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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Orientering fra formand og næstformand 
ALBE orienterede kort fra HSU mødet den 14. juni 2017. På HSU 
mødet var der et oplæg om SU samarbejde v/Karsten Brask Fischer, 
Impact Learning. Han gav et inspirerende oplæg om roller for hhv. 
leder og tillidsrepræsentanter. Han fortalte endvidere om vigtighe-
den af at respektere hinandens roller, samt at holde fokus på AU’s 
kerneopgave – og ikke positionering og interessevaretagelse af fag-
grupper. 
Der blev også talt om, at det er vigtigt at man er obs. på om man er i 
aftalerummet, dialogrummet eller det individuelle rum. Præsentati-
onen er vedlagt til orientering og inspiration. 
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Der blev orienteret om økonomien på AU, som ser fornuftig ud. Der 
er budgetteret med et underskud på 14 mio. AR, BSS og ST budget-
tere med et overskud, hvor HE budgetter med et underskud. Grun-
den hertil er, at mange på bl.a. lægestudiet vælger at tage et forsk-
ningsår og dermed ikke bliver ”færdige til tiden”.  
 
ALBE orienterede kort fra ASU mødet den 22. juni 2017. Her blev 
der orienteret om økonomien i enhedsadministrationen. ASU havde 
et punkt om evaluering af arbejdet i ASU, hvor der var en god drøf-
telse. Det blev i den forlængelse aftalt at evaluere vores eget LSU-
samarbejde til efteråret, herunder fastlægge årshjul for AU HR’s LS 
arbejde. 
 
 

3. AU HR’s økonomi 
Økonomiopfølgningen for 2017 i AU HR følger budgettet. 
 
Der blev spurgt til, hvor feriepenge mv. til de medarbejdere, som 
fratræder kommer fra. Skal de hentes fra lønbudgetterne? 
Svaret er at den ekstra udgift finansieres fra den pulje, der hedder 
lønafstemning. De skal således ikke tages ud fra de eksisterende 
lønbudgetter. 
 
 

4. Besparelser (budget 2018-2019) 
Ledergruppen vil gerne kvittere LSU og TR for den konstruktive 
indstilling og det gode samarbejde, der har været i processen. 
 
Tilbagemeldingerne fra medarbejderrepræsentanterne er, at de 
også syntes, at der har været et godt samarbejde og en god proces i 
den svære opgave. Det var fint, at procesplanen var kendt, og at den 
blev overholdt. Der var god mulighed for inddragelse, og der har 
været afholdt nogle gode fællesmøder. 
 
For TR var det både positivt og vanskeligt at blive fortroligt inddra-
get ultimo januar. Positivt fordi man så kunne drøfte og bidrage til 
procesplanen, men det var vanskeligt at gå med den viden, som ikke 
kunne deles med kollegerne.  
 
Under besparelsesprocessen har særligt situationen med at hyre og 
fyre samtidig været vanskelig. Ledelsen gjorde sig umage med kom-
munikationen om baggrunden for besparelserne og de samtidige 
ansættelser, men det var stadigvæk svært for mange. 
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Nogle enheder er nu videre, mens andre stadig er berørt og påvirket 
af at tage afsked med en kollega. Det er vigtigt, at vi stadig viser 
hensyn til hinanden. 
 
Der blev fra medarbejderrepræsentanterne spurgt til, hvordan vi nu 
kommer godt videre og håndterer eventuel utryghed. Det blev for-
slået, at ledergruppen kommer med et oplæg om økonomien og næ-
ste års budgetter på næste fællesmøde. Det tog ledergruppen til ef-
terretning. 
 
Der blev spurgt til, om der er kigget på opgavefordeling i forhold til 
at der er fire medarbejdere som stopper. Nogle af de frivillige fra-
trædelsesaftaler træder først i kraft om 1-2 år, og det er svært at for-
udse hvilke opgaver der vil være til den tid, så det afventer lidt. I 
forhold til de medarbejdere som stopper inden for den nærmeste 
tid, har man i enhederne set på opgaverne og nogle opgaver er for-
delt og andre opgaver vil der fremadrettet blive sagt nej til. I Perso-
nalejura har man sammen med alle medarbejdere set på en ny op-
gavefordeling. HR IT har set på hvilke løsninger der vil være mulige 
i forhold til opgavefordeling og hvilke opgaver der må nedlægges. 
 
Medarbejderrepræsentanterne nævnte, at deres kommentarer til 
LSU møde-referat ikke altid kommer med i det endelige referat. Det 
vil der blive set på fremover, men alle ændringsforslag kommer ikke 
nødvendigvis direkte og ordret med. Der forsøges at tilgodese alle. 
 
I dele af besparelsesprocessen har ledergruppen gjort brug af AU 
HR’s interne HR Partner. Det har fungeret fagligt godt, men har 
også været en vanskelig kollegial situation for HR-partneren 
 
 

5. Lønforhandling 2017 
Ledergruppen syntes, at det var en hård proces i forhold til tilbage-
meldingerne til medarbejderne, både til dem som havde fået lønfor-
bedringer, men især til de medarbejdere som ikke fik lønforbedrin-
ger. Forventninger havde været helt urealistisk høje til denne løn-
forhandling. 
 
Der er brug for mere transparens i ledergruppens forarbejde med at 
indstille medarbejdere til lønforbedring. Det er vigtigt at få meldt 
ud, at der foregår grundige konstruktive drøftelser af hver enkelt 
medarbejders lønniveau. Ledergruppen ser samlet på AU HR og 
fordeler ikke lønforhandlingsbeløbet ud på hver enkelt enhed.  
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Det blev desuden forslået, at man måske for at dæmpe forventnin-
gerne kunne ændre skemaet fra ”ansøgning” til ”uddybende oplys-
ninger til TR”. Lederne bruger reelt ikke skemaet, for de kender jo 
til hver enkelt medarbejders indsats og resultater, m.m. 
Der kunne også være brug for en uddybning af den samlede årlige 
lønforbedring. Mange tænker ikke over, at der også er overens-
komstforhandlet lønforbedringer ud over de lokale lønforhandlin-
ger. For 2017 er der eks. en overenskomstforhandlet lønstigning på 
3,5 %. 
 
Astrid efterlyste en kort tre-punkts oversigt til dem, som selvfor-
handler, om hvordan den individuelle samtale foregår. Det vil leder-
gruppen se på til næste lønforhandling. 
 
Kriterierne blev gennemgået og der var kun en enkelt tilføjelse 
(markeret med gråt) i sidste afsnit. 
 

• Lønforhandling for medarbejdere i AU HR baserer sig på en 
helhedsorienteret vurdering af funktion, arbejdsindsats, re-
sultater, kvalitet i opgavevaretagelsen, anvendte kompeten-
cer, udvikling og engagement i jobbet og på arbejdspladsen, 
sammenlignet med øvrige medarbejdere. Evnen til at sam-
arbejde om og understøtte de opstillede mål for universite-
tet, administrationen og HR indgår ligeledes. 

 
 

6. Justering af LSU i AU HR (antal suppleanter) 
Anne foreslog på vegne af ledergruppen (jvf. sagsfremstilling) at re-
ducere antal suppleanter i AU HR’s LSU. Formålet er at skabe et 
mere enkelt og velfungerende udvalgsarbejde, med respekt for op-
gaven og den gensidige tillid, udvalgets faste medlemmer har op-
bygget til hinanden. 
 
Medarbejderrepræsentanterne ønsker i udgangspunktet at fast-
holde antallet af suppleanter for at kunne kvalificere LSU-arbejdet 
bedst, men forslår at gå ned på to suppleanter. 
 
Punktet blev behandlet og drøftet og afventer endelig beslutning på 
næste LSU møde. 
 
Medarbejderrepræsentanterne blev bedt om at tænke over hvad 
suppleanternes rolle og opgave fremadrettet skal være i LSU sam-
menhæng. 
 

7. Eventuelt 
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Der har været tyveri her på JBV – kan vi evt. gøre noget forbyg-
gende for at det ikke sker igen? 
Der skal være en generel opmærksomhed fra medarbejderne på om 
der går folk rundt på arealerne som man ikke kender – tage kontakt 
og følg gerne pgl. hele veje frem for bare at vise vej. 
ALBE opfordre til at man drøfter det på enhedsmøderne. 
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