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LSU AU HR 
 
Til stede:  
Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre 
Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Lizzi Edlich, Ina 
Wilkens Nissen 
Referent: Pia Andersen 
Fraværende: Astrid V. H. Svendsen 
Gæster: Lone Degn 
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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Høring af revideret personalepolitik 
Arbejdet med revideringen af personalepolitikken har været i gang i 
snart 2 år. Den reviderede personalepolitik har været i HSU og de 
har der valgt at den skal sendes i høring. Både for at få input og for 
at samarbejdsudvalgene kan få kendskab til den. 
Det er vigtigt at huske at vi har en ret, men ikke pligt til at indgive et 
høringssvar. Hvis vi vælger at lave et, skal det sendes til ASU og de 
vil efterfølgende kigge på alle svarende og ud fra dette lave et samlet 
høringssvar fra enhedsadministrationen. HAMU bliver også hørt. 
 
Der er to høringsspørgsmål: 
• Kan den reviderede personalepolitik anvendes bredt på universitetet og 

fungere som det fælles personalepolitiske fundament, der bidrager til at 
gøre AU til en god arbejdsplads? 

• Giver den reviderede personalepolitik plads til lokale udmøntning? 
 
Overordnet set er den meget overskuelig. Dejligt at den kun er på 
det overordnede. Noget er taget ud, men vil i stedet fremgå af de 
personaleadministrative retningslinjer. 
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Hvordan med afskedigelser af TR (særligt beskyttede)? I den gamle 
udgave stod der at rektor skulle godkende sådanne afskedigelser, 
det er ikke med i den reviderede udgave – er det et paradigmeskif-
te? Det blev der svaret nej til, der er ikke lavet noget om på det 
punkt. 
 
Politikken blev gennemgået side for side med bemærkninger. 
 
Side 3: I sidste afsnit omkring introduktion af nyansatte ”For alle 
nyansatte arrangeres der med jævne mellemrum en introduktion 
til universitetet som organisation og til det danske arbejdsmar-
ked”. Her skal det måske præciseres at intro til det danske arbejds-
marked kun er for de internationale medarbejdere. 
 
Side 4: Afsnittet om anvendelse af lønmidler. Det lyder rigtigt fint 
og det er et mål, men kan vi honorere det? Sådan har vi det jo slet 
ikke i dag, der er mange steder et stort lønspænd. 
 
Side 5. Afsnittet omkring karriereudvikling er meget langt, kan må-
ske kortes lidt ned. 
 
Side 7: Det ville måske være en god ide med et orlovsloft. Dette kan 
skal dog aftales lokalt og skal derfor ikke med i den overordnede 
personalepolitik. Der er også forskel på orlov, der er den retsbase-
rede orlov og den aftalebaserede orlov. Man kunne måske dele det 
op mellem disse og evt. bruge formuleringen i PAV. 
Der er forvirring om indholdet af ordene jobmobilitet, jobrotation 
og jobbytte. Hvad indebærer ordene – måske en kort forklaring for 
hvert ord. 
 
Side 9: Under punkt tre under mål ville det være rart at ordet ledel-
se indgår. 
 
Side 11: Under rekruttering ”Ansættelser af denne karakter sker i 
tæt samarbejde med de offentlige myndigheder på området”. Dette 
sker også i samarbejde med TR. 
 
Beslutning: 
AU HR laver et kort høringssvar hvor vi anerkender det gode arbej-
de og kommer med de få bekymringer/ændringer som vi har. 
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3. Eventuelt 
Invitation til temamøder om psykisk APV – hvem deltager på disse 
møder? Anne deltager fra ledersiden og hele det nyvalgte LSU får 
tilbuddet om at deltage. 
 
Der skal være valg til LSU AU HR senest den 1. marts 2016. Det blev 
besluttet at der vælges 4 medarbejderrepræsentanter og udpeges 2 
ledelsesrepræsentanter. Der bedes indmeldt til PA senest i uge 8 
hvem der vælges. 
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