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LSU-møde og fællesmøde ml. LSU og LAMU i AU Forskning og  
Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee, Anders Frølund, Pernille von Lillienskjold, Annette 
Braad Christensen, Bettina Dencker Hansen, Claus Palle, Gry Minor Jensen, Lonni 
Klitgaard, Nanna Kodal, Tove Østergaard Le, Jenny Oostwouder (HR-partner),  
Karsten Skov (LAMU), Henriette Zinck-Bramsen (ref.) 
 
Afbud: Anya Bjørn Vinstrup, Rikke Märcher Rochat, Anne-Marie Bach (LAMU) 

REFERAT 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde  
Ingen bemærkninger. 
 
3. Budget 2017 
Processen er lige startet om det kommende års budget med indmelding i oktober. I 
december vedtages budgettet endeligt. 
 
I AU FE vil der ikke blive rørt ved budgettet for kompetenceudvikling, hvorfor det 
nuværende niveau fastholdes i 2017. I LEA (Lederkredsen i Enhedsadministrationen) 
er der fokus på kompetenceudvikling dette efterår. 
 
De tidligere udmeldte besparelser er fordelt over årene på vore enheder, og tallene 
står stadig ved magt. 
 
Universitetsdirektøren arbejder sammen med forskellige ledere, bl.a. vicedirektører-
ne, på at skaffe flere midler til udvikling og modernisering af IT. Alle er blevet bedt 
om at melde ind med forslag til besparelser på fællesudgifterne. 
 
4. Eventuelt 
Status på personalesituationen: 
 
Talentudviklingsenheden 
Der var 13 ansøgninger til stillingen som funktionschef, heraf kom 4 til samtale, og 
Michael Winther blev den nye funktionschef. Michaels tidligere stilling slås op - der 
søges ikke en ny teamleder, men en almindelig AC-fuldmægtig. 
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Event & Kommunikation (EK) 
En medarbejder har sagt op af familiemæssige grunde og er stoppet. En anden med-
arbejder stopper d. 1. februar 2017 som følge af besparelser. 
 
Forskningsstøtteenheden (FSE) 
Jakob Dragsdal stopper som teamleder og tilknyttes nu strategiteamet. 
 
Morten Hollænder har været ansat på AUH, men ansættes nu i AU FSE i projektad-
ministrationen. Stillingen på AUH genbesættes ikke, hvilket bl.a. skyldes opgavefra-
fald. FSE har 7 medarbejdere, der er lønnet af AUH.  
 
 
FÆLLESMØDE mellem LSU og LAMU 
 
5. Medarbejdertrivselsundersøgelser 
AAMU drøftede i sidste uge (38), om der skal indføres årlige trivselsmålinger på AU 
for at følge mere op på arbejdsmiljøet i perioden mellem de psykiske APV’er, som 
gennemføres hvert tredje år, og dermed kunne forenkle APV-processen. Det vægtes 
også, at der ikke bruges yderligere tid på processen, hvis disse undersøgelser gennem-
føres.  
 
Dette drøftes desuden i ASU d. 3. oktober. 
 
Der var enighed om, at det generelt er godt med en temperaturmåling af arbejdsmil-
jøet i perioden mellem APV’erne. Der er ikke behov for flere analyser og grafer, og 
hvis der stilles samme spørgsmål til alle medarbejdere, kommer der ikke noget nyt 
frem. Til gengæld skal der tages hensyn til behovet i de enkelte afdelinger og dermed 
mere bottom-up.  
 
Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel (ET) har planlagt en temperaturmåling i 
foråret i forbindelse med deres trivselssamtaler. 
 
FSE afholdte mini-MUS kort før sommerferien og planlægger at gøre det samme i 
2017. 
 
Desuden efterlyses ledervurderinger. Trivsel afhænger også af ledelseskvalitet. 
 
6. Status på APV 
Der var fire forhåndsbestemte temaer. Det gælder om at få det gjort konkret og få ak-
tiviteterne ud i enhederne. 
 
ET – planerne er blevet konkretiseret. Nogle kunne sættes i gang hurtigt, f.eks. vil fo-
rebyggelse af stress indgå i de kommende MUS-samtaler som et fast punkt. Andre 
følger, når det er muligt. Det er besluttet at forlænge flere afdelingsmøder for her at 
følge op på processen. 
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Talentudviklingsenheden – havde en meget positiv APV. Der fortsættes med det posi-
tive arbejde og stadig med fokus på kolleger og eventuelle stresssymptomer. 
 
E&K – alt er endnu ikke blevet gjort håndgribeligt, men der er taget stilling til, hvor-
dan diverse problematikker kan igangsættes. Det vil være godt at se de øvrige afdelin-
gers handlingsplaner, så vi kan blive inspireret af hinanden. 
I handlingsplanerne er der konkrete forslag til ledelsen (både AU FE men primært 
AU) med forventning om en tilbagemelding, uanset udfaldet.  
 
FSE – har en lidt mere kortfattet APV i forhold til de øvrige afdelingers. HR har været 
brugt til facilitering.  Derudover er der udarbejdet supplerende bilag – besluttet at 
have åndehuller i hverdagen (f.eks. en gåtur i slutning af frokostpause eller en kort 
kaffepause), som også kan give videndeling, foruden nye regler for afholdelse af afde-
lingsmøder. 
 
På spørgsmålet om ledergruppen drøfter handlingsplanerne på deres møder, blev det 
oplyst, at det vil ske bl.a. på temamødet d. 11. oktober. Ledergruppen er god til at 
bruge hinanden. 
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