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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

 

 

2. Forretningsorden for LSU (bilag 2) 

 

Til drøftelse og endelig godkendelse 

Det fremgik af forretningsordenen, at ”antallet af pladser fastsættes ved aftale 

mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationsrepræsen-

tanter”. Forretningsordenen skal derfor ikke ændres, når der ændres i sammen-

sætningen. Aftale om den konkrete sammensætning skal fremgå af et referat fra 

et LSU-møde. 

 

Forretningsordenen blev godkendt. MCNC sørger for, at KJ og SIS underskriver 

forretningsorden, og at den lægges på hjemmesiden.  

 

3. Budget 2017, orientering 

US har fået et foreløbigt budget. Det endelige budget forventes at kunne forelæg-

ges på LSU-mødet den 30. marts.  

 

US har et budget på 23,5 mio. kr. i 2017, hvoraf 21,7 mio. kr. er afsat til lønudgif-

ter.  

 

Regnskabet for 2016 forventes at ende på et forbrug på 21,5 mio. kr. Administra-

tionens budget gennemgås fortsat nøje for at finde ressourcer til digitaliseringstil-

tag.  
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Det blev drøftet, at US i 2016 havde uforbrugte midler på kompetenceudviklings-

kontoen på 40.000 kr.  

 

Budgettet for 2017 ser ud til at hænge sammen, men kun lige. Der kan komme et 

mindreforbrug, hvis der opstår vakancer i løbet af året.  Det skal fortsat grundigt 

overvejes, hver gang en stilling bliver ledig. 

 

4. Procedure for ferieplanlægning (bilag 4)  

 

Til drøftelse og endelig godkendelse 

SIS bemærkede, at det i forbindelse med bestilling af sommerferieophold kan 

være nødvendigt at have fastlagt ferie allerede i februar/marts. Hertil bemær-

kede KJ, at baggrunden for (den i LSU-aftalte) ferieplanlægningsprocedure 

er, at mange medarbejdere tidligere tilkendegav, at det var tidligt at skulle 

fastlægge sommerferien allerede i februar måned, som AU´s generelle ferie-

procedure tilsiger.  

 

US´ ferieplaner går som regel op, idet medarbejderne er meget fleksible ift. 

planlægning. KJ understregede, at det vigtigste er, at vagterne er besat, og at 

der er passende backup. 

 

JBJ gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der i grupperne sker en tidlig 

og åben drøftelse af ferieplanlægningen for at undgå, at det er de samme, der 

står tilbage med deres ferieønsker til sidst.  

 

Det blev konkluderet, at medarbejderne drøfter ferien i grupperne, og at pro-

ceduren fastholdes, men med mulighed for, at en tidligere planlægning af fe-

rien kan ske i grupperne.  

 

Medarbejderne opfordres igen til at overholde deadline for indmelding af fe-

rie, og at den ferie, der meldes ind, er den endelige ferie. Det er ellers et for 

stort arbejde for sekretærerne at skulle opdatere og holde ferieplanen ajour.  

 

Proceduren for ferieplanlægning blev herefter godkendt. 

 

5. Procedurer for ansættelse af månedslønnet medarbejder (bilag 5.a. 

Ansættelse af en månedslønnet medarbejder i US; bilag 5.b. Skabelon 

ved stillingsopslag i US; bilag 5.c. Spørgeguide til brug ved ansættel-

sessamtaler i US; bilag 5.d. Vurdering af kandidater) og introduktion 

(bilag 5.e. og bilag 5.f.) 

  

Til drøftelse og godkendelse 

Ansættelsesprocedure: Proceduren var anvendt ved den seneste ansættelse 

med tilfredsstillende resultat. SAM havde gode erfaringer med at anvende en 

case ved rekruttering; dog var der enighed om kun at anvende case, hvor det 

giver mening. Vurderingsskemaerne hjælper ansættelsesudvalget med at be-
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stemme relevante kompetencer, fordi kompetencerne går igen fra stillingsop-

slaget til vurderingsskemaet. 

 

Konklusion: Proceduren anvendes ved rekrutteringer i 2017, og erfaringerne 

med anvendelsen evalueres på sidste LSU-møde i 2017. 

 

Intro af nye medarbejdere: Ved ansættelse af flere nye medarbejdere i US 

samtidigt skal de planlæggende sekretærer tilstræbe at gruppere den generel-

le introduktion. Tilbagemelding fra grupperne har været, at ensretningen af 

introduktionen af nye medarbejdere var et godt initiativ.  

 

Man drøftede, om det var en god idé, at nyansatte får 10 minutters intro hos 

hver enkelt medarbejder i løbet af de første uger. Man var dog enige om, at 

det er for mange informationer på én gang, og at udbyttet af denne frem-

gangsmåde ikke vil stå mål med ressourceanvendelsen.  Det blev i stedet fore-

slået, at nyansatte fortsat med fordel kan deltage i et gruppemøde i de respek-

tive grupper. Der var enighed om, at nyansatte endvidere skal introduceres 

for nøglepersoner uden for US, og at de nyansatte skal tilmeldes vigtige ny-

hedsbreve. 

 

Det indskrives i retningslinjerne, at nyansatte skal tilmeldes ”Introduction 

day”, som HR holder to gange årligt. De respektive gruppesekretærer er an-

svarlige for dette. 

 

6. Delpolitikker i personalepolitikken (bilag 6.a.). Drøftelse. Signe og Jesper 

indleder punktet. 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/ 

 

Løn (Oplæg til lønrunde 2017 (bilag 6.b.), Overordnet tidsramme 

for lønforhandling 2017 (bilag 6.c.) og evaluering af lønrunde 2016 

(bilag 6.d.) 

 

Forhandlingsbudgettet for lønrunden i 2017 er udmeldt som 0,6 % af løn-

summen for 2016. I 2017 er der ikke en opdeling i faste tillæg og engangsve-

derlag.  

 

Der er kommet nye lønaftaler på AU for de fleste faggrupper bl.a. for HK. 

Forhandlingerne med KS og AC er endnu ikke afsluttet, og de hidtidige lønaf-

taler for KS og AC fortsætter derfor uændret i lønrunden for 2017. Det er pri-

mært tekstmæssige ændringer, der er sket i lønaftalerne, der ligger tilgænge-

lige på AU`s hjemmeside.  

 

Lønkriterierne i US blev drøftet. JBJ gjorde opmærksom på, at lønkriterierne 

er bagudrettede, og at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at ændre nu-

værende kriterier. En eventuel ændring kan først ske med virkning fra 2018.  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/
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Konklusion: Kriterierne fra 2016 fortsætter uændret i lønrunden for 2017. 

 

Der er ikke en prioritering i kriterierne, da det er meget forskelligt, hvilke ar-

bejdsopgaver medarbejderne har. Det bemærkes, at ”teame up” også retter sig 

ud af huset. 

 

KJ oplyste, at der i uge 6 sendes mail til medarbejderne om lønrunden. 

 

Det blev besluttet, at det samlede resultat af lønrunden for 2017 meldes ud 

den 1. juni 2017. Først derefter får medarbejderne individuel besked, dog 

kender eventuelle selvforhandlere resultatet, når de har afsluttet deres for-

handling. KJ fremlægger LSU´s beslutning for tillidsrepræsentanterne for at 

undgå, at der udmeldes informationer efter de enkelte forhandlinger før den 

samlede udmelding.  

 

Der var enighed om, at der skal være begrundelser for alle tillæg, der gives i 

US både ved nyansættelser og i lønforhandlingsrunden. I den kommende løn-

forhandlingsrunde hæftes begrundelserne op på de aftalte kriterier. 

 

Normer for det daglige arbejdsliv 

Der er 8 normer i personalepolitikken. Der var ikke bemærkninger til nor-

merne.  

 

Kompetence- og karriereudvikling 

SIS bemærkede, at ledelsen bør have det lange lys på og opfange strømninger 

i forhold til kompetenceudvikling. Medarbejderne ønskede, at ledelsen til den 

årlige MUS havde et overblik over, hvilke kompetencer US har behov for på 

længere sigt. Donationer blev nævnt af SIS som eksempel på et område, der 

kan få fokus inden for 1-2 år, hvorfor man med fordel allerede nu kan begyn-

de at udvikle kompetencer indenfor det felt, hvis det er relevant for US. 

 

JBJ efterspurgte fælles ønsker fra medarbejderne, der i dag fremsættes hver 

for sig, men som kunne samles og udmøntes i et kursus. KJ gjorde opmærk-

som på, at ledelsen koordinerer medarbejdernes ønsker efter hver MUS-

runde. I grupperne skal gøres opmærksom på, at medarbejderne af hensyn til 

videndeling skal huske at skrive kompetenceudvikling ind i fællesskemaet, og 

i besøgsskemaet, så sidstnævnte kan bruges som ”opslagsværk” ift., hvor US 

har netværk/forbindelser, som andre kolleger evt. kan drage nytte af.  

 

Det er vigtigt, at medarbejdere kan se udviklingsmuligheder i ansættelse på 

AU. Udvikling behøver ikke at være en karrierestige. KJ nævnte, at leder-

gruppen har talt om, at karriereveje kan være både i US og ud af US. God le-

delse er også at hjælpe medarbejdere videre ud af US og AU, hvis medarbej-

deren har ønsker, som ikke kan imødekommes i US eller på AU.  
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Konklusion: Når MUS skal evalueres på næste møde i LSU, drøfter LSU også 

kompetenceudvikling i et 3-årigt fremtidsperspektiv. 

 

 

7. Plan for LSU- og afdelingsmøder (bilag 7.a. Plan for LSU-møder og bi-

lag 7.b. Plan for afdelingsmøder) 

 

Til drøftelse og godkendelse 

 

Plan for LSU-møder: JR retter skemaet til.  

 

Plan for afdelingsmøder: JR tilføjer bemærkninger om yderligere tiltag.  

 

De enkelte grupper bedes drøfte, om der arbejdes med aktuelle opgaver, som 

kunne have generel interesse som oplæg på et afdelingsmøde.  

 

8. Status 2016 samt plan for 2017 for US, herunder APV-plan (bilag 8) 

og evaluering af teamforløb  

 

Status 2016 og plan for 2017: 

KJ runddelte bilag, der tidligere blev formuleret vedrørende US-Plan 2016. Bila-

get blev gennemgået. Listen under afsnit 2.1 med hovedinteressenter er fortsat 

retvisende.  

 

Der er i 2017 blandt andet fokus på en velfungerende bestyrelse og universitets-

ledelse. 

 

US får afledte opgaver fra fakultetssekretariaterne og vicedirektørområderne, 

som ofte er pressede. Der er opmærksomhed på, at presset ikke flyttes til US.  

 

Afsnit 2.2: KJ og SIS fortsætter med at have fokus på kulturen i US. Målet er ik-

ke, at alle skal deltage i alt, men at der er fortsat er nogen, der tager initiativ til 

fælles arrangementer.  

 

Afsnit 3: Listen med indsatser blev gennemgået. Det første emne ”Universitets-

ledelsens nyhedsbrev” er ikke gennemført endnu. PIV er ved at være kommet på 

skinner, og PIV-gruppen bedes give oplæg om status på det kommende afde-

lingsmøde. Øvrige emner er i mål. KJ var meget tilfreds med arbejdet i 2016.  

 

Afsnit 4: Der er ikke behov for en fast model for selvevaluering, men de fire opli-

stede punkter er gode parametre til en selvevaluering.  

 

Konklusion: Grupperne skal med udgangspunkt i emnelisten for 2016 finde ind-

satsområder for 2017, som tages på som punkt på næste LSU-møde. KJ og SIS 

redigerer 2016- listen, som sendes til grupperne til brug for input. Afsnit 4 om 
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selvevaluering revideres på næste møde i LSU på baggrund af oplæg fra KJ. Ind-

satsområderne for 2017 evalueres i LSU i slutningen af 2017. 

 

Evaluering af teamforløb: 

Kort tilbagemelding fra grupperne:  

 

KogP: Tilbagemeldingen var overvejende positiv. Folk var skeptiske i starten, 

hvor forløbet var ret hypotetisk, men det sluttede med en god refleksion. Det gav 

god værdi, at grupperne selv skulle finde deres metoder. En anden gang kunne 

man ønske sig en bedre forankring i den praktiske hverdag med mindre HR-

involvering. Fish bowl modellen blev fremhævet som det bedste af forløbet.  

 

AogP: Oplevelsen var, at øvelserne var for hypotetiske; der var for meget HR-

involvering og for lidt praksis. 

 

SogJ: Det var i starten svært at se sig ind i forløbet, men hen over forløbet blev 

noget brugbart. Det kendskab, forløbet gav til andre grupper, var værdifuldt.  

 

Konklusion: Udbyttet af forløbet vil først vise sig på sigt. Det kan have været 

svært at se formålet til en start. Der skal løbende følges op. HR havde forsøgt at 

tilpasse forløbet til US, men en anden gang bør den nedsatte arbejdsgruppe for-

søge at være endnu mere ihærdig i forhold til at klæde HR-konsulenterne på.  

 

Pixibog: Egne metoder skal skrives ned, så de kan bruges og evalueres. Der skal 

nedsættes en arbejdsgruppe til at samle de forskellige skabeloner. SIS og SAM 

deltager fra KogP, og der skal findes 1-2 repræsentanter fra de andre grupper.   

 

9. Faste dagsordenspunkter 

a. Personale 

Intet nyt efter seneste orientering på afdelingsmøde.  

 

b. Samarbejde internt/eksternt 

Der arbejdes på at finde en dato for det årlige Sandbjerg-seminar. 

 

Det årlige ½-dagsarrangement med fakultetssekretariaterne er aflyst, da der 

ikke i alle fakultetssekretariater var stemning for arrangementet. Der forsøges 

med et nyt arrangement i 2018.  

 

c. APV-temaer fra 2016 – opfølgning fra gruppemøder 

d. Arbejdsmiljøemner – den årlige arbejdsmiljødrøftelse (SAM/BIS) 

(bilag 9) 

LAMU havde udsendt bilag med dagsorden blandt andet med omtale af, at 

US har fået en grøn smiley af arbejdstilsynet. US var også hurtigst til at kom-

me ud af bygningen ved den gennemførte evakueringsøvelse.  
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SAM nævnte, at det kun er beredskabspersonalet, som kan/skal betjene vars-

lingssystemet, og at det er lovbestemte meddelelser, der udsendes. 

SAM orienterer ABOON og de andre LAMU`er i bygningen om dette. 

 

e. Meddelelser 

Intet. 

 

10. Eventuelt (bruttoliste, se bilag 7.a.) 

Den 9. februar gennemføres opsamling fra Sandbjerg om ”det gode leder-

/medarbejderskab”, ved hjælp af Fish Bowl modellen. Medarbejderne er på forhånd 

blevet bedt om at tænke over relevante spørgsmål til at fortsætte drøftelsen. Der vil 

blive samlet op på næste LSU-møde. 

 

APV-handleplanen får et selvstændigt punkt på næste LSU. Punktet skal drøftes to 

gange årligt i LSU. Handleplanen vendes i grupperne, så den kan blive opdateret til 

næste LSU-møde. LAMU overvejer, hvordan handleplanen holdes opdateret.  
 


