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Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) 
 
Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 
Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C 
Bygning 1431, lokale 021 + 023 

Dagsorden 

 
 
 
Dagsorden for ekstraordinært ASU-møde den 16. januar 2015 
 
0. Kl. 10.00-10.10: Præsentationsrunde 
 
1. Kl. 10.10-10.15: Godkendelse af dagsorden 
 
 
Punkter til drøftelse: kl. 10.15-12.30 
 
2. Evaluering af SU-strukturen (60 min.) 

Bilag 1: Spørgeguide samt følgebrev  
Motivering: HSU har igangsat en evaluering af SU-strukturen, som involve-
rer alle samarbejdsudvalg på AU med inddragelse af andre indflydelsesfora.  
ASU er blevet bedt om at inddrage AAMU i evalueringsdrøftelserne, hvorfor to 
repræsentanter herfra deltager i mødet. Ud over at evaluere SU-strukturen er 
ASU blevet bedt om at udpege 8-10 deltagere til en fokusgruppe. Det foreslås, at 
der udpeges 4-5 ledelsesrepræsentanter og 4-5 medarbejderrepræsentanter i 
overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i bilaget. 
 
 

3. Høring af oplæg til beslutning om organisatoriske snitflader i en-
hedsadministrationen samt orientering om status på de enkelte om-
råders indre organisering (30 min). 
Bilag 2:Udkast til indstilling vedr. samarbejdsflader i enhedsadmi-
nistrationen. 
Motivering: Universitetsledelsen skal 28. januar 2015 beslutte de fremtidige 
organisatoriske snitflader i enhedsadministrationen. Oplægget sendes til hø-
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ring i Enhedsadministrationens interim LSU’er samt ASU forud for Universi-
tetsledelsens stillingstagen. 
Beslutningsoplægget drøftes i ASU med henblik på afgivelse af et høringssvar 
fra ASU i umiddelbare forlængelse af ASU mødet. 
Der gives endvidere en statusorientering på den indre organisering i de enkelte 
områder i enhedsadministrationen. I tilfælde af ændringer i nuværende indre 
organisering behandles det i LSU’erne   
 
 

4. Forlængelse af det kvalificerede ansættelsesstop (15 min.) 
Bilag 3: Indstilling vedr. kvalificeret ansættelsesstop 
Motivering: I forlængelse af den indledende drøftelse på ASU-mødet den 18. 
december 2014 skal ASU drøfte forslag om at forlænge det kvalificerede ansæt-
telsesstop til og med 30. juni 2015.  
 
Pause (10 min.) 
 

5. Brug af studentermedhjælpere (10 min.) 
Motivering: Som opfølgning på ASU mødet 18. december 2014 gives en tilba-
gemelding på LEA’s drøftelse af ASU’s forslag om at inddrage tillidsrepræsen-
tanter forud for beslutning om ansættelse af studentermedhjælpere. 
 

 
6. Information til tillidsrepræsentanter vedr. ændring af væsentlige reg-

ler og love for ansatte (10 min.) (LG) 
Motivering: I fortsættelse af et spørgsmål, som blev rejst på ASU-mødet den 
18. december 2014 drøftes information til tillidsrepræsentanter vedrørende 
ændring af væsentlige regler og love for ansatte.  

 
 
Punkter til orientering kl.: 12.30-12.50  
 
7. Arbejdsmiljøstatistikker (LG) 

Bilag 4-7: Arbejdsmiljøstatistikker  
Motivering: Arbejdsmiljøstatistikkerne fra tredje kvartal kan bruges til at 
igangsætte drøftelser og eventuelle beslutninger om, hvordan fraværet kan ned-
bringes, og hvordan trivslen og arbejdsmiljøet kan forbedres i de lokale enheder. 
Endvidere følges op på spørgsmål vedr. evt. indberetning til Arbejdsskadestyrel-
sen af stressrelateret sygdom. 

 
8. Orientering om tidsplan for næste APV 

Bilag 8: Notat angående APV 2015-2016 og AU handlingsplan 
Motivering: Der orienteres om beslutning i HSU og HAMU d. 6. november 
2014 om, at den fysiske APV-spørgeskemaundersøgelse udsendes i efteråret 
2015, og den psykiske APV spørgeskemaundersøgelse udsendes ultimo 1. kvar-
tal 2016. 
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9. Orientering om evaluering af AU’s personalepolitik 
Motivering: Der gives en status på den evaluering af AU’s personalepolitik, 
som HSU har igangsat. 
 

10. Orientering om ASU’s høringssvar vedr. justering af AMO og SU-
strukturen 
Motivering: På ASU-mødet den 18. december 2014 blev det aftalt, at medar-
bejderrepræsentanterne udarbejder et høringssvar vedrørende den del af hø-
ringen, som vedrører samarbejdsudvalgsstrukturen. Der orienteres om hø-
ringssvaret. 
 

11. Økonomi 
Motivering: Såfremt der er nyt vedrørende AU’s økonomi siden ASU-mødet den 
18. december 2014, vil der blive givet en orientering. 
 
 

12. Kl. 12.50-13.00: Eventuelt 

    




