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Referat  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Indtil videre er MCNC og KJ eneste ledelsesrepræsen-

tanter i LSU.  

 

2. Økonomistatus (KJ) 

 

a. Økonomioversigt (1 bilag var udsendt) 

Økonomioversigten har tidligere været drøftet på LSU. Det udsendte bilag er ajour-

ført på et enkelt punkt (refusioner i 2015) som aftalt på seneste LSU-møde. KJ afven-

ter hen over sommeren udkast til B-2018. US holder møde med Økonomi medio au-

gust, hvor ØR3 skal drøftes. 

 

3. Evaluering af lønrunden (3 bilag var udsendt)   

 

Lønrunden sluttede den 1. juni 2017. Bilager (dateret 2. juni) udsendes (i en ajourført 

version) til afdelingsmødet den 29. juni.  

 

Lønforhandlingsresultatet var udtryk for en prioritering fra ledelsens side, da der var 

søgt om mange flere midler, end der var mulighed for at imødekomme inden for ram-

men.  

 

Lønforhandlingerne, skemaerne og informationsflowet omkring forhandlingerne 

havde fungeret rigtigt fint. Forhandlingerne var gode. Der var tilsyneladende tilfreds-

hed med de korte mailtilbagemeldinger med tilbuddet om efterfølgende mundtlig ud-

dybning. 

 

Lønforhandlingerne og argumenterne, der fremføres i processen, giver endvidere le-

delsen mulighed for generelt at reflektere over arbejdsgangene mv.  
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Et par lønmæssige hængepartier var blevet aftalt håndteret uden for runden.    

 

Konklusion: Modellen for lønforhandling havde fungeret og fortsættes. Inden lønrun-

den for 2018 igangsættes, drøftes punktet i LSU. 

 

4. Procesplan for langsigtet kompetenceudvikling (oplæg ved JBJ og 

MCNC) 

Bilaget ”Strategisk kompetenceudvikling i US” blev uddelt og gennemgået af MCNC 

og JBJ. 

 

Strategisk kompetenceudvikling handler om at sammenholde medarbejdernes kom-

petenceudvikling op mod arbejdsopgaverne. Kompetenceudviklingen har ikke tidli-

gere været sat systematisk op i en større sammenhæng. 

 

Kompetencebehovet skal afdækkes med afsæt i 2017-planen. Processen rækker frem 

mod det næste MUSforløb 2017/2018 og skal indgå som et fast element i MUS. Mu-

ligheden for formelt at lade et kompetenceudviklingsskema indgå som en del af MUS 

skal drøftes i grupperne. 

 

De enkelte teams skal drøfte aktuelle opgaver og kompetencer, og/eller hvilke kom-

petencer US mangler. Der udarbejdes et skema til brug for drøftelserne i grupperne. 

Afdækningen skal føre til en samlet kompetenceudviklingsplan, som kan brydes ned 

til de enkelte medarbejdere. Kompetenceudviklingsplanen skal bruges i forbindelse 

med rekruttering. 

 

HR`s udviklingskonsulenter kan yde bistand til arbejdet, MCNC og JBJ tager kon-

takt. Der bliver kick-off i US på afdelingsmødet den 31. august, hvor det endvidere 

præciseres, hvad idéen med det langsigtede fokus er og vigtigheden af, at medarbej-

derne tager ejerskab for den langsigtede strategiske kompetenceudvikling. 

 

SIS gjorde opmærksom på, at kompetencebehov kan ændre sig. Det skal sikres, at 

den langsigtede kompetenceudvikling gøres dynamisk, så arbejdet ikke dør ud i løbet 

af 2018.  

 

Det vil blive overvejet, om langsigtet strategisk kompetenceudvikling skal indgå som 

en del af Sandbjergseminaret den 23.-24. november. Det blev nævnt, at tidligere drøf-

telser om målinger og scoresystemer i forhold til kompetenceudvikling har negativ 

virkning på medarbejderne, idet kompetenceudvikling fungerer bedst i dialog mellem 

medarbejdere og ledere.  

 

Jobmobilitet og den kompetenceudvikling, der ligger i jobmobilitet, blev drøftet. Der 

var enighed om, at jobmobilitet burde bruges mere dynamisk på AU. US vil have fo-

kus på muligheden og afsøge mulighederne sammen med andre afdelinger, der også 
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ser positivt på jobmobilitet/rotation. 

 

Konklusion: Der var enighed om, at det er vigtigt at holde den langsigtede strategiske 

kompetenceudvikling dynamisk, så den ikke kun får aktualitet hen mod MUS. Afde-

lingsmøderne vil f.eks. blive brugt til dette formål. 

 

På afdelingsmødet den 29. juni informeres om, at arbejdet med den langsigtede stra-

tegiske kompetenceudvikling startes via afdelingsmødet i august. MCNC og JBJ kon-

takter HR og får input til arbejdet inden opstart. Og som altid drøftes emnet også på 

sommerens mini-MUS. 

 

5. Temaer fra personalepolitikken (indflyvning ved SIS og JBJ) 

 

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

 

a. Orlov og jobmobilitet: indgår meget positivt som en del af personalepoli-

tikken. I praksis anvendes jobmobilitet dog ikke ret meget på AU. Der mang-

ler bl.a. systemunderstøttelse. Der var enighed om, at AU vil blive styrket af 

anvendelsen af jobmobilitet, og at det også vil kunne anvendes som led i fast-

holdelse af medarbejdere.  

 

Konklusion: Der var enighed om at forsøge at påvirke ASU (medarbejderre-

præsentanterne) og LEA (ledelsesrepræsentanterne). Konkrete ønsker om 

jobmobilitet vil blive håndteret enkeltvis i US.   

 

b. Uansøgt afskedigelse: 

 

Konklusion: Der var ikke bemærkninger til de overordnede retningslinjer.  

 

6. APV temaer 

a. ”Hvem i US gør hvad” (1 bilag var udsendt):  

Bilaget blev drøftet. 

 

Konklusion: KJ sørger for ajourføring af bilaget. Derefter til kommentering 

hos medarbejderne, via grupperne Efterfølgende er det sekretærgruppen (der 

har ansvaret for introduktion af nye medarbejdere), der har til opgave at op-

datere dokumentet, inden det udleveres til nyansatte medarbejdere. Medar-

bejderne kan selv løbende opdatere dokumentet på det interne drev, og i for-

bindelse med nye medarbejdere sørger sekretærgruppen for ajourføring. 

 

b. Oplæg for US om ”anerkendelse”:  

 

Konklusion: Som tidligere konkluderet i LSU drøftes emnet på mini-MUS. 

Desuden sætter LAMU et oplæg på et afdelingsmøde med en oplægsholder fra 

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

 

c. Ergonomisk oplæg/eftersyn: Det blev foreslået, at den ergonomiske ind-

retning af arbejdspladsen indgår som en del af introduktionen af nye medar-

bejdere. BIS melder til sekretærgruppen. AU har samarbejdsaftaler med tre 

rådgivningsfirmaer, og vejledning fra HR kan findes på hjemmesiden. 

 

Konklusion: En konsulent fra Crecea vil orientere på et afdelingsmøde med 

efterfølgende mulighed for at få individuel gennemgang af den aktuelle ar-

bejdsplads. LAMU arrangerer. 

 

7. US plan for 2017 (oplæg ved MCNC og KJ) 

Samt opfølgning fra sidst, herunder: 

a. Brug af USkalender?  

Der var enighed om, at idéen om en USkalender var god, men at disciplinen i 

forhold til at skulle holde en sådan kalender opdateret manglede. Idéen kom 

som led i sammenlægningen i US, men der konstateres ikke at være den store 

efterspørgsel hos medarbejderne.   

 

Konklusion: USkalenderen nedlægges.  

 

b. Brug af fællesdrev (oplæg ved KJ): Der henvises til LSU-referatet fra 

den 30. marts 2017. US gør om aftalt. 

 

c. Status på teams 

- totaloversigt over pilotteams (1 bilag var udsendt, samt ska-

beloner for pilotteams) 

- pixi (O:\FA_US\Fælles dokumenter\Teams\Team-pixi 2017 

 

Konklusion: Dorte holder totaloversigten ajour. På næste LSU-møde gøres igen sta-

tus. 

 

Team-pixi: Alle i US orienteres om dokumentet, som også skal med i introduktionen 

af nye medarbejdere. SIS orienterer ”introsekretærerne” om, at dokumentet skal ud-

leveres ved introduktionen af nye medarbejdere. 

 

US-plan-2017: Der blev udleveret et revideret udkast på mødet. Planen sendes efter-

følgende til afdelingsmødet ultimo juni.  

 

Konklusion: Ledergruppen laver udkast til en halvårsevaluering til næste LSU-møde. 

  

8. Faste dagsordenspunkter 

a. Personale: Julie vender ikke tilbage. Gitte skal efter udlånsperioden tilbage 

til AU Uddannelse pr. 1. juli. Marie forlænges året ud. Peter købes fra den 15. 

file://///uni.au.dk/dfs/FA_US/Fælles%20dokumenter/Teams/Team-pixi%202017
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juni 2017 fri en dag om ugen af Constructive Foundation. Efter sommerferien 

ansættes (formentlig) en tidsbegrænset AC-fuldmægtig primært til aflastning 

af KJ. 

KogP har endnu ikke snakket færdig om den fremtidige organisering af grup-

pen. 

 

b. Samarbejde internt/eksternt, herunder: 

- ajourført ferieprocedure (oplæg ved KJ) 

- forberedelse af Sandbjergseminar 

LSU drøftede ferieplanlægningsproceduren på februarmødet. KJ gjorde opmærk-

som på, at proceduren ikke helt følges, men at det er blevet bedre.  

Konklusion: LSU-medlemmerne skal orientere om proceduren i grupperne, sam-

tidig med, at der sendes en mail om emnet. Det afventer, at KJ skærper procedu-

rebeskrivelsen. 

 

Sandbjergseminaret, den 23. - 24. november, blev drøftet.  

Konklusion: MCNC indgår i planlægningsgruppen. Det aftaltes, at der i planlæg-

ningsgruppen skal indgå en repræsentant fra hver af grupperne. Medarbejderre-

præsentanterne sørger for, at punktet drøftes i grupperne, og repræsentanter 

meldes til MCNC senest den 16. juni. Emner til seminaret kunne være kompeten-

ceudvikling i et langsigtet perspektiv samt opfølgning på god ledelse fra sidste se-

minar.  

 

c. Arbejdsmiljøemner 

MCNC overtager formandsposten i LAMU frem til efter sommerferien. 

 

d. Meddelelser 

Intet under dette punkt. 

 

9. Eventuelt (bilag: Bruttoliste) 

Intet under dette punkt. 


