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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opsamling på lønkriterierne 2016 
En kort opsamling og reminder på hvad der blev besluttet på sidste 
LSU møde og det der er sendt ud til medarbejderne. 
B-siden forslår at punktet om kriterier måske skal på et LSU møde i 
starten af det nye år og ikke afvente lønforhandlingerne er overstå-
et. Det kan være svært for medarbejderne, først at få dem meldt ud, 
når der er gået halvdelen af året.  
Dog skal vi også være opmærksomme på at de ikke skal meldes ud 
inden ansøgningsrunden, da det måske kan være svært at holde 
dem adskilt fra kriterierne gældende for lønforhandlingen 2016. 
Det er også vigtigt at vi ikke får lavet nogle så specielle kriterier, at 
de ikke kan holde nogle år frem. 
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Beslutning: 
Punktet skal på LSU mødet i marts, hvilket vil passe fint, da ansøg-
ningsrunden er slut den 28. februar 2016. 
 

3. Orientering om lønforhandlingsproces 2016 
Det medsendte bilag er et udkast til tidsplan for AU HR. Der kan 
komme småændringer, men det er som udgangspunkt sådan den 
kommer til og se ud. Det skal igen gøres klart i udmeldingsmailen, 
at hvis forhandlingerne er færdige før, vil udmeldinger selvfølgelig 
også rykke sig frem. 
Tidsplanen er ikke ændret ret meget fra sidste forhandling – kun 
datoer og navn. 
B-siden meddelte at de syntes at det fungerede godt ved sidste løn-
forhandlingsrunde. 
Udkastet blev godkendt og Anne meddelte at UniLed har besluttet 
at lønforhandlingsbudgettet er på 0,4 % og så er der afsat 0,2 % til 
engangsvederlag. 
 

4. Opsamling på fysisk APV 
Lone kvitterede, med ros, for den meget store svarprocent for AU 
HR. 
Lone og Anne har afholdt møde og har udvalgt de største udfordrin-
ger, som der skal tages hånd om. Nogle af indmeldingerne er allere-
de blevet løst. Såsom lyset i Løn som blinkede samt tætning af vin-
duer er i fuld gang. 
 
Der bliver på 5S dagen kigget på vores mødelokaler og indretningen 
af disse. 
Nogle har indmeldt problemer med nakke- og hovedsmerter. Der er 
i den forbindelse blevet lavet en aftalt med COWI, om at vi får besøg 
af en fysioterapeut i januar. Karin og Lizzi har deltaget i Admini-
strationscenterets besøg af fysioterapeut. 
Ønsket om hasper på vinduerne undersøges stadig. Den løsning 
som var udmeldt, kan ikke blive udført, da de hasper som tømme-
ren havde udvalgt, ikke kunne åbne vinduet helt og at de så dermed 
ikke kan bruges som en flugtvej mere. 
 
Nogle af indmeldingerne kan der ikke gøres noget ved, bl.a. rengø-
ringen af toiletterne – fjernelse af kalk – det er desværre nogle gam-
le toiletter og for at få løst dette problem, skal der sættes nye toilet-
ter ind, den beslutning ligger hos FEAS og de har afvist det lige nu. 
Solafskærmning bliver der desværre ikke råd til lige nu, men måske 
kan der sættes persienner op, hvis der ikke allerede er sådan nogle. 
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Der har også været indmeldinger om indeklima og derfor er det be-
sluttet at vi på JBV ikke må have levende lys i år og så opfordres der 
til at man husker at få luftet godt ud hver dag. 
Løn har indført ”udluftningstovholder”. Der skal luftes ud hverdag 
kl. 10.00 og kl. 12.00. 
Der blev spurgt ind til hvor det står, at det er besluttet at man på AU 
ikke må have levende lys. Det er ikke en UniLed-beslutning, men en 
beslutning som skal laves lokalt. PA afventer dog et endelig svar fra 
Anders Moestrup, om brandmyndighederne evt. har indmeldt noget 
omkring dette. 
 
B-siden er godt tilfredse med den gode udmelding der har været 
samt den hurtige opfølgning. 
 

5. AU HR budget 2016 samt budgetopfølgning 2015 (lukket 
punkt omkring budget 2016) 
Der startes med budgetopfølgning for 2015. Der er gået 83,3 % af 
året og det ser rigtigt godt ud. Vi følger fint og forventer ikke at 
overskride budgettet. 
I bilag 10 – økonomioversigt jan.-okt. 2015, ser det ud til at vi har et 
overforbrug, men dette skyldes en fejlkontering fra økonomi, under 
HR-løn, særlig drift. Der er konteret en udgift på kr. 6.477.899,- 
som skulle have været konteret på en ikke-HR konto. Forbruget 
burde have været 0. 
 

6. Evaluering af HR LSU arbejdet 
B-siden vil gerne høre hvad ledelsen gerne vil bruge B-siden til? 
Ledelsen vil meget gerne, at der fortsat kan drøftes rigtig mange 
ting, både store og små og både uformelle og formelle sager. 
Det er dog vigtigt for ledelsen at gøre B-siden klart at nogle ting vil 
ledelsen beslutte uden om LSU – altså benytte ledelsesretten. Men 
LSU skal selvfølgelig orienteres. 
Det er vigtigt at det går begge veje i forhold til den gensidige tillid og 
høje fortrolighed, som vi allerede har i LSU. 
 
B-siden ville gerne have haft noget info omkring udmeldingen af or-
ganiseringsændringen, inden udmeldingen til medarbejderne. 
Det drøftede ledergruppen også og valgte ikke at indkalde til ekstra-
ordinært LSU-møde. Dette er grundet i, at det måske kunne skabe 
unødig uro hos medarbejderne med et sådan møde. Ledelsen me-
ner, at da vi er så lille en afdeling med omkring 50 medarbejdere, 
kan nogle ting tages i det store fora og dermed ikke skal afvente de 
formelle kanaler. Dog kunne man fremadrettet, ved en evt. anden 
ændring, forlægge det næstformanden inden udmelding. 
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Der er enighed om at det er vigtigt at LSU ikke bliver ”os og dem” i 
forhold til A-side og B-side, men at det bliver et fælles samarbejde. 
 
B-siden har et ønske om at dagsorden bliver noget mere uddybende, 
mere info under hvert punkt. Anne og Lene strammer op omkring 
dette. 
 

7. Ny organisering i AU HR, hvordan får vi det til at fungere 
godt?  
Ledelsen vil gerne høre hvordan B-siden ser tingene, efter at der er 
gået en uge siden udmeldingen? 
B-siden vil gerne gøre opmærksom på at det er vigtigt, at der bliver 
taget hånd om at få enhederne til at fungere. Der er rigtig mange 
spørgsmål – skal man nu til at lave andet arbejde, skal man supple-
re hinanden i de forskellige teams. Skal der afholdes fælles enheds-
møder osv. 
Der er også et opmærksomhedspunkt på, hvordan teamkoordinato-
rerne skal indarbejdes. Det er, for det ene team, noget helt nyt. 
 
Ledelsen pointere at det er vigtigt at melde ud, at det kun er de tre 
funktionschefer der har personaleledelse, og at temakoordinatoren 
kun har en koordinerende rolle. 
 
Personalejura har allerede prøvet en fusion og de vil meget gerne 
dele ud af deres erfaringer, hvis nogle af de andre enheder har brug 
for det. 
 
B-siden gør opmærksom på, at det vil være et stort arbejde at få 
dannet de nye teams, samtidig med at man skal danne de nye enhe-
der. Det er vigtigt at ledelsen giver det den tid det tager. Der er også 
stadig meget drift som skal laves, og der ligger nogle store projekter 
i foråret 2016, for nogle teams. Nogle vil måske også have bruge for 
at der laves en procesbeskrivelse. 
Det er ledelsen helt enig i og tingene skal ikke køres parrelet i de 
nye enheder, men ledergruppen vil selvfølgelig koordinere på deres 
ledermøder. 
 
Personalejura meddeler at de ikke har haft brug for den store pro-
cesbeskrivelse, i forhold til deres fusion. De har taget mange ting 
løbende. Dog er det selvfølgelig vigtigt at tænke på at vi alle er for-
skellige og har brug for forskellige ting. Det er vigtigt at der bliver 
taget hensyn til alle. 
 
B-siden vil også pointere, at det er vigtigt, at der ikke tabes beslut-
ningskraft i forhold til at der er ny leder. 
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Ledelsen er helt med på at forretningen fortsætter og Anne er her jo 
stadig og kan og vil sparre med både Gertrud og Tim. 
 

8. Fastsættelse af møder i 2016 i LSU AU HR 
Udkast til mødedatoer blev godkendt. 
 

9. Eventuelt 
Ledelsen vil gerne høre, hvad der har været af refleksioner på Fælles 
Faglighedsdagen? 
B-siden fortæller, at det var en virkelig god dag, med en super op-
lægsholder. Der har kun været positive tilbagemeldinger. En dag 
som man kan bruge til noget og hvor man fik mange godt ting med 
hjem. 


	Dagsorden:

