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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Regnskab 2016 og Budget 2017; KJ  

KJ udleverede en oversigt over regnskabstal for 2015 og 2016, samt det for-

ventede budget for 2017. Regnskabet for 2016 er endeligt.  

 

BNS, KC og KJ havde lige haft møde med AU Økonomi vedrørende budgettet 

for 2017, hvilket havde ført til forventede justeringer, angivet på oversigten 

som noter, der forventes effektueret i forbindelse med forecast 1. 

 

Lønudgifterne i US forventes højere i 2017 end i 2016, blandt andet fordi 

overskud på lønbudgettet ved vakancer i løbet af 2016 blev afleveret til ”den 

store kasse”. 

 

Kontoen til kompetenceudvikling vil blive gennemgået særskilt for at få et 

præcist overblik over midler, som er til rådighed. Behovet for langsigtet kom-

petenceudvikling blev fremhævet.  

  

Midlerne til IT og telefoni forhøjes i 2017 til pålagte udskiftninger på grund af 

nødvendig opgradering af styresystemer og eventuel udskiftning af maskiner.  

 

Midlerne til ”anden drift” forhøjes, fordi udgiften til Infomedia m.m. er flyttet 

hertil.  

 

Det endelige budget for 2017 (efter forecast 1) forventes at foreligge i april. 
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Konklusion: Der forventes at være lønmidler i overskud i 2017, svarende til 

cirka ét årsværk. Det endelige budget foreligger til næste LSU-møde, hvor der 

også forventes at foreligge en prognose for Budget2018. 

 

3. Evaluering af MUS-runde (Bilag: 3.1. Oplæg til evaluering af MUS 

2016); (Bilag 3.2. Kompetenceskema); (Bilag 3.3. Oversigt over be-

søg og studieture m.m. 2017 og frem); (Bilag 3.4. MiniMUS-plan)  

 

Evaluering af MUS 

SIS spurgte, om der skal måles på effekten af MUS på baggrund af HR-mate-

rialet til brug for opfølgning på MUS. KJ mente ikke, at effekten ville være di-

rekte målbar.  

 

Det blev aftalt, at ledelsen kommer med udspil til generelle temaer til drøf-

telse i LSU, når næste MUS-runde er gennemført. Det var ledelsens opfat-

telse, at der ikke er generelle temaer, der mangler at blive samlet op på fra 

den sidste MUS-runde.  

 

Kompetenceudvikling 

Systematisk arbejde med kompetenceudvikling blev drøftet. SIS opfordrede 

til øget målfokus frem for enkeltmandsfokus. Fokus på, om det kan betale sig 

at kompetenceudvikle hele grupper og opfordre til dette.  

 

Hvis LSU vil arbejde med strategisk kompetenceudvikling i 2017, skal det ind 

i målplanen. SAM fortalte, at ABOON til et gå-hjem-møde for administrative 

ledere havde opfordret til, at langsigtet kompetenceudvikling (for 3-5 år) ind-

går i MUS-samtalerne for 2017.  

 

JBJ nævnte, at TR-kollegiet også arbejder med langsigtet kompetenceudvik-

ling, og at strategisk, systematisk og langsigtet kompetenceudvikling kræver 

forberedelse og struktur. 

 

Konklusion: MCNC og JBJ kommer med et oplæg til en procesplan for lang-

sigtet kompetenceudvikling til næste LSU-møde med henblik på udarbejdelse 

af en endelig plan inden næste MUS-runde.  

 

Grupperne opfordres igen til at huske at indmelde oplysninger til både be-

søgs- og kompetenceskemaet til inspiration for kolleger.   

 

Det blev aftalt, at man allerede til den kommende Mini-MUS forsøger at gå et 

skridt i retning af langsigtet kompetenceudvikling. 
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4. Temaer fra personalepolitikken  

 

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

 

a. Bibeskæftigelse 

b. Arbejdsmiljø 

c. Ligestilling og mangfoldighed 

d. Det rummelige arbejdsmarked 

 

SIS indledte med at bemærke, at de fire delpolitikker ikke giver anledning til 

at ændre US ´nuværende håndtering af emnerne.  

 

Eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med bibeskæftigelse kan drøftes med 

nærmeste leder. 
 

Pkt. d. er en del af APV`en, og US lever til fulde op til intentionerne i del-

politikken. 

 

5. APV-temaer fra 2016 (bilag 5.1: US-aktiviteter i 2017) (bilag 5.2. 

Handlingsplan) 

 

APV-handleplanen behandles to gange årligt på LSU. Forinden har 

US-ledergruppen i noteform tilføjet konkrete tiltag og aktiviteter i do-

kumentet, som fremsendes ifm. indkaldelsen til LSU-mødet.  

 

LSU diskuterer handleplanens fremdrift og eventuelle behov for yder-

ligere tiltag, fremskyndelse (eller aflysning) af planlagte tiltag eller til-

føjelser til APV-handleplanen.  

 

Det havde tidligere været drøftet, om temaet ”anerkendelse” skal sættes på 

som tema for eksempel på et seminar. LAMU ønskede en tilkendegivelse 

af, om der fortsat var dette ønske.   

 

KJ fandt, at det er svært at få medarbejderne til at forholde sig til ”generel 

anerkendelse” til MUS-samtalerne, og at det virker bedst med en konkret, 

individuel drøftelse. 

 

MCNC mente ikke, at der var stemning for at tage temaet op på et semi-

nar. 

 

BIS var enig i, at temaet egner sig bedst til drøftelse i et mere begrænset 

omfang, da anerkendelse er meget individuel. 

  

SIS mente, at emnet var todelt: 1. Konkret mellem medarbejder og leder.  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/
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2. Feedback i forbindelse med løsning af opgaver, særligt, da det kan være 

svært at vurdere, om en opgave er løst tilfredsstillende, da medarbejderne 

ikke altid har direkte kontakt til den, opgaven leveres til. SIS var enig i, at 

temaet ikke egner sig til et seminar.  

 

JBJ mente, at man var nødt til at gribe fat i temaet, selv om det kan være 

svært. JBJ foreslog, at man kombinerer temaet med temaet om god ledelse. 

Han var enig i, at det ikke kan bære et helt seminar. Han nævnte, at det 

også var en kultur, hvordan man svarer andre, fx når man svarer på mail 

mv.  

 

Forslaget blev, at en oplægsholder inviteres til at holde et oplæg på et af-

delingsmøde. LAMU finder en oplægsholder.  

 

Konklusion: APV-handleplanen medtages i LSU to gange årligt. I de mel-

lemliggende perioder er det ledelsens opgave at sørge for at opdatere ske-

maet på fællesdrevet.  

 

6. Status 2016 samt plan for 2017, for US 

 

a. 2016 

 

Evaluering af teamforløb (SIS/SAM/KJ) 

Der havde været holdt et afslutningsmøde med HR, hvor KJ og SAM 

havde givet feedback på forløbet. 

 

Evaluere fishbowl-arrangement (bilag 6.a.2: Notat vedr. fælles-

drev) 

Til arrangementet blev det bragt op, at det kunne være svært at finde infor-

mationer. Notatet, udsendt med dagsorden, var en sammenfatning af det, 

der var meldt tilbage fra grupperne.   

 

Konklusion: Der var enighed om, at man generelt skal blive bedre til at op-

lære nyansatte i systematikken på fællesdrevet.  

 

Der opfordres endvidere til at huske at gemme på O-drevet, når man kob-

ler op på sin bærbare derhjemme. Personlige, navngivne mapper er ikke 

private mapper, og det er derfor helt i orden at orientere sig i disse mapper.  

 

Det blev besluttet, at hver gruppe udarbejder en oversigt, hvor der i tre 

pinde står, hvilke hovedopgaver hver enkelt medarbejder har, i stil med 

den, KogP har udarbejdet.  
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Gruppesekretærerne (eller en medarbejder fra hver gruppe) sørger for, at 

hver gruppe får ryddet op på O-drevet én gang årligt. 

 

b. 2017 

 

Oplæg fra KJ, inklusiv afgivne input fra grupperne 

To dokumenter, udarbejdet af henholdsvis SIS og ledergruppen (sidstnævnte 

inkl.), til udkast til US plan for 2017 blev uddelt og gennemgået. Der arbejdes 

videre med at opsætte målene. 

 

Grupperne havde drøftet behov for oversigten, og nødvendigheden af måling 

på et mere overordnet niveau. Det blev endvidere drøftet, om opgavemål også 

internt er til gavn for medarbejderne. Der var udvalgt nye initiativer for 2017 

til måling på opgaverne. Det blev bemærket, at evalueringen/målingen sker 

med henblik på læring.   

 

Konklusion: Indholdet blev godkendt, og de to udkast sammenskrives af le-

dergruppen.   
 

7. Faste dagsordenspunkter 

 

a. Personale, intet at bemærke 

b. Samarbejde internt/eksternt, intet at bemærke 

c. Arbejdsmiljøemner  

Drøfte behovet for et ”ergonomisk eftersyn” i US; altså et 

tjek på rigtig arbejdsstilling, valg af kontorstol og arbejds-

pladsindretning. Et behov man typisk først opdager, når 

man fx har fået ondt i ryggen. 

LAMU har indhentet tilbud på et generelt oplæg plus per-

sonlig on site rådgivning. 

Et ergonomisk eftersyn var blevet efterspurgt af flere medarbejdere. 

Det blev drøftet, om dette skal med i introduktionen til nyansatte. 

Forskellige modeller til en gennemgang af ergonomien blev drøftet.  

 

Konklusion: Der arrangeres et fælles oplæg om ergonomi. Derefter 

kan medarbejderne bede om individuel vejledning. HR kan kontaktes 

for rådgivning, og AU har indgået aftaler med eksterne rådgivningsfir-

maer. LAMU går videre med opgaven. 

 

d. Meddelelser 

 

8. Eventuelt (Bilag 8: Bruttoliste) 
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a. Ændring af LSU mødet den 23. november på grund af Sand-

bjergseminar: forslag til ændret mødetidspunkt: 21. november 

kl. 13-14.30; blev tiltrådt – BIS ombooker 


