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Møde den 28. februar 2018 
Frandsensalen 
Hovedsamarbejdsudvalgsmøde, møde nr. 1, 2018 
 
Til stede: Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE) Arnold Boon (ABOON), Thomas 
Pallesen (TP), Johnny Laursen (JL), Olav W. Bertelsen (OWB), Aase Pedersen (AP), 
John Kapstadt (JK), Helle Colding Seiersen (HCS), Bertha B. Mortensen (BBM), Peter 
Kithler (PK), Kjeld Søndergaard (KS), Steffen Junker (SJ), Marie Vejrup (MV), Poul E. 
Borg (PEB) som suppleant for Mimi Mehlsen, Steen Henrik Møller (SHM), Uffe Engberg 
(UE) som suppleant for Heidbra Jonsdottir, Tinna Meyer (TM) samt Anne Lindholm 
Behnk (ALBE) 
Afbud: Lars Bo Nielsen, Niels Chr. Nielsen, Mimi Mehlsen og Anders K. Moestrup 
Referent: Dorrit Wedendahl 
Gæst: Professor Cathrine Hasse, DPU under punkt 2 
 

Referat  

Dagsorden 
1. Bemærkninger til og godkendelse af dagsorden 
2. Den digitale arbejdsplads 

a) Teknologiforståelse, kultur og læreprocesser.  
b) Orientering om digitaliseringsinitiativer i de administrative arbejdsproces-
ser 2018-2019 

3. HSU’s valgperiode er slut 
4. Evaluering af HSU’s eget arbejde 
5. AU’s økonomi 
6. Medlemmer til Feriefondens bestyrelse 
7. Orientering fra formand og ledelsesside 
8. Meddelelser fra næstformænd og medarbejderside 
9. Kompetencefondsmidlernes anvendelse 
10. Kommunikation fra mødet 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 

 
Highlights fra HSU-mødet 
Teknologiforståelse, kultur og læreprocesser 
Professor Cathrine Hasse, DPU gav et indlæg om teknologiforståelse, kultur og lære-
processer med bl.a. baggrund i forskningsprojektet ”Technucation”. I indlægget frem-
førte Cathrine Hasse bl.a. følgende pointer: Indføring af ny teknologi giver ikke auto-
matisk teknologiforståelse. Ny teknologi er læringskrævende og den ændrer arbejds-
værdier. 
Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i teknologikøb og implementering. Saml op 
på gode og dårlige erfaringer. Bryd ”tavshedskulturen”, hvor der ses ned på medar-
bejdere uden tekniske kompetencer. Skab en ”vi hjælper hinanden”- kultur frem for 
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en ”jeg ved bedre”- kultur.  Cathrine Hasses præsentation kan ses på HSU’s hjemme-
side. 
Feriefondens bestyrelse 
Claus Palle, AU Forskning og Eksterne Relationer, er nyt medlem i Feriefondens be-
styrelse. 
 
Referat 

1. Bemærkninger til og godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Den digitale arbejdsplads - drøftelse 
a) Teknologiforståelse, kultur og læreprocesser 
Indlæg af professor Cathrine Hasse, DPU. 
Catrine Hasses præsentation kan ses på HSU’s hjemmeside. 
 
Udvalgte pointer fra Cathrine Hasses indlæg bl.a. basseret på forskningsre-
sultater fra EU-projektet ”Technucation” og andre forskningsprojekter: 
 
● 3 grunde til at give medarbejdere og ledere teknologiforståelse 
    1) Indføring af ny teknologi giver ikke automatisk teknologiforståelse 
    2) Implementering af ny teknologi har altid uforudsete konsekvenser 
    3) ledelser har behov for feedback på de reelle problemer i hverdagen 
 
● Teknologiforståelse: Den lærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk 
handleviden med anden form for social og kulturel forståelse, hvilket gør det 
muligt at træffe kvalificerede valg, se muligheder for implementering, brug og 
anvendelse af nye og ”positivt forstyrrende” teknologier i en professionel kon-
tekst 
 
● Ny teknologi er læringskrævende, og ikke så intuitiv, som man måske tror. 
Anbefaling: Skab en ”vi hjælper hinanden”- kultur frem for en ”jeg ved 
bedre”-kultur. Giv plads til erfaringsudveksling mellem medarbejderne. Kløf-
ten mellem tekniske medarbejdere og øvrige medarbejdere skal mindskes  
 
● Ny teknologi indføres nogle steder ofte uden reelt at inddrage medarbej-
derne – det giver manglende ejerskab. Anbefaling: Inddrag medarbejderne i 
både teknologikøb og implementering 
 
● Ny teknologi forandrer ofte arbejdsværdier, og det overses ofte. Anbefaling: 
Formålet med teknologi-indkøb præciseres – herunder de værdier der skal 
fastholdes eller udfordres 
 
● Uforudsigelighed gør, at ny teknologi ikke anvendes som ventet – eller slet 
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ikke anvendes. Anbefaling: Giv medarbejderne tid til at udforske de nye tek-
nologier og komme med anbefalinger til forbedringer 
 
● Ny teknologi forandrer sig i praksis fra sted til sted, fra situation til situa-
tion fra medarbejder til medarbejder. Anbefaling: Accepter at der ikke findes 
”one size fits all”- løsninger. Giv plads til ideudvekslinger og forskelig anven-
delse. 
 
● Hvis teknologien ikke virker, eller digitale arbejdsprocesser ikke fungerer, 
”arbejder vi uden om” og finder egne alternative løsninger 
 
● På mange arbejdspladser ses der ned på mennesker uden tekniske kompe-
tencer, og det medfører en skjult tavshedskultur, som er nødvendig at bryde 
for at lykkes godt med digitalisering 
 
● Tavshedskulturen er mere udbredt end vi tror, vi hører ”nørderne”/dem der 
kan. Ildsjælene taler hinanden op 
 
● Tavshedskulturen kan brydes ved at skabe anonyme digitale fora, hvor 
medarbejdere kan forklare om deres problemer, og ved at italesætte både 
sejre og udfordringer offentligt 
 
● Hav fokus på relationerne og det, der sker mellem medarbejderne 
 
● Man kan godt fortsætte med at indføre mere teknologi, men hvis ikke vi   
samtidig udvikler en forståelse for det relationelle, evnen til at overskue og 
prioritere handlinger og det sanselige i omgangen med teknologi i arbejds-
praksisser, så kan det have store og menneskelige og etiske konsekvenser til 
følge  
 
HSU’s  bemærkninger: OWB spurgte om Cathrine Hasses bedste råd til at op-
fylde visionerne for udnyttelse af digitale teknologier. 
Cathrine Hasse svarede, at de gode råd er situationsafhængige - hvad, hvor og 
hvem. Men et opgør med  ”one size fits all”, inddragelse af medarbejderne og 
aktivt brug af medarbejdernes erfaringer og fokus på det relationelle er vig-
tige opmærksomhedspunkter. 
 
HSU takkede Cathrine Hasse for et spændende indlæg. 
 
b) Orientering om digitaliseringsinitiativer i de administrative ar-
bejdsprocesser 2018-2019  
ABOON oplyste: Det udarbejdede roadmap for digitalisering af studie- og ar-
bejdsmiljøet og administrationen fastlægger mere specifikke mål for de over-
ordnede mål i AU’s digitaliseringsstrategi på disse to områder.  
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Der er 4 prioriterede temaer: 
1) Forbedring af IT-infrastrukturen 
2) Procesunderstøttelse og automatisering 
3) Datadrevne beslutninger 
4) Personaliseret brugeroplevelse 
Inden for hvert tema er der en række indsatser, hvis mål opfyldes af forskel-
lige projekter. Roadmappen skal sikre, at prioriteringen af AU’s IT-projekter 
understøtter digitaliseringsstrategiens mål. 
Den overordnede vision for digitaliseringen er, at der frigives flest muligt res-
sourcer til forskere og studerende, så de har de bedste rammer og vilkår for at 
løse deres opgaver.  
HSU’s bemærkninger: AP kvitterede for roadmap og fandt de 4 temaer rele-
vante. AP opfordrede til, at der bliver investeret i, at AU’s forskellige systemer 
bliver integrerede, at der sættes fokus på medarbejderinddragelse, og at der 
udarbejdes en plan for udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer. AP 
sagde, at medarbejderne har stor interesse i, at AU udvikles som digital ar-
bejdsplads, og forslog oprettelse af en digitaliseringsenhed, ligesom et udvalg 
under HSU kunne have særligt fokus på medarbejdernes inddragelse.  
 
OWB kvitterede også for roadmap. OWB opfordrede til grundige forundersø-
gelser og brugerinddragelse forud for beslutning og implementering af ny tek-
nologi, således at der bliver opnået bedst mulige opfyldelse af brugerbeho-
vene, og dermed også den bedst mulige anvendelse af de økonomiske ressour-
cer. OWB sagde endvidere, at brugerinddragelse er med til at skabe ejerskab 
til ændringerne og nye digitale arbejdsmåder. 
Flere nævnte Blackboard som et eksempel på, at brugerinddragelsen kunne 
have været bedre. 
 
KS bemærkede, at det ser ud som om, at der er meget høj indsatsaktivitet i 
2019 med henvisning til årstalsoversigten på side 6 i roadmap. ABOON oply-
ste hertil, at der investeres ekstra 10 mio. kr. bl.a. til eksterne ressourcer til 
projekter, der skal rydde op i utidssvarende IT-løsninger (nedbringelse af IT-
gæld). 
    
ABOON bemærkede, at der er en løbende opmærksomhed på brugerinddra-
gelse og opsamling på erfaringer. ABOON fremførte endvidere, at der ikke er 
planer om centralt udarbejdede kompetenceplaner. Kompetenceudvikling 
skal have afsæt i de konkrete lokale, tværgående og systemmæssige behov, og 
ABOON nævnte som eksempler en kommende masterclass-uddannelse i 
Workzone, igangværende kursus i god forvaltning med baggrund i ny datafor-
ordning og etablering af netværk om ledelsesinformation. 
 
JL fremhævede, at brugerinddragelse også foregår medarbejderne imellem 
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bl.a. ved at hjælpe hinanden med at arbejde på nye måder og undlade ”indivi-
duelt arbejde uden om”, og ved samtale på tværs af faggrupper. Man skal 
være opmærksom på, at ”arbejde uden om” ofte går ud over kolleger og andre 
grupper af medarbejdere. 
 
BBN kvitterede for HSU’s bemærkninger med anerkendelse af værdien af 
brugerinddragelse.   
 

3. HSU’ valgperiode er slut 
HSU’s valgperiode slutter 28. februar 2018. 
Udpegningen af medarbejder-repræsentanter for den kommende valgperiode 
i HSU er endnu ikke færdig. 
 
BBN takkede de HSU-medlemmer som på nuværende tidspunkt har besluttet 
ikke at være til rådighed for udpegning som HSU-medlem i den nye valgperi-
ode.  Det er: 
Heidbra Jonsdottir 
Tinna Meyer   
Steffen Junker og 
Aase Pedersen 
Desuden er Anne Marie Bundsgaard udtrådt af HSU 1. januar i år, og Anita 
Pedersen er ophørt som suppleant. 
  
BBN rettede en særlig tak til Aase Pedersen for hendes mangeårige indsats 
som HSU’s næstformand. BBN takkede for et tillidsfuldt og konstruktivt sam-
arbejde.  
OWB takkede også Aase Pedersen for hendes indsats i HSU og samarbejdet i 
TR-kredsen. 
 

4. Evaluering af HSU’s eget arbejde 
BBN’s indledning: HSU har senest evalueret eget arbejde i august 2015. Eva-
lueringen resulterede bl.a. i forstærket fokus på kommunikation fra udvalget 
og flere temadrøftelser af fælles interesse.  
Samarbejdsaftalens formålsparagraf fastslår at, ”et godt lokalt samarbejde er 
et dialogforum, hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles mel-
lem ledelse og medarbejdere”.  Med baggrund deri er HSU inviteret til at 
overveje, hvordan HSU kan styrke drøftelserne som dialogforum med henblik 
på, at HSU bidrager til at skabe sammenhæng mellem resultater, kvalitet og 
trivsel på AU, og hvordan HSU’s arbejdsform og mødeform kan udvikles. 
HSU’s drøftelse: AP oplyste, at kontaktudvalget har drøftet HSU’s arbejde og 
arbejdsform. Der er generel tilfredshed med det materiale, der stilles til rådig-
hed og de informationer, der gives til HSU. Kontaktudvalget havde drøftet, 
om et kortere og mere enkelt økonomimateriale er at foretrække som infor-
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mation og grundlag for HSU’s økonomidrøftelser, frem for det økonomimate-
riale, som udarbejdes til bestyrelsen. På forslag fra KS gav medarbejderrepræ-
sentanterne tilslutning til, at økonomimaterialet til bestyrelsen fortsat ønskes 
at danne baggrund for orientering og drøftelse af AU’s økonomi i HSU.  
Vedrørende HSU’s kommunikation sagde AP, at det nok må konstateres, at 
der ikke er stor almen interesse for SU-arbejdet, og at der er tillid til, at til-
lidsrepræsentanterne varetager opgaverne i SU, herunder at formidle det 
nødvendige. AP foreslog, at en måde at gøre HSU’s kommunikation mere le-
vende på, kunne være et indslag til you tube med en medarbejderrepræsen-
tant efter hvert møde. 
 
BBM fremførte, at medarbejderrepræsentanterne gerne ser, at HSU-møderne 
fortsat indeholder forskellige temadrøftelser, at HSU kan nedsætte underud-
valg til særlige emner efter behov, og at HSU ind imellem har drøftelser i min-
dre grupper. 
 
BBN konkluderede, at HSU udtrykte tilfredshed med arbejdsformen, og BBN 
udtrykte også, at der er gode dialoger, og at forskellige synspunkter kommer 
frem i HSU i en god tone. BBN så gerne, at medarbejderrepræsentanterne i 
højere grad er ”punktejere” og fremlagde dagsordenspunkter på HSU-mø-
derne. Medarbejderrepræsentanterne gav tilslutning hertil.   
  

5. AU’s økonomi – fortrolig mundtlig orientering 
Fortroligheden er ophævet 11. april 2018 
ABOON oplyste, at årsrapporten 2017 (årsregnskabet) endnu ikke er udarbej-
det. Årsrapporten forelægges for bestyrelsen 11. april 2018. Der forventes fo-
reløbigt et overskud på 67 mio. kr. for regnskabsåret 2017. Der blev i budget 
2017 budgettet med et merforbrug (underskud) på 20 mio. kr. Det positive re-
sultat har især baggrund i højere studieaktivitet end forventet. 
ST’s og Aarhus BBS’s resultat for 2017 er tæt på det budgetterede, mens 
ARTS’s  og HE’s resultater er bedre end forventet. HE’s resultat er markant 
bedre bl.a. som følge af stigning i eksternt finansierede aktiviteter. 
 
BBN oplyste, at målet fortsat er at anvende de bevilgede midler og investere 
strategisk i faglig udvikling, idet det også må forventes, at udviklingen af 
Campus 2.0 (Universitetsbyen) vil kræve nye investeringer over de kom-
mende år.   
 

6. Medlemmer til Feriefondens bestyrelse 
Claus Palle, AU Forskning og Eksterne Relationer, er nyt medlem i Feriefon-
dens bestyrelse. 
 

7. Orientering fra formand og ledelsesside - orientering 
a) Orientering om dagsorden for bestyrelsesmøde 22. februar 2018  
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BBN fremhævede følgende fra bestyrelsesmødet den 22. februar 2018: 
  
Den strategiske rammekontrakt: 
Bestyrelsen har godkendt oplæg til den anden forhandling af den strategiske 
rammekontrakt med ministeriet. Forhandlingen finder sted i marts. Forhand-
lingsoplægget er blevet justeret med bemærkningen fra høringen på AU, og 
AU/bestyrelsen søger at fastholde, at de strategiske mål som fastsættes, skal 
være nogle, som universitet kan påvirke ved aktive handlinger.  
 
Campus 2.0: 
Vedrørende Campus 2.0. arbejdes med en masterplan for hele AU. Der skal 
fastlægges en proces for arbejdet, som bestyrelsen forventes at tage stilling til 
i april, hvorefter der vil skeen bred inddragelse studerende og medarbejdere. 
Det forventes, at bestyrelsen vedtager en endelig masterplan i sidste halvdel 
af 2018. 
 
Udpegningsorgan og indstillingsorgan til AU’s bestyrelse 
Bestyrelsen har besluttet et forslag til model for hvordan medlemmer til de to 
organer udpeges inden for de rammer, som er fastlagt i ændringen af univer-
sitetsloven  (bedre rammer for ledelse) i 2017. 
Forslaget til model sendes i høring i bl.a. fakultetsledelserne, de akademiske 
råd og HSU. 
 

8. Orientering fra næstformænd og medarbejderside – orientering 
AP oplyste, at de teknisk- administrative faglige organisationer udpeger med-
lemmer til HSU’s nye valgperiode den 16. marts 2018. 
 

9. Kompetencefondsmidlernes anvendelse – skriftlig orientering 
OWB og AP gjorde opmærksom på, at kompetencefondsmidlerne kun er en 
lille del at det samlede beløb, som AU anvender på kompetenceudvikling. 
Fordelingsudvalget har derfor skærpet opmærksomhed på, hvilke kompeten-
ceudviklingsaktiviteter, der kan søges om støtte til. 
OWB oplyste, at fordelingsudvalget havde prioriteret støtte til bl.a. kompeten-
ceudvikling inden for sprog og opfordrede til, at AU udarbejder en sprogstra-
tegi. 
BBN oplyste, at ministeriet også ønsker oplysninger om universiteternes 
sprogpolitik, herunder om anvendelsen af det danske sprog.  
PK efterlyste oplysninger om fordeling af kompetencefondsmidlerne over 
flere år. Fordelingsudvalget overvejer dette. 
 

10. Kommunikation fra mødet - beslutning 
HSU besluttede, at ”tavshedskultur” og ”medarbejderinddragelse” fra Cath-
rine Hasses indlæg om teknologiforståelse, kultur og læreprocesser indgår i 
highlights. Desuden nævnes nyt medlem af Feriefonden bestyrelse. 
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11. Eventuelt 
a) Udbudsstrategi for AU 
ABOON oplyste, at universitetsledelsen er i gang med at udarbejde udbuds-
strategi for AU. Oplæg hertil er på dagsordenen til drøftelse på næste HSU-
møde den 16. april 2018.  
 
b) ”me-too-beredskab” for studerende 
BE oplyste, at universitetsledelsen med baggrund i en anonym henvendelse 
om seksuel chikane fra 40 studerende har nedsat et hurtigt-arbejdende ud-
valg med repræsentation fra de studerende. Udvalget skal undersøge og fast-
lægge hvor og hvordan man skal henvende sig, hvis man som studerende ud-
sættes for seksuel chikane. Udvalget skal desuden fastlægge, hvordan denne 
procedure skal kommunikeres. Det skal være tydeligt for de studerende, hvor 
man kan henvende sig.  
OWB roste initiativet, og rejste spørgsmål om, hvorvidt den videnskabelige 
karrierer-struktur kunne afstedkomme uudtalte problemer med seksuel chi-
kane.  
ALBE oplyste, at den psykiske APV undersøger chikane. Chikane er uaccepta-
belt, og vi har nul-tolerance på universitetet. Vi må imidlertid ikke negligere, 
at seksuel chikane kan være usagt. Medarbejdere som bliver udsat for chikane 
har mulighed for at henvende sig til arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræ-
sentant eller deres leder, og alle har pligt til at reagere og håndtere sagen. 
 
c) Undersøgelse af forskningsfriheden på AU 
BBN oplyste, at universitetsledelsen har besluttet, at der skal gennemføres en 
undersøgelse af forskningsfriheden på Aarhus Universitet. Hvordan undersø-
gelsen skal tilrettelægges og gennemføres drøftes med de akademiske råd og 
fællestillidsrepræsentanten for AC. Beslutningen om en undersøgelse har 
baggrund i tal fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført af dagbladet Poli-
tikken, hvor 8 % af adspurgte forskere på danske universiteter angiver, at der 
er ”problemer” med forskningsfriheden.  Problemstillingen skærpes af den 
presseomtale og politiske kobling, der har været i forbindelse med en faglig 
uenighed mellem AU-forskere og eksterne eksperter om tal og beregninger, 
som AU har udarbejdet til Fødevareministeriet, som led i myndighedsbetje-
ningen på landbrugs- og miljøområdet. 
AU kan ikke leve med, at forskningens resultater mistænkeliggøres, derfor er 
det påkrævet, at der foretages en undersøgelse, hvor de akademiske råd er 
modtager af undersøgelsen og drøfter resultatet. 
 
d) Overenskomstforhandling 2018   
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Overenskomstforhandlingerne 2018 er brudt sammen, og der er sendt de før-
ste konfliktvarsler fra de faglige organisationer.  
  

12. Næste møde 
Næste HSU-møde er 16. april 2018 kl. 11.00-13.00. Mødet holdes i Frand-
sensalen. 
 


