeopleXS -364.000                    
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4. Særlige VD-opgaver

19539 FE Forskningsst, særlig drift

54203 Databaser -500.000                    

19540 FE Talentudv, særlig drift

54222 Stipendier -202.000                    

54224 Forskermobilitet UIC -25.000                      

54225 PhD house aktiviteter -25.000                      

54226 Internaltional Community -202.000                    

19541 FE Events og kom, særlig drift

54240 Årsfest -1.950.000                

54241 Forskningensdøgn -303.000                    

54244 Rekrutteringskampagne -1.212.000                

54245 U-days -227.000                    

54246 Åbent hus -50.000                      

54247 Generel rekruttering -253.000                    

54248 Omdømmemålinger -200.000                    

54249 Universitetshistorie -14.000                      

54250 Foto -                              

54251 TV 50.000                       

54252 Grafik 503.000                     

54253 Konferencevarer -300.000                    

54254 SprogService -202.000                    

54255 Sommer- og juletaler -25.000                      

54256 Re-do Kulturby 2017 -                              

54258 Sprogteknologiske værktøjer -286.000                    

54259 Rekrutteringsaktiviteter -253.000                    

54260 Kaltura -100.000                    

20088 FE Erhvervssam, særlig drift

54270 Studentervæksthus Aarhus -250.000                    

900073 Patentindtægter (k)

89901 (B) Omkostninger -520.000                    

89902 (B) indtægter 1.500.000                  

900398 Driftsramme TTO

89901 (B) Omkostninger -8.070.000                

89902 (B) indtægter 3.666.000                  

6. Midlertidige bevillinger

20490 FE USM Kvote 1 kampagne

51705 Anden drift -1.000.000                

51802 Internt salg 1.000.000                  

19794 PH.D.-kurser, USM

51705 Anden drift -170.000                    

51802 Internt salg 170.000                     

AU FE ramme 2016 -58.080.000              

NB! Budgetrammen er ikke endeligt konfirmeret med uni.dir.
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