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Ekstraordinært møde den 19. april 2017 
 
LSU i AU HR 
 

Til stede:  
Lederrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Lindberg Tefre  
Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Lene Fransen,  
Lizzi Edlich og Lis Rosenkilde (suppleant)  
Referent: Gertrud Lindberg Tefre  
Fraværende: Hanne Kaiser  

 

Referat 

DAGSORDEN: 
1. Godkendelse fa dagsorden 
2. Besparelsesproces (budget 2018-2019) 

- Budget og besparelseskrav 
- Afværgeforanstaltninger og tilbageværende besparelse, herunder antal års-

værk 
- Kriterier for udvælgelse af medarbejdere til påtænkt afskedigelse 
- Undersøgelse af omplaceringsmuligheder 
- Proces for udlevering af partshøringsbreve den 2. maj 
- Orientering om støttemuligheder  

3. Eventuelt 
 
 
REFERAT: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ingen bemærkninger til dagsorden 
 
2. Besparelsesproces 
ALBE indledte med at opridse den økonomiske situation og den igangværende bespa-
relsesproces. Som en del af universitetets samlede økonomi for de kommende år skal 
enhedsadministrationen som tidligere udmeldt spare kr. 100 mio. i 2015-2019. Samti-
dig har universitetsledelsen besluttet at forlænge den årlige besparelse på 2%, forelø-
bigt til 2020. Det betyder, at AU HR’s budget for ’løn og kontorhold’ reduceres med kr. 
1.450.000 i 2018 og kr. 750.000 i 2019. AU HR’s ledergruppe har sammen med LSU 
besluttet, at disse besparelser kan håndteres i en samlet proces, hvor de nødvendige kr. 
2,2 mio. identificeres i foråret 2017. På forrige LSU møde blev det besluttet at afhente 
eventuelle afværgeforanstaltninger og det endelige besparelseskrav i henholdsvis 2018 
og 2019, før beslutning om samlet proces. 
 



 
 

  
  

Side 2/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Afværgeforanstaltninger og tilbageværende besparelse, herunder antal 
årsværk 
ALBE orienterede om, at der ikke var kommet yderligere forslag til besparelser, udover 
studentermedhjælp-kontoen som nævnt på forrige LSU møde. Det er ledergruppens 
vurdering, at der fortsat vil være behov for assistance fra studentermedhjælp, men det 
er vigtigt, at vi også fremadrettet er økonomisk bevidste og konstant overvejer brug af 
studentermedhjælpere. Der bør også være opmærksomhed på at anvende kontoreleven 
i AU HR, som vil kunne bidrage med dele af assistancen. 
 
Som afværgeforanstaltning er det lykkedes at indgå frivillige fratrædelsesaftaler. Ikke 
alle aftaler er dog på nuværende tidspunkt underskrevet. Der er aftale/dialog om tre 
frivillige fratrædelsesaftaler med fratrædelse i henholdsvis januar 2018, sommer 2018 
og sommer 2019. Herudover forhandles om overflytning/omplacering af en medarbej-
der til et andet vicedirektørområde. I alt omfatter de forskellige aftaler fire stillin-
ger/medarbejdere, og det vil betyde en besparelse på kr. 1 mio. i 2018 og yderligere kr. 
700.000 i 2019, altså samlet set kr. 1,7 mio. kr.  
 
Såfremt de forskellige aftaler falder på plads, er den resterende besparelse således kr. 
500.000, som skal findes ved afskedigelse af en medarbejder. 
 
Der var generelt tilfredshed i LSU med udsigten til indgåelse af frivillige fratrædelses-
aftaler og dermed nedbringelse af antal afskedigelser. Der blev givet udtryk for, at det 
er vigtigt, at de indgåede aftaler er ordentlige for de pågældende medarbejdere. 
 
Kriterier for udvælgelse af medarbejdere til påtænkt afskedigelse 

LSU havde på forhånd med dagsorden modtaget AU HR ledergruppens udkast til kri-
terier, som skal sikre saglighed og gennemsigtighed i udvælgelsen:  

”Udvælgelserne baseres på en helhedsorienteret vurdering af hver enkelt medarbejders 
kvalifikationer og funktioner sammenlignet med øvrige medarbejdere og i forhold til 
fremtidige opgaver i AU HR, herunder om medarbejderen 

 er beskæftiget med opgaver, der bortfalder - eller har nedgang i aktivitetsniveau in-
denfor fagområdet  

 ikke har tilstrækkeligt matchende kompetenceprofil i forhold til forventede fremti-
dige opgaver i AU HR, vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere  

 viser mindre høj kvalitet og faglig tyngde i opgaveløsningen, vurderet ved en sam-
menligning med øvrige medarbejdere  

 viser mindre gode formidlings- og samarbejdsevner i relation til kolleger på uni-
versitetet, vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere  

 viser mindre evne til at understøtte de opstillede mål for universitetet, administra-
tionen og HR, vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere.”  
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ALBE orienterede om, at kriterierne samlet set i den kommende proces danner grund-
lag for ledergruppens gennemgang og vurdering af alle ansatte i AU HR. Kriterierne 
skal som nævnt sikre saglighed og ordentlighed i processen. 
 
Medarbejderrepræsentanterne foreslog justering af ordbrugen i kriterierne, så de 
fremstår mindre kritiske – og havde derudover spørgsmål til de enkelte kriterier i ud-
kastet: 
 
Vedr. ”er beskæftiget med opgaver, der bortfalder - eller har nedgang i aktivitetsniveau 
indenfor fagområdet”. Her blev spurgt til betydning af nedgang i arbejdsopgaver. ALBE 
svarede, at det kan være opgaver, der bortfalder helt eller delvist, fordi vi skruer ned 
for aktivitetsniveauet, fx pga faldende efterspørgsel. Men det er vigtigt at huske, at der 
er tale om en samlet vurdering, hvori opgavebortfald eller -nedgang blot er en para-
meter. AVHS påpegede, at der er behov for tydelighed omkring, at midlertidige ned-
gange i opgaver (fx som led i den naturlige årscyklus for de forskellige opgaver) ikke 
nødvendigvis betyder afskedigelse. ALBE bekræftede, at der selvfølgelig ses på den 
samlede opgaveportefølje, både i de enkelte enheder og hos den enkelte medarbejder.    
 
Vedr. ”ikke har tilstrækkeligt matchende kompetenceprofil i forhold til forventede 
fremtidige opgaver i AU HR, vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbej-
dere”. Her blev der spurgt til, om det ikke er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medar-
bejderne har de rette kompetencer. ALBE svarede, at det er et vigtigt ansvar for ledel-
sen i samarbejde med medarbejderne at sikre de rette kompetencer, og at vi fortsat er 
dygtige. Derfor har vi har valgt at fastholde budgettet til kompetenceudvikling for AU 
HR ansatte fremadrettet trods økonomiske udfordringer. Men der kan være tilfælde, 
hvor en medarbejders ’kompetence-gap’ er for stort i forhold til øvrige medarbejdere 
og ikke lader sig dække ved kompetenceudvikling i rimeligt omfang.  
 
Vedr. ”viser mindre høj kvalitet og faglig tyngde i opgaveløsningen, vurderet ved en 
sammenligning med øvrige medarbejdere”. Her blev der spurgt til, hvad mindre høj 
kvalitet betyder.?? GT svarede, at der er som sådan ikke noget nyt i at blive vurderet på 
kvalitet og faglighed. Det indgår fx i den daglige feedback, MUS-samtale, m.m.  
Medarbejderrepræsentanterne udtrykte ønske om, at ordene faglig bredde, fleksibilitet 
og produktivitet også kunne indgå i kriterierne.  
 
Herefter blev det drøftet, hvorvidt kriterierne vil indgå i brevet om påtænkt afskedi-
gelse. GT svarede, at der sandsynligvis vil stå i brevet, at udvælgelsen af den pågæl-
dende medarbejder til påtænkt afskedigelse er sket på baggrund af økonomiske forhold 
i AU HR og efter en samlet vurdering af kriterierne. Herudover vil referat fra nærvæ-
rende LSU-møde, inklusiv de konkrete kriterierne være vedlagt som bilag. 
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Der var i LSU enighed om, at det er vanskeligt at definere gode kriterier, men at de 
foreslåede kan fungere til at sikre saglighed i udvælgelse til påtænkt afskedigelse. For-
målet med kriterierne er at sikre den bedst mulige, anstændige og ordentlige proces. 
Det er også vigtigt at præcisere, at kriterierne er en ledelsesbeslutning, ikke LSU.  
 
ALBE takkede for forslagene, som ledergruppen vil drøfte, inden kriterierne endeligt 
besluttes. Hun nævnte også, at vi skal huske, at dette er en økonomisk betinget afske-
digelsesproces. Det handler ikke om personer og præstationer, men om AU HR’s behov 
for budgetreduktioner og lavere lønomkostninger de kommende år. Alle medarbejdere 
i AU HR er dygtige og gør et godt arbejde. 
 
Undersøgelse af omplaceringsmuligheder 
Omplacering indgår dels i den dialog, ledergruppen løbende har i forhold til afværge-
foranstaltninger, og dels i den kommende konkrete dialog med påtænkt afskedigede 
medarbejdere. Omplacering på AU sker kun til stillinger inden for samme overens-
komstområde, lønvilkår og timeantal. Og at der kun kan ske direkte omplacering til 
varige stillinger. Midlertidige stillinger og stillinger på andre vilkår mv. er således ikke 
i spil som omplaceringsmuligheder, medmindre medarbejderen selv ønsker det. 
 
Undersøgelse af muligheder for omplacering af de berørte medarbejdere foregår ved, 
at ALBE orienterer sine kolleger i LEA, samt HR-cheferne i administrationscentrene 
om mulige kandidater til ledige stillinger. Derudover undersøger vores HR-partner lø-
bende, om der er mulige match med de opslåede ledige stillinger overalt på AU. 
 
Såfremt der er et muligt match med en ledig stilling, vil den pågældende chef invitere 
den berørte medarbejder til at fremsende CV og til en samtale om stillingen. Den an-
sættende leder afgør, om der er et tilstrækkeligt match og grundlag for omplacering.  
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvordan man som medarbejder er stillet i forhold til even-
tuel lønnedgang ved omplacering. ALBE svarede, at man i så fald skal varsles om løn-
nedgang svarende til den pågældendes opsigelsesvarsel. Det vil sige, at medarbejderen 
opsiges fra sin nuværende stilling og løn og tilbydes ansættelse i en ny stilling med ny 
løn. Medarbejderen skal aktivt acceptere stillingen. LFR nævnte, at AU bør ses som en 
samlet arbejdsplads, så medarbejdere ikke bliver varslet ned i løn på grund af stillings-
skifte ved omplacering. Der kan selvfølgelig være variationer i stillingsskifte, der beret-
tiger lønnedgang. 
 
Proces for udlevering af partshøringsbreve den 2. maj 
AU HR’s enheder har på forskellig vis drøftet ønsker og forslag til proces den 2. maj, 
hvilket er baggrunden for det fremsendte forslag fra ledergruppen.  
 
LSU udtrykte overordnet tilfredshed og enighed i den skitserede proces. Konkret var 
der ønske og spørgsmål til følgende:  
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- ’Er det være muligt at flytte tidspunktet for udsendelse af email fra 9-9.30 til 8.30-
9?’ ALBE svarede, at det kan godt lade sig gøre. Det blev besluttet at ændre tids-
punktet til kl. 8.30-9.00. 

- ’Hvor længe skal man vente med at mødes med sin leder og få overleveret informa-
tion om påtænkt afskedigelse?’ ALBE svarede, at bør ske så hurtigt som muligt. Der 
skal dog være tid til, at medarbejderen kan nå at få en bisidder med, hvis ønsket. 
Tidspunkt for mødet aftales mellem leder og medarbejder. 

- ’Kan det være valgfrit, om man sidder på sit kontor? Ikke alle har lyst til at være på 
kontoret den morgen, hvor man afventer en eventuel email’. ALBE svarede, at så-
fremt man er til rådighed og læser email, er det ok ikke at være til stede på kontoret 
den pågældende morgen indtil kl. 9. 

- ’Sender ledelsen email ud til AU HR om, at den/de berørte er orienteret, når der er 
sendt email ud til den/de berørte?’ ALBE svarede, at hun orienterer hele AU HR, 
når der er sendt email ud til den/de berørte.   

- ’Hvor foregår de fysiske samtaler/møder? Er det muligt at leder og medarbejder 
mødes diskret?’ ALBE svarede, at det har ledergruppen allerede drøftet, og der er 
enighed om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at afholde samtale på lederens eget 
kontor. Vi finder et mødelokale.  

- ’Hvad hvis man er på ferie eller syg?’ ALBE svarede, at i så tilfælde ringer lederen 
til vedkommende. Der er enkelte medarbejdere med ferie den 2. maj, og i de kon-
krete tilfælde er der indgået aftale om håndtering den dag. Skulle man være syg eller 
af andre årsager ikke på arbejde den 2. maj, vil man i givet fald modtage et telefon-
opkald fra sin leder.  

- ’Hvornår bliver TR orienteret om, hvilke overenskomstområder, der bliver berørt?’ 
ALBE svarede, at det vil forventeligt kunne ske i slutningen af den forudgående uge, 
alternativt mandag den 1. maj. 

 
Ud over ovenstående kommentarer til processen drøftede udvalget, hvorvidt det vil 
være muligt for den/de afskedigede at få en udtalelse. ALBE svarede, at det er bestemt 
muligt at få en bekræftelse på sin ansættelse, og reference fra sin leder. AU HR’s leder-
gruppe stiller også gerne sit netværk til rådighed i forbindelse med kommende jobsøg-
ning for de berørte medarbejdere. 
 
Orientering om støttemuligheder 
Der vil blive indgået aftale med den/de berørte med tilbud om outplacement med hjælp 
til at komme videre i arbejdslivet. Det vil være en del af den individuelle drøftelse og 
aftale, hvori også kan indgå tilbud om psykologisk rådgivning og eventuel kompeten-
ceudvikling i rimeligt omfang. 
 
Herudover er der en generel opfordring til, at man kollegialt hjælper hinanden med at 
stille sit netværk til rådighed, sparring på ansøgning og CV, henvisning til relevante 
stillingsopslag, m.m. samt almindelig kollegial omsorg. 

 
3. Eventuelt 
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Der blev efterspurgt en yderligere præcisering af, hvorfor vi i den kommende tid med 
afskedigelser ansætter to procesoptimeringskonsulenter? Og hvorfor vi skal spare eks-
tra for, at den indtægtsdækkede virksomhed gøres til en del af driftsbudgettet? Det blev 
besluttet, at ALBE igen orienterer om den økonomiske situation og baggrund på med-
arbejdermødet 20. april 2017. 
 
Medarbejderrepræsentanterne spurgte til, hvorvidt opgaverne i AU HR efterfølgende 
med færre ansatte vil blive prioriteret. LSU besluttede, at drøfte prioriteringen af op-
gaver op på vores næste LSU-møde i juni. Derudover er de ledere, der nu er i dialog 
med medarbejdere om frivillige fratrædelsesaftaler, allerede i gang med at overveje 
håndtering af de pågældendes arbejdsopgaver. 
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