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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Orientering fra formand og næstformand 
Anne orienterede fra ASU-mødet, hvor særligt økonomien blev drøf-
tet. Økonomien i enhedsadministrationen ser fornuftig ud, om end 
der stadig gælder årlige besparelser. Dette til trods for en bedre øko-
nomi på AU som helhed. Fokus på AU er nemlig fortsat at få flere 
midler til kerneopgaverne forskning og uddannelse. 
 
Derudover drøftede ASU det seneste års besparelses-/afskedigelses-
processer i forhold til at få evalueret processen og drøfte muligheder 
for at blive bedre til langsigtet personaleplanlægning. Evalueringen 
viste bl.a., at det ikke er muligt at lave én model for afskedigelsespro-
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cesser, da der er lokale forskelle og ønsker. Der var derudover til-
fredshed med, at det i 2017 er lykkedes med at nedbringe antallet af 
opsagte via omplacering og frivillige fratrædelser. 
  
Arnold har bl.a. på strategiseminaret i Knudhule orienteret om Cam-
pus 2.0. Campus 2.0 vil betyde, at vi forventeligt vil skulle flytte lo-
kaler. Det vil dog tidligst ske i 2020, hvorfor vi fortsætter med planer 
om at ombygge lokalerne hos LØN for at sænke støjgener. 
 
Første kvartal 2018 byder på to rekrutteringer i AU HR: HR IT funk-
tionschef-stillingen skal slås op (Carsten Bæhrenz er pt konstitueret), 
ligesom der er en ledig stilling som udviklingskonsulent, efter at 
Mads Krarup har sagt sin stilling op i efteråret. 
 
Astrid rejste et spørgsmål fra medarbejdere i AU HR i forhold til, om 
situationen med konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjening får 
betydning for AU HR’s budget fremadrettet? Anne svarede hertil, at 
det kan få betydning for AU’s økonomi – på lige fod med fremdrifts-
bøder, dimensioneringer, m.m. Der er dog ikke umiddelbart sam-
menhæng mellem nedgang i bevillinger og AU HR’s budget. Anne op-
fordrede derfor LSU til at medvirke til at nedbringe eventuel utryg-
hed i AU HR og fremhæve de langsigtede og gennemsigtbare budget-
ter for vores aktiviteter og bidrag på AU.  
 

3. AU HR’s økonomi 
Økonomioversigten for 2017: Anne orienterede om, at lønomkost-
ningerne følger det budgetlagte. Der mangler afregning af visse li-
censer, betaling for sikkerhedsrådgiver, afregning for julefrokost etc. 
Ligeledes er der endnu ikke endeligt afregnet for aktiviteter under 
den indtægtsdækkede del af AU HR (ledelsesudvikling). Når der sker 
endelig afregning af ovenstående, forventes det, at vi kommer i mål 
med budgettet for 2017.  
 
Budget 2018:  
Anne uddelte oversigten over Budget 2017-2020, som også har været 
gennemgået på et fællesmøde i september 2017. I forhold til Budget 
2017 er der i Budget 2018 afsat løn til procesoptimering, workzone 
og ledelsesudvikling. Og samtidig er der fortsat en 2 % besparelse. 
Sparekravet på 2 % er for 2018 og 2019 håndteret via besparelsespro-
cessen i foråret 2017.  
 
Der er en særlig udfordring i 2018 i forhold til budgettet for IT-syste-
mer. Her kan AU HR ikke holde sig inden for de afsatte midler, hvil-
ket er meldt videre til direktøren.  Nyt i 2018 er, at ledelsesudvikling 
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ikke længere er indtægtsdækket. Budget på 70.000 kr. til procesop-
timering dækker udgifter til materialer, kursusforplejning etc. 
 
Astrid spurgte ind til, hvordan vi forventer at håndtere sparekrav i 
2020. Anne svarede, at vi forhåbentligt kan klare sparekravet med 
naturlig afgang etc., men at det er for tidligt at sige noget præcist om. 

 
4. Justering af antal suppleanter, opfølgning på møde 26/6 

Vi har tidligere i 2017 evalueret LSU’s arbejde i AU HR. Dog udestår 
spørgsmålet om at justere antallet af suppleanter. 
 
Anne gentog ledelsens forslag om justering af antal suppleanter i 
LSU, så udvalget er selv-supplerende, forstået sådan, at vi flytter mø-
det, såfremt der er afbud fra mere end ét medlem.   
 
Astrid gav på vegne af medarbejderne udtryk for, at der har været 
tilfredshed med antallet af medlemmer og suppleanter hidtil, men 
foreslår, at det i stedet bliver 5 medarbejderrepræsentanter og ingen 
suppleanter.  
 
Der fulgte herefter en drøftelse af, hvorvidt det er tilpas eller for me-
get med 5 medarbejderrepræsentanter set i forhold til antallet af 
medarbejdere i AU HR.  
 
Ligeledes opfordrede Anne til, at det nye LSU skal finde et passende 
leje for, hvor meget og hvor lidt der skal ske forberedelse og inddra-
gelse af kolleger i LSU’s arbejde.  
 
Hanne supplerede, at det også vil være vigtigt, at vi finder et godt ni-
veau for, hvad vi bruger tiden i LSU på. Hvilke orienteringer bør i 
stedet ske på afdelingsmøderne? Hvordan kan LSU i højere grad 
blive et arbejdende udvalg frem for et forum for orienteringer?  
 
Anne foreslog, at udvalget på det næste LSU-møde drøfter konkrete 
temaer til årsplanen og de kommende møder for at sikre substans og 
fremdrift i LSU’s arbejde. 
 
Konklusionen på antallet af medlemmer og suppleanter blev, at le-
dergruppen drøfter medarbejdernes forslag om 5 repræsentanter og 
ingen suppleanter. Såfremt der er behov for yderligere drøftelser, vil 
det ske mellem ledelsen og de to tillidsrepræsentanter, Lene og 
Astrid. 
 

5. Drøftelse og beslutning af årshjul og mødedatoer 2018 
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Bilag 4 er et bud på indhold på LSU-møderne opdelt på kvartaler.  
 
Lizzi: Arbejdsmiljøstatistikkerne er ikke klar til at blive præsenteret 
på februar-mødet. Lizzi opfordrerede til, at statistikerne rundsendes 
til udvalget, når de er klar.   
 
Astrid spurgte ind til, om det er nødvendigt med godkendelse af dags-
orden, når den er aftalt mellem formand og næstformand. Udvalget 
blev herefter enig om, at punktet fastholdes.  
 
Hanne foreslog et ”bordet rundt” på møderne, med hensyn til hvad 
der rører sig i de enkelte afdelinger i forhold til trivsel og arbejdsmiljø 
generelt. Anne supplerede, at trivsel går hånd i hånd med arbejdsop-
gaver, som med fordel også kan indgå i en kort status. Ulempen ved 
”bordet rundt” er, at man som repræsentant i LSU let kommer til at 
havne som ”afdelingsrepræsentant” i stedet for medarbejderrepræ-
sentant.  
 
Aftalen blev, at vi tager det på dagsorden som et forsøg og skal være 
opmærksom på, at punktet ikke kommer til at fylde for meget som et 
orienteringspunkt.   
 
Lizzi foreslog, at der i slutningen af 2018 kommer et punkt om APV. 
Hanne supplerede, at APV bør være et tema hvert år. Enten som op-
følgning og status på handleplaner eller som optakt til en kommende 
APV-måling. 
  
Anne foreslog, at vi slår arbejdsmiljøstatistikker og en drøftelse af ar-
bejdsmiljøet sammen og kalder det Arbejdsmiljø på udvalgets møde 
i 1. kvartal. Som bilagsmateriale kan også indgå materiale fra den år-
lige arbejdsmiljødrøftelse (fra LAMU), ligesom arbejdsmiljørepræ-
sentanten bør inviteres med.  
 
Astrid spurgte ind til, om det er en plan at sammenlægge samarbejds- 
og arbejdsmiljøudvalgene i AU HR. Anne svarede, at det bestemt er 
et ønske fremadrettet og vil kunne løfte både det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø i AU HR og skabe mere synergi og bredde i udvalgenes 
drøftelser og indsatser.  
 
Astrid efterspurgte information om, hvad det vil betyde for LSU, hvis 
vi sammenlægger de to funktioner. Herunder få præsenteret de mu-
lige scenarier (fællesmøder, sammenlagte udvalg, invitation af ar-
bejdsmiljørepræsentanten på udvalgte møder). 
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Det blev aftalt, at udvalget på det næste møde vil drøfte muligheden 
for sammenlægning af LSU og LAMU. Forud for drøftelserne udsen-
des materiale om sammenlægning af udvalg.   
 
Mødedatoer: 
Astrid foreslog, at samtlige møder i udkastet til årshjul skubbes en 
måned. Forslaget blev tiltrådt af resten af udvalget. Udspil til nye da-
toer sendes ud hurtigst muligt. 

 
6. Drøftelse og forventningsafstemning af kommende lønfor-

handlingsproces 
Anne: Lønforhandlingsbudgettet har været drøftet i universitetsle-
delsen og i HSU, og der vil komme en officiel udmelding fra UL i for-
hold til den økonomiske ramme for lønforhandling 2018. 
 
I den tidligere gennemførte evaluering af lønforhandling 2017 i AU 
HR var der enighed om, at der var mulighed for forbedring af proces-
sen visse steder. Særligt i forhold til mere tydelighed om,  
1. de samlede lønstigninger (overenskomst + lokal) 
2. hvad der foregår i ledergruppen forud for lønforhandlingen  
3. mere tydelighed om processen for selvforhandlere 
 
På baggrund heraf vil der blive inviteret til fællesmøde i AU HR i slut-
ningen af februar, hvor ovenstående vil blive gennemgået.  
 
Astrid nævnte, at der er stor opbakning til mere transparens i pro-
cessen. Lene supplerede, at det er vigtigt med ordvalget. Ordet ”An-
søgning” kan skabe falske forhåbninger.  
 
Astrid rejste problematikken omkring motivationsfald, når man får 
afslag på sin ansøgning om lønforbedring. Lene supplerede, at det er 
vigtigt, at Anne berører dette emne på fællesmødet i februar. Astrid 
opfordrede ledelsen til at være åben om, hvilke hensyn, der afgør, om 
en medarbejder bliver tildelt et tillæg.   
 
Anne tilkendegav enighed med ovenstående og supplerede med, at 
der også sker en lønregulering via overenskomsterne. I 2017 er der 
sket en regulering på omkring 3 % som statslig ansat. Hanne opfor-
drede til, at denne pointe også gentages på fællesmødet i februar.  
 
Lizzi bidrog med pointen om, at man ikke nødvendigvis skal søge an-
erkendelse via lønforhandlingen. Anerkendelse kan også ske via til-
deling af nye opgaver, kompetenceudvikling etc. Anne tilsluttede sig 
denne pointe og vil medtage pointen i fællesmødet i februar.  
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7. Kort opfølgning på AU HR seminar i Knudhule 
Lene: Der var stor ros fra LØN til formiddagens program. Det gav god 
mening og retning. Eftermiddagen var lidt hård og lang at komme 
igennem. 
Lizzi: Stor ros til dagen, både formiddagen og eftermiddagen. Dog 
var postkort-øvelsen lidt lang. Dejligt, at vi sad blandet ved bordene 
om formiddagen. 
Astrid: Også god energi ved O-løbet. 
Hanne: Ros til formiddagens program. Det var vedkommende. Godt 
at være samlet. En skam, at vi ikke nåede øvelsen ”goddag, hvad laver 
du?” (Anne supplerede, at det vil blive en del af nytårskuren, som fin-
der sted i januar). Hanne syntes, at det var svært om eftermiddagen 
og efterspurgte lidt mere tydelighed om rammer og form. 
Lizzi: Dejligt, at der var afsat tid til opsamling i plenum, så vi fik et 
godt billede af, hvad hver enhed har fokus på i 2018. 
 
Anne: Ledergruppen har også evalueret dagen. Det var vigtigt og vær-
difuldt, at vi kom ud af huset og fik taget os tid til at være sammen og 
få et fælles billede af rammer og retning. Det vil vi overveje at gentage 
i 2018. 

 
8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
 
Anne sluttede mødet (som var det sidste for det nuværende LSU) af 
med at takke LSU-medlemmerne for åretssamarbejde og ser frem til 
et godt samarbejde i 2018.    
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