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Møde den: 13. januar 2015 
HR LSU 
 
Til stede: Louise, Lene, Alev, Sarah og Lizzi 
Fraværende: Gertrud og Ina 

Referat 

 
 
 
Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden 
 
Louise meddelte, at hun og Lone havde haft den årlige arbejdsmiljødrøftelse. I den 
forbindelse var der to spørgsmål fra HSU/HAMU, som de ønskede LSU’s input til. 
Det blev aftalt at tage dem under punkt 3. 
 
 
Punkt 2 - Høring af oplæg til beslutning om organisatoriske snitflader i 
enhedsadministrationen samt fremtidig SU-struktur i enhedsadministra-
tionen 
 
Med mulighed for afgivelse af høringssvar var der fremsendt udkast til Universitets-
ledelsens indstilling vedr. fremtidig organisering af Enhedsadministrationen. Herud-
over havde Louise udarbejdet et bilag, som mere specifikt redegjorde for situationen 
fsva. HR. Med det som udgangspunkt gjorde Louise opmærksom på, at der i indstil-
lingen var en ændring ift. hvad HR LSU havde foreslået. Der lægges op til, at HR ad-
ministration af fællesadministrationen placeres i HR og ikke på Administrationscen-
ter Arts. Forslaget skal sikre stringens i organisering af administrationen.  
 
De involverede medarbejdere fra HR Arts tænkes overført som et team under Perso-
nalejura. Her vil de skulle indgå på samme kollegiale vilkår som øvrige medarbejdere 
i HR, hvilket bl.a. indebærer kollegial støtte og support ifm. spidsbelastning, ferier 
o.lign. Alle skal tage ansvar for, at driften kører. 
 
Fra medarbejderside blev der givet udtryk for, at man vil bakke op om den beslut-
ning, der træffes. De medarbejdere, som overflyttes til fælles HR, er meget velkomne.  
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Der blev udtrykt bekymring for, om en sammenlægning af driftsopgaver og de specia-
liserede personalejuridiske opgaver i samme enhed kan gøre det vanskeligt for Perso-
nalejura at opretholde det gode brand som specialiseret enhed. Trods positiv vilje til 
at bidrage med både sparring og support ift. de nye opgaver og kolleger, var der be-
kymring ift. ressourcerne. Med en uændret opgaveportefølje og et reduceret antal 
medarbejdere er det vanskeligt at se, hvorledes backup ift. nye opgaver skal fungere. 
Der blev fra medarbejderside opfordret til klar definition af ansvarsområder, ligesom 
der er brug for forventningsafstemning udadtil. 
 
Ift. overførsel af ressourcer sagde Louise, at det skal afklares på baggrund af for-
handling med administrationscheferne. Heri indgår også, at nogle områder ifm. HR 
drift er mere transaktionstunge end andre. Det vil være Louises ansvar sammen med 
lederne at få det til at hænge sammen.  
 
Louise sagde, at hun er optaget af, at specialiseringsgraden i HR ikke bliver mindre - 
tværtimod. Det var hendes opfattelse, at jo mere specialiseret HR er, jo større styrke 
har vi.   
 
Der vil løbende blive fulgt op på ressourcespørgsmålet i LSU. 
 
På kommunikationsområdet var der et stærkt ønske om at bevare strukturen med 
kommunikationspartnere for at kunne agere sammenhængende og kommunikere på 
en strategisk velfunderet måde. Der blev udtrykt stor tilfredshed med det hidtidige 
samarbejde med kommunikationspartnere. 
 
Konklusion ift. afgivelse af høringssvar: 
Der var enighed om at afgive et fælles høringssvar fra HR, som opfordrer til bevarelse 
af den professionalisme, der er opnået via organiseringen omkring kommunikations-
partnere. Der har været tilfredshed med samarbejdet, og det har fungeret godt med 
en entydig indgang. Fra HR ser vi modellen med kommunikationspartnere som en 
måde, hvorpå ledelseskommunkationen fortsat kan blive styrket. 
 
Høringssvaret suppleres med medarbejdersidens bekymring ift. ressourcer. I den 
forbindelse skal der lægges vægt på de tilpasninger, HR har været igennem, og at der 
nu er skåret ind til benet. Det kan evt. nævnes, at fælles HR fra vi startede og til nu er 
blevet ca. 20 færre medarbejdere. Dette samtidig med, at vi oplever, at de ydelser der 
ligger i fælles HR er en meget efterspurgt ydelse fra kerneforretningen. 
 
Louise konkluderede denne del af punktet med, at LSU’s indstilling til det fremlagte 
forslag var, at det overordnet set ser fornuftigt ud. Der er villighed til at tage godt 
imod nye kolleger og få løst opgaverne på bedste vis, men der er bekymring ift. res-
sourcer. Der opfordres til at bevare kommunikationspartnerordningen for admini-
strationen, da det er værdifuldt ift. at undersøttte ledelsen. 
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SU og LAMU 
Louise fremlagde et forslag om, at HR LSU fremover kommer til at bestå af 1 vicedi-
rektør, 1 funktionschef og 4 medarbejderrepræsentanter (f.eks. en fra hver enhed). 
Der var principiel tilslutning til forslaget. Den konkrete sammensætning besluttes, 
når de nye kolleger er overflyttet. 
 
Høringssvar ift. justering af SU-strukturen 
LSU bakkede op om den foreslåede model, idet der lægges vægt på, at alle LSU’er i 
administrationen har ophæng i ASU samt en sammenhængende administration, som 
kan sikre ensartede vilkår for medarbejderne. 
 
Sammenhængende HR 
Der planlægges version 2 af HR uddannelsen samt fortsættelse af HAPS-arbejdet. Ift. 
det sidste vil der blive udvalgt et tema ad gangen, som en mindre arbejdsgruppe ud-
arbejder oplæg på. 
 
Nyt organisationsdiagram 
Louise omdelte et organisationsdiagram, som illustrerede, at fælles HR fortsætter 
den eksisterende organisering. 
 
Desuden blev der omdelt en oversigt over opgaver samt overslag over løn- og drifts-
ressourcer. Tallene er et estimat, idet budget 2015 ikke foreligger endnu. 
 
Louise tilstræber, at der fra 2015 kommer kvartalsvise økonomioversigter. 
 
 
Punkt 3 - Evaluering af SU-strukturen 
 
Lone Degn deltog under dette punkt. 
 
Udvalget blev indledningsvist enige om at fokusere på tema 1 og tema 2.  
 
Tema 1: Samarbejdet mellem de forskellige niveauer i samarbejdsstrukturen samt 
samarbejdet mellem de forskellige indflydelsesorganer på tværs 
 
På baggrund af en god og konstruktiv debat blev følgende konkluderet: 
 
Samarbejdet på tværs: 
• Der er behov for at styrke sammenhængen mellem arbejdsmiljøorganisationen 

og samarbejdsorganisationen. På de tørre områder kan det overvejes, om en 
sammenlægning af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg kunne bidrage til at 
sikre denne sammenhæng og få mere fokus på arbejdsmiljødelen. 

• Der er behov for at sikre bedre sammenhæng mellem niveauerne i SU-systemet. 
Dette relaterer sig i høj grad til udvalgsmedlemmernes (på alle niveauer) infor-
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mationsopgave, hvor der påhviler ledelses- og medarbejderrepræsentanter et fæl-
les ansvar for at sikre, at baglandet er informeret. 

• Der er behov for mere tydelighed ift., hvilke opgaver de enkelte fora har, herun-
der stillingtagen til hvem, der høres om hvad og hvornår mhp. at gøre hørings-
processer så smidige som muligt. 

• HSU bør i højere grad rette sit fokus på de helt overordnede og principielle ting; 
heri ligger en vigtig rolle for formandskabet. 

• Der kan med fordel være fokus på, at lokale problemstillinger i første omgang ta-
ges op og forsøges løst lokalt.   

• I sager, der indebærer aspekter af stordrift, bør HSU inddrages.  
• Ligeledes bør HSU inddrages, hvis der er planer om ændringer i bemandingen, 

større investeringer eller effektiviserings- og/eller omstillingsplaner på ét fakul-
tet mhp. at sikre mulighed for at agere som et samlet AU på tværs af fakulteter.  
 

Der udspandt sig en debat om APV-opfølgningsarbejdet lokalt i HR, hvor konklusio-
nen var, at det har været lidt tungt, og at der var en god pointe i at tage arbejdsmiljø-
drøftelserne i enhederne.   
 
Samarbejdet mellem niveauerne:  
• Det var udvalgets opfattelse, at der er brug for at styrke kommunikationen mel-

lem niveauerne. Det kunne eksempelvis gøres ved, at de enkelte udvalgsmed-
lemmer i højere grad er opmærksomme eget ansvar for at informere kolleger. 

• Hurtigere offentliggørelse af referater kan bidrage til at højne informationen mel-
lem niveauerne. Det er især nødvendigt ifm. særlige processer, som eks. pro-
blemanalysen o.lign. 

• Større opmærksomhed på, hvilke fora der konkret skal involveres, kan måske af-
korte procestiden for opgaver, der behandles i samarbejdssystemet. 

• Der bør være større opmærksomhed på, om sager i samarbejdssystemet skal gå 
oppefra og ned eller omvendt. 

• Samarbejdsudvalgene bør ikke involveres i sager, der har med ren drift at gøre.  
 
Indflydelsesmuligheder: 
• Udvalget havde oplevet udmærket mulighed for indflydelse f.eks. ifm. hørings-

svar op til problemanalysen.  
• Inddragelse giver ikke automatisk indflydelse.  
• Det er vigtigt, at der gives fyldestgørende og begrundede tilbagemeldinger præget 

af åbenhed. 
• Tryghed til at tale frit og åbent i udvalgene er væsentligt for at sikre en oplevelse 

af inddragelse.  
• Udvalgene bør ikke være for store.   
• Det er vigtigt, at de beslutninger, som træffes i et udvalg, efterfølgende bakkes op 

af alle. 
 
Det blev aftalt, at Lizzi og Sarah på baggrund af ovenstående udarbejder udkast til 
høringssvar, som sendes til kommentering i udvalget.  
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Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
Lone orienterede om, at hun og Louise har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
Der var gjort status over konkrete emner i relation til HR’s APV-opfølgning samt to 
emner, som HSU/HAMU har udvalgt som særlige fokusområder ift. AU’s samlede 
APV-opfølgning, nemlig ”Nærværende ledelse” og ”Reducere individuelle stresssymp-
tomer”.  
 
Ift. at reducere individuelle stresssymptomer er et af indsatsområderne akutkulturen. 
I den forbindelse vil der i HR fortsat blive arbejdet med Lean og HAPS. Dertil kom-
mer i løbet af året version 2 af HR uddannelsen. Der skal ligeledes fortsat arbejdes 
med ledelsessparring. 
 
I forbindelse med gennemførsel af større processer kan modellen med nedsættelse af 
en task force også være med til at bidrage både til sikker drift og reduktion af stress 
ved at have fokus på den fælles systematiske opgaveløsning.  
 
Der vil endvidere blive arbejdet på en mere lean projektkultur og systematisk arbejde 
med mindre arbejdsgrupper, der arbejder i kortere intervaller  som bidrag til at redu-
cere risikoen for stress. 
  
Udvalget drøftede herefter, hvorledes arbejdspres og evt. risiko for stress pt. opleves i 
HR. Det samlede indtryk var, at vi er blevet bedre til sammen med nærmeste leder at 
prioritere opgaverne, at Lean kan være et godt værktøj, at det nytter at tale om tinge-
ne og løfte opgaverne i fællesskab, at vi er blevet bedre til at forventningsafstemme 
med nærmeste leder, hvad en opgave indebærer, og at vi sætter færre projekter i gang 
ad gangen. Der blev dog også givet udtryk for, at arbejdspresset nogle steder er rige-
ligt stort, og at det over tid fordeler sig forskelligt på enhederne. 
 
 
Punkt 4 - kompetenceudvikling 
 
Det blev aftalt, at LSU i løbet af foråret holder et temamøde om kompetenceudvik-
ling. Pia finder en ny dato, i stedet for 26.3, som var foreslået.  
 
Grundlag for temamødet vil være, at medarbejderrepræsentanterne i løbet af januar 
finder forslag til emner, som meldes ind til Louise. Louise drøfter herefter emnet med 
funktionscheferne og på temamødet kommer med et oplæg om kompetenceudvikling 
i HR. 
 
 
Punkt 5 - Eventuelt 
 
Der var intet til dette punkt. 
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