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REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. De kommende organisatoriske justeringer i Administrationen, 
samt drøftelse af tilhørende proces 

2. Hvordan sikre vi fagligt og kollegialt et forsat godt samarbejde i 
HR 

3. Fremtidig LSU 
 
 
Referat: 
 

1. De kommende organisatoriske justeringer i Administrati-
onen samt drøftelse af tilhørende proces 
LG starter med at orientere. 
 
Et stort spørgsmål er hvordan skal Administrationen administre-
res? Det er besluttet at de administrative centre skal administrer sig 
selv. For fællesadministrationen skal de enkelte VD-områder selv 
finde den bedste løsning og det vil blive drøftet i FALK-kredsen. I 
HR vil ”den gamle ledergruppe” i de kommende måneder drøfte 
hvordan vi finder den bedste løsning for HR. LSU vil selvfølgelig 
blive inddraget og her mener ledelsen at det vil være en rigtig god 
ide hvis det er ”det gamle LSU” som mødes, samt de medarbejdere 
som i dag sidder med opgaverne vil selvfølgelig også blive inddra-
get. Det er vigtigt at beslutningerne bliver taget i en tæt dialog. 
 
I forhold til Kommunikation kan det jo endnu ikke siges hvor de 
ender. De, som i dag sidder på de administrative centre overgår nu 
til de administrative centre, men i forhold til fællesadministrationen 
vil der køre en særskilt proces under Berit Eika. De kan blive flyttet 
som en hel enhed, men kan også blive opdelt. 
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Hvad nu med de kommentarer som vi havde i vores hørringssvar? 
 
Om LØN skal ind under Økonomi, så har LG en dialog med Niels 
Jørgen Rasmussen, VD på Økonomi, omkring dette.  
 
Forskermobilitet: LG skal i dialog med Kristian Thorn omkring det-
te. 
Ph.d.-området: LG skal have en dialog med John Westensee og ad-
ministrationschefer omkring dette. Den væsentlige del ligger på de 
administrative centre. 
 
Faglig sammenhængskraft, fællesskab mv.: Der vil være et tæt sam-
arbejde mellem VD’ere og administrationschefer. De har også alle et 
ophæng til Universitetsdirektøren. 
 
Ledergruppen ser det som en stor anerkendelse at HR forbliver et 
selvstændigt område. Ledergruppen vil stadig hinanden og bliver li-
ge nu ved med at holde ledermøder hver uge. Ledergruppen vil ned-
sætte en Taskforcegruppe som skal håndtere de faglige HR udfor-
dringer i at understøtte AU med at implementere de trufne beslut-
ninger præsenteret den 22/10. Medarbejdermøderne vil også for-
sætte, så vi stadig føler os som et HR. LEAN og HAPS grupperne vil 
også fortsætte. HR handleplanen er også fortsat fælles. 
 
LG fortæller at bestyrelsen gerne vil have et HR vue på AU og HR er 
derfor blevet inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet den 5. no-
vember og fortælle om hvad der er HR status på AU. Herefter er HR 
sat på deres årshjul en gange årligt fra 2015.  
 
Medarbejdersiden er glade for at ledelsen vil fortsætte med det gode 
samarbejde. De syntes at vi har fået oparbejdet et godt HR. Der er 
dog stadig en bekymring for at vi kommer til at løbe i fem retninger, 
altså får lavet sine egne processer ol. 
 
LG fortæller, at hvis dette sker skal det jo tages op i den gamle le-
dergruppe og forsøges løst her. Hvis det ikke kan løses her, vil LG 
tage det videre, også helt op til Universitetsdirektøren som jo sidder 
med det sidst ord. 
 
Medarbejdersiden vil gerne gøre opmærksom på at det er vigtigt 
med en forventningsafstemning både med forretningen og med 
hinanden. Dette skal også starte i den gamle ledergruppe. 
LG fortæller at det som UniLed beslutter jo kan blive formidlet for-
skelligt og finder man noget som ikke stemmer overens, er det vig-
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tigt at vi tager fat i hinanden og får talt sammen, så man ikke bare 
tænker ”at det også de andre der ikke forstå hvad der er blevet sagt”. 
 
Ledelsen mener også at vi har haft de udfordringer tidligere og tror 
ikke at summen bliver større. 
Det kan medarbejdersiden tilslutte sig. Vi er blevet godt til at kon-
takte hinanden når der er noget man undrer sig over. Vores HR-
uddannelse har gjort meget for vores gode samarbejde. 
 
Ledelsen vil også gerne at medarbejdersiderne holder fast i deres 
arrangementer såvel faglige som sociale også dem som ledelsen ikke 
er med til at få sat i gang. Det kan i den forbindelse fortælles at HR 
afholder julehygge for hele HR den 17. december 2014 i HR-huset. 
 
LG håber, at LSU nu kan se at dette er en justering set i det store 
perspektiv og set tilbage på hvad vi har været i gennem af foran-
dringer siden 2007. Hun ved dog godt at de medarbejdere som i dag 
sidder med fællesadministrationen vil føle det som en noget større 
forandring end resten af HR. 
 
Medarbejdersiden fortæller at der stadig er fokus på den fysiske 
placering og er bekymrede for om der bliver medarbejderinddragel-
se. 
Ledelsen vil blive meget overraskede hvis der vil blive placeret HR-
medarbejdere ud på institutterne permanent. De kan dog ikke give 
nogle garantier. Men institutlederne har været meget positive over 
HR’s partnermodel. På BSS har de meldt klart ud at de ikke ønsker 
HR-medarbejdere ud på institutterne. Vores to kernekompetencer i 
HR som gør at det ikke bør blive aktuelt er forretningsforståelse og 
vores fælles, høje HR faglighed. 
 
Medarbejdersiden meddeler at der generelt er en god stemning 
rundt om i enhederne, dog er der lidt bekymring på AR/ADM. Skal 
de deles eller hvordan skal der være fremover. Dette er jo endelig 
kun et godt tegn, for det betyder jo at de har et rigtigt godt samar-
bejde som det er nu. I LØN er de lidt utrygge på om de skal flyttes til 
ØK. 
Der er også en bekymring for om de gode relationer som er blevet 
opbygget de sidste år også i forretningen– kan de bevares for alle. 
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2. Hvordan sikrer vi fagligt og kollegialt et forsat godt sam-
arbejde i HR 
Dette punkt er blevet vendt under pkt. 1. 
 

3. Fremtidig LSU 
Der vil blive nedsat interim LSU. På de administrative centre vil det 
være en rigtig god ide hvis der kommer et medlem fra hvert VD-
område med. For HR i fællesadministrationen vil de nuværende 
medlemmer fortsætte med mindre at der kommer til at ske ændrin-
ger i løbet at den nærmeste tid. Hvis der bliver lagt enheder sam-
men med HR vil de selvfølgelig blive tilbudt plads i LSU. 
Til februar vil der blive valgt nye udvalg. I forhold til ASU vil både 
fællesadministrationen og de administrative centre deltage. På FSU 
kan man på de administrative centre have en observatørpost. 
 
Det bliver spurgt ind til om der vil blive nedsat et LSU for hele fæl-
lesadministrationen eller om det vil blive for hvert VD-område? Der 
bliver nedsat et udvalg for hvert VD-område. 
 
Medarbejdersiden vil gerne vide hvordan det bliver med det fremti-
dige ASU, når de skal tale budget. Bliver det ikke lidt svært når de 
administrative centre hører under dekanerne?  
 
Universitetsdirektøren skal have det overordnede overblik på hele 
administrationen, så der ikke bliver en for stor administrationspro-
cent og at den samlede administration er forsvarlig. Budgetterne og 
foden på bremsen for 2014 fortsætter uforandret. 


	Dagsorden:

