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Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen til nyt LSU 
3. Årsafslutning budget 2015 
4. Budget 2016-2017 
5. Lønforhandling AU HR 2016 
6. Opsamling på MUS og kompetenceudvikling i 2015 og plan for 

2016 
7. Arbejdsmiljøstatistik 
8. Planlægge opfølgning og dialog om psykisk APV 
9. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Velkommen til nyt LSU 
Velkommen til det ny-valgte LSU i AU HR. Medarbejdersiden har 
valgt Lene Fransen som næstformand. 
 

3. Årsafslutning budget 2015 
Ved årsafslutning har AU HR forbrugt 92,5 % af budgettet. Løn og 
kontorhold er landet rigtigt fint. Fællesudgifterne er noget sværere 
at budgettere da der kan være store udsving på nogle enkelte poster. 
Det er bl.a. Sikkerhedsrådgiverne og Psykologisk Rådgivning. 
I forhold til kursusvirksomheden er udgifterne under Løn og Kon-
torhold og indtægten er under Fællesudgifterne. 
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Medarbejdersiden vil gerne høre hvordan det går med beslutningen 
om overførselsmulighederne. 
Anne kan fortælle at det i første omgang gælder fakulteterne. Admi-
nistrationens muligheder er endnu ikke afklaret. 
 

4. Budget 2016-2017 
2016: 
Hvis man ser på den store nedsættelse af budgettallet på Fællesud-
gifterne i 2016, skyldes dette at Elevpuljen og Administrationens 
Kompetencepulje er decentraliseret og dermed ikke figurerer på AU 
HR´s budget mere. 
 
På Løn og Kontorhold skal der stadig være tilbageholdenhed, men 
en del af den besparelse som vi skulle finde her i 2016 er bl.a. fundet 
ved at nedlægge en funktionschefstilling. Vi har mange der skal på 
barsel i 2016 og der er afsat penge til barselsvikar, dog ikke 1-1, men 
nogle vil der blive ansat. 
 
2017: 
Notatet som er medsendt har også tidligere været på LSU og det var 
med på et UniLed-møde i november. Der er ikke kommet nogen 
ændringer siden da. 
De besparelser som der skal findes i HR er følgende: 
Fra 2016-2017: 400.000 kr. 
Fra 2017-2018: 750.000 kr. 
Fra 2018-2019: 750.000 kr. 
 
Medarbejdersiden vil gerne høre hvordan teksten ”ingen afskedigel-
ser forventes i 2016, men måske nedlæggelse af nogle stillinger i 
2017-2019” skal forstås. Skal det have effekt i budget 2017 med ned-
læggelse af stillinger vil afskedigelserne jo komme i 2016.  
Anne forklarer at teksten skal forstås sådan at for at overholde bud-
get 2016 skal der ikke ske afskedigelser og så må vi se hvordan vi 
finder pengene når vi skal til og lægge budget 2017. 
Forslagene i notatet omkring 2016 skal tages som evt. Der er ikke 
planlagt omplacering af medarbejdere lige nu. 
 
Medarbejdersiden vil gerne høre hvordan med rejseaktiviteten, 
hvor er niveauet? Er det medarbejderen som selv besluttet hvor 
meget der rejses? 
Det er funktionslederen som beslutter og følger op. Der er hver må-
ned budgetopfølgning så de kan følge med hvor meget der er for-
brugt. Men budgetterne ser fine ud og bliver overholdt. Det er vig-
tigt at der er plads til nødvendig rejseaktivitet. 
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Medarbejdersiden spørger til hvor den store besparelse kommer fra 
på Fællesudgifterne fra 2016 til 2017? 
Det er to store engangsudgifter som ligger her i 2016 – Psykisk APV 
og Aflevering til Statens Arkiver. 
 

5. Lønforhandling AU HR 2016 
Forhandlingsmøderne går snart i gang. Der er fra medarbejdersiden 
ansøgt om 4 gange som meget som der er i budgetrammen. 
 
Medarbejdersiden vil meget gerne om der næste gang kan udmeldes 
lønforhandlingsbudget i både kroner og procent af lønsum. 
 
Medarbejdersiden vil gerne høre hvordan ledergruppen laver deres 
prioritering. 
Der kigges på tværs, i et samlet AU HR. Der bliver ikke givet en vis 
procentdel til hver enhed. 
 
Det er vigtigt at begge parter går ind til forhandlingerne ud fra de 
samme kriterier som tidligere er besluttet i LSU. 
 
Medarbejdersiden vil gerne høre hvordan udmeldingen vil være. 
Udmeldingen vil komme fra lederne, både til de som har fået løn-
forbedring, men også til de medarbejdere som ikke har fået i denne 
omgang. Der vil desuden blive udsendt en mail til alle når forhand-
lingerne er overstået. 
 

6. Opsamling på MUS og kompetenceudvikling i 2015 og plan 
for 2016 
Der er udsendt et statusnotat, som viser mange gode aktiviteter i 
2015. 
Budgettet vil være lidt mindre i 2016 end i 2015. 
 
Der er meget kompetenceudvikling som ikke koster noget og de er 
ikke så synlige når man kun ser på udgifterne. Det er vigtigt at få 
italesat ”den gratis” kompetenceudvikling, herunder vores mulighe-
der for at videndele og kompetenceudvikling med kolleger fra andre 
enheder på universitetet 
 
Fremadrettet kunne det være godt at kigge på hvad andre forventer 
og ønsker af AU HR og der se hvilke kompetencer der er brug for og 
hvor vi skal udvikle. 
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7. Arbejdsmiljøstatistik 
Psykologisk Rådgivning: Det er et beredskab som vi skal have og 
målet er ikke et nul. Forebyggelse kan mange gange være vigtigere 
end reparation. 
 
Omkring arbejdsskader har AU et lavt niveau, hvilket bestemt kun 
er godt. 
 
Sygefravær: HR har det laveste i Fællesadministrationen. Fint ni-
veau, som forhåbentlig er udtryk for at vi både er sunde og raske – 
og glade for at gå på arbejde. Ikke mål at mindske fravær yderligere, 
hvis det betyder syge kolleger på arbejde.  

 
8. Planlægge opfølgning og dialog om psykisk APV 

AU HR har en svarprocent på 95 % hvilket er super flot. 
 
Hvordan følgere vi op i AU HR? 
 
Der er dialogmøde for hele AU HR den 27. maj 2015. Der skulle 
komme udmelding på niveau 4 – enhedsniveau – men der kan være 
nogle faktorer som gør at det kommer der ikke – hvilke besvarelser 
er der indkommet og hvad har svarprocenten for enheden være. Det 
ved vi først den 19. maj hvor udmeldingen kommer. 
 
Det kan være svært at beslutte hvordan vi skal følge op før vi har set 
rapporterne. Det skal dog ikke være et så stort værk som sidst.  Op-
følgning og dialog skal primært ske i enhederne. 
 
Det er vigtigt at handleplanen som bliver lavet efterfølgende er en-
kel og bliver kendt og brugt af alle. Endvidere er det vigtigt at der 
løbende bliver fulgt op. 
 
Opsamling: 
17. maj udsendes en mail til alle medarbejder med info. 
19. maj udsendes rapporterne 
27. maj dialogmøde/kick off for alle medarbejdere, mødet udvides 
til 3 timer. 
Efterfølgende møder i enhederne. 
14. juni opfølgning i LSU hvor der også er opsamling på dialogmø-
derne. 
 
Gertrud vil komme med et oplæg til hvordan mødet den 27. maj 
skal foregå. 
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LSU er vært. Der skal være fokus på tolkning af rapporterne (AU 
HR + enhederne) samt HSU/HAMU temaer. 
 
Tidsplan og oversigt indskrives i ”pilen” og udsendes med referatet. 

 
9. Eventuelt 

Der var ikke noget til evt. 



LÆSNING DIALOG PRIORITERING & 
PLANLÆGNING INDSATSER 

 De 3 læsninger 
• 17/5 udsendes de 3 

læsninger i infomail til 
alle medarbejdere 

• 19/5 Rapporter 
udsendes 

 Dialogmetoder til 
kvalitativ uddybning 
og valg af 
indsatsområder 

• 27/5 Fælles 
dialog/kick off møde 

• Dialogmøder i de 3 
AU HR enheder 

 Handlingsplan 
      (Lovpligtig) 
• 14/6 LSU møde 

• opsamling på 
dialogmøder 

• Udvælgelse af 
indsatsområder i 
enheder og i AU HR 

 Kontinuerligt arbejde 
med at skabe gode 
arbejdspladser 

 De 3 tværgående 
temaer besluttet af 
HSU/HAMU 

 Evt.  aktiviteter fra 
‘Kultur og Trivsel’, 
samt  MUS, GRUS, 
LUS 

PSYKISK APV OPFØLGNING I AU HR 2016 
DET FORTSATTE 
ARBEJDSMILJØARBEJDE 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-20152016/opfoelgning/laesning/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-20152016/opfoelgning/dialogmetoder/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-20152016/opfoelgning/handlingsplan/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-20152016/opfoelgning/indsatser/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/au-kultur-og-trivsel/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/
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