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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 16. marts 2018 
Mødested: Lokale 214, JBV 
Mødeemne: LSU 
 
Deltagere: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre (referent), Alev Gencay, Henrik 
Philipp Vestergaard, Lene Fransen, Lizzi Edlich, Thomas Damgaard Frid 
 
Afbud: Lene Fransen 
               Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8)  
 

1. Velkommen til nyt LSU i AU HR   
    Godkendelse af dagsorden 
 
2 Gensidig orientering 
• Bl.a. om opgaver og trivsel i AU HR 
 
3 AU HR’s økonomi 
• Regnskab 2017 
• Orientering om budget 2018 
 
4 Opdatering af LSU forretningsorden  
 
5 Forslag om SU kursus for hele LSU  
 
6 Opsamling på MUS – og drøftelse af kompetenceudviklingsbehov 
i AU HR 
 
7 Arbejdsmiljø 
• Arbejdsmiljø-statistik 2017 for AU (bilag 5-7) 
• Årlig arbejdsmiljødrøftelse (bilag 8) 
 
8 Inspiration til evt. sammenlægning af LSU og 
LAMU 
• kort oplæg om en evt. sammenlægning af LSU og 
LAMU, blandt andet for at skabe mere synergi og bredde i udvalgenes drøftelser 
og indsatser - og naturligvis for at skabe endnu bedre trivsel og arbejdsmiljø 
i AU HR. 
• Spørgsmål og fælles drøftelse 
 
9 Eventuelt 
 
 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Eftersom Ina (i kraft af sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant) måtte melde afbud til 
dagens møde, blev det besluttet at udskyde punkt 7 og 8. 
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Anne bød velkommen til det nye LSU 
 
Lizzi orienterede om, at medarbejdersiden har konstitueret sig med Lene som næstfor-
mand i LSU.  
 
Dagsorden blev godkendt 
 
2. Gensidig orientering 
Lizzi påpegede på vegne af kollegerne i AU HR, at der er pres på i alle afdelinger – sær-
ligt i HR IT. Der er en bekymring for, om det går ud over trivslen og den gode tone.  
Anne anerkendte, at der er pres på for tiden. Og orienterede LSU om, at der af samme 
årsag er truffet nogle svære beslutninger om at sige nej til nogle konkrete projekter og 
opgaver, hvilket er blevet accepteret i LEA-kredsen.  
 
Henrik supplerede, at det er vigtigt også at have fokus på arbejdspresset i kølvandet på 
en eventuel konflikt. 
 
Som svar til Lizzis opmærksomhed på den gode tone svarede Anne, at det er en fælles 
opgave for alle i AU HR at sikre og håndhæve den gode tone. Og at man skal gøre le-
delsen opmærksom, hvis der er episoder, der kræver særlig opmærksomhed.  
Alev supplerede, at arbejdspresset også går ud over opgavekvaliteten og svar-tiderne. 
 
3. Økonomi 
Der er medsendt 2 bilag. Både regnskab for 2017 og budget for 2018. 
 
Regnskab 2017: 
Konklusionen på regnskabet for 2017 er, at vi med et forbrug på 99 % i forhold til det 
budgetterede har ramt meget tæt på mål. 
 
Visse områder har haft færre udgifter (eksempelvis medarbejderintro og DHL), mens 
andre poster har brugt flere midler (eksempelvis konsulentbistand til HR IT). 
 
Lønafstemning dækker over, at vi løbende afsætter midler til at kunne håndtere udbe-
talinger til medarbejdere, der fratræder (især ferieafregning)  
 
Budget 2018: 
Budgettet er tilført midler svarende til de nye stillinger, der er tilført AU HR samt 
øgede udgifter til særligt WorkZone. 
 
På spørgsmål fra Alev om en reduktion i budgettet til kompetenceudvikling svarede 
Anne, at der er foretaget nogle valg i forbindelse med at få budgettet til at gå op. Men 
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der ligger ikke noget signal om, at ledelsen vil nedprioritere kompetenceudvikling. Så-
fremt der måtte være behov for flere midler til kompetenceudvikling, må vi tage bud-
gettet op til revision.  
 
Der er afsat færre midler til telefoni og IT-udstyr i 2018 i forhold til 2017. Årsagen her-
til er, at der blev investeret massivt i nye telefoner og computere i 2017, således at der 
forventeligt ikke er brug for helt så meget i 2018. 
 
4. Opdatering af LSU forretningsorden 
Anne indledte med at fortælle, at den oprindelige forrentningsorden er fra 2012 og at 
hun var blevet enig med Henrik og Lene om, at den med fordel kan gennemgå en op-
datering.  
 
Der blev med dagsorden medsendt et udkast, hvor der er lavet faktuelle rettelser.  
 
Det blev besluttet, at forretningsordenen skal være kortere og mere præcis og renset 
for de afsnit, der er præget af standarder fra Samarbejdssekretariatet. Det blev aftalt, 
at Lizzi vil lave et udkast til en kortere forretningsorden. 
 
5. Forslag om SU kursus for hele LSU 
Medarbejderrepræsentanterne har et ønske om et fælles SU-kursus for LSU, hvilket 
der var fuld opbakning til.       
 
Henrik foreslog, at vi rekvirerer et kursus for LSU i kølvandet på drøftelserne på næste 
møde om en eventuel sammenlægning af LSU og LAMU. Det blev herefter besluttet at 
finde en dato i august, hvor der kan gennemføres LSU-kursus. 
 
6. Opsamling på MUS – og drøftelse af kompetenceudviklingsbehov i AU 

HR  
Gertrud orienterede om, at ledergruppen har evalueret sidste års MUS og indsatsen i 
forhold til kompetenceudvikling. Af pointer kan nævnes følgende: 

1. vi bliver i AU HR generelt bedre til at gennemføre gode MUS – både ledere og 
medarbejdere 

2. Vi er blevet bedre til at se kompetenceudvikling som mere og andet end blot 
kurser. Der har således været gennemført mange forskellige aktiviteter lige fra 
nye former for projektsamarbejder, sidemandsoplæring og en dag om ugen på 
et andet område til ”learning by doing” med mange nye driftstavler etc. 

3. Der har været god aktivitet i forhold til kursusdeltagelse og budgettet hertil er 
blevet brugt 

4. Der er ikke et klart billede af et fælles kompetenceudviklingsbehov i AU HR. 
Det er meget forskellige og individuelle behov.    
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Alev bekræftede billedet af, at der er sket gode tiltag – til trods for sparertider – og at 
det altid er muligt at tage en snak med ledelsen. 
 
Thomas supplerede med, at der er sket rigtig meget i HR IT med eksempelvis Kanban-
tavler og kompetenceudvikling med tilskud fra Kompetencefonden. 
 
Henrik gav udtryk for, at der – efter hans opfattelse – er gode muligheder for kompe-
tenceudvikling generelt i AU HR.    
 
Anne tilsluttede sig ovenstående og gav udtryk for, at vi alle er blevet dygtigere til 
kompetenceudvikling. Herunder at byde sig til og hjælpe på tværs af afdelingerne i AU 
HR og arbejde sammen på nye måder og på nye områder. 
  
Alev tilføjede, at vi også er blevet bedre til at kigge på tværs af administrative områder. 
Eksempelvis Økonomi. Anne supplerede, at vi tidligere har haft eksempelvis Niels Jør-
gen Rasmussen, Vicedirektør for AU Økonomi, på besøg på et AU HR morgenmøde og 
at vi med fordel kan bruge disse morgenmøder til flere lignende besøg med indbygget 
kompetenceudvikling. Anne opfordrede LSU til at komme med forslag til temaer for 
kommende morgenmøder. 
 
7. Arbejdsmiljø 
Udsættes til næste møde 
 
8. Inspiration til eventuel sammenlægning af LSU og LAMU 
Udsættes til næste møde 
 
9. Eventuelt 
Flere ytrede ønske om at få flyttet LSU-møderne både i juni og i december.  
 
Alev efterspurgte, om der bør komme en evakueringsøvelse? Anne svarede, at det 
planlægger LAMU (Ina og Anne) i foråret, evt. sammen med de studerende i bygnin-
gen på JBV.  
 
OK18: 
Anne orienterede om, at vi står over for en mulig konflikt på Statens område fra den 
10. april. I sådan en proces er det vigtigt også at fastholde den gode tone både kolle-
gerne imellem og mellem ledere og medarbejdere.  
Henrik gav udtryk for en bekymring for, at der laves blokader for at forhindre de med-
arbejdere, der pga. deres organisering ikke er omfattet af lockout, kommer ind i AU’s 
bygninger. Bekymringen går på, at det kan virke som truende adfærd og kan skade den 
gode tone på arbejdspladsen efterfølgende. 
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Anne anderkendte bekymringen og opfordrerede til den gode tone.  
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