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Møde den: 9. december 2014 kl. 13.30 – 14.30 
 
Tidligere LSU AU HR 
 
Til stede:  
Ledelsen: Louise Gade, Gertrud Tefre, Birgitte Langsted 
Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Anette Christi-
ansen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Maja Skrydstrup, Sarah Hoffmann  
Referent: Pia Andersen 
Fraværende: Margrethe Vejs-Petersen (barsel) 
Gæster:  

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Administration af Administrationen 
3. Status på ”Hvordan sikre vi fagligt og kollegialt et fortsat godt 

samarbejde i HR” 
4. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. Birgitte skulle gå tidlige-
re grundet andet møde. 
 

2. Administration af Administrationen 
LG og JH har afholdt teammøde med team ADM samt individuelle 
samtaler med de 8 berørte medarbejder og afsluttet med et team-
møde. Der har været lagt op til tre scenarier omkring administrati-
on af fællesadministrationen, disse er drøftet med team ADM på 
møderne. Team ADM bakker op om scenarie 1. 
 
Medarbejderne i team AR ville meget gerne have været mere med i 
processen. Der er indkommet 3 spørgsmål fra en medarbejder via 
LSU. 
1. Hvad er det faglige argument for at vi der arbejder med institutterne på 

Arts er skrevet ud af processen? 
2. Hvordan har man inddraget ledelsen af administrationscenteret i proces-

sen? 
3. Betyder procesplanens tydelige opdeling af HR ARTS i hhv. team ADM og 

det resterende team AR, at opdelingen i to adskilte teams er en struktur, 
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der fremover skal gøres gældende i afdelingen, såfremt administrationen 
af fællesadministrationen bibeholdes på Arts? 

 
LG svarede at det var et valg som ledelsen i HR tog om at det først 
var de direkte berørte medarbejdere i team ADM som blev inddra-
get. Team AR har været involveret via enhedsmøder samt drøftelser 
med den lokale funktionschef. Derudover er team AR,   BSS, ST og 
HE ligeværdige. Alle medarbejdere har haft og har mulighed for at 
komme med bemærkninger via det afholdte medarbejdermøde om 
problemanalysen, LSU og den kommende høring i HR. 
 
LEA-kredsen, herunder administrationschefer har været og er sta-
dig inddraget og der er en løbende dialog. Der er ikke afgjort noget 
før UniLed har taget den endelige beslutning den 28. januar. 
 
LG anførte endvidere at hvordan den endelige opgavefordeling bli-
ver, hvis administrationen af fællesadministrationen skal ligge på 
Arts, er ikke endeligt endnu, men man er nødsaget til at afvente den 
endelig beslutning. 
 
En medarbejder havde overfor et LSU medlem tilkendegivet at ved-
kommende ville meget gerne have været inddraget noget før, da pgl. 
Til daglig også laver opgaver for AU Viden. 
 
Det har været en meget lang proces for medarbejderne i team ADM 
og de vil gerne at der snart kommer en afklaring. De vil gerne videre 
. 
 
På forespørgsel oplyste LG, at det er fastlagt at Adm.centerne skal 
administrere sig selv. Der er endnu ikke taget stilling til hvem og 
hvor mange der skal flyttes ud. 
 
Medarbejderrepræsentanter tilkendegav at deres holdning til hvil-
ket scenarie som er bedst ,vil tage afsæt i hvad kolleager i team 
ADM mener. 
 
Det er en meget kort frist til hørringssvar. Fristen kan evt. forlænges 
til den 16. december. Hvis dette ønskes skal der gives besked til LG 
senest den 10. december 2014 kl. 12.00. 
 
Beslutning: 
Det tidligere LSU AU HR indstiller scenarie 1. 
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3. Status på ”hvordan sikre vi fagligt og kollegialt et fortsat 
godt samarbejde i HR” 
Status fra ledergruppen. HR-uddannelsen fortsætter, dog under nyt 
navn – som dog ikke er bestemt endnu. Karina Grost er udpeget til 
at være projektleder. Der vil blive tale om to heldagsarrangementer 
hvor det første skal ligge engang i foråret og så skal der været et i ef-
teråret 2015. Det vil blive dage med relevante emner for alle. Der vil 
også blive arrangeret nogle ”Gå-hjem” møder. Her skal der være fo-
kus på det indre liv på AU. Det kan evt. være en medarbejder på AU 
som kommer og laver et oplæg eller det kan være et AU-
virksomhedsbesøg. 
Ledergruppe vil at det skal være medarbejderdrevet og der vil der-
for blive udpeget en medarbejder fra hver enhed som skal sidde i 
projektgruppen. Gruppen skal lave et oplæg til ledergruppen som 
skal på et  møde i februar. 
 
En medarbejderrepræsentant syntes ikke at der kan mærkes forskel 
på før og efter den 21. oktober – det gode samarbejde som vi havde 
fået opbygget fortsætter bare. 
 
Medarbejderrepræsentanterne er bekymrede for om medarbejderne 
på Administrationscenterne kan få fri to hele dage til et HR-
arrangement. 
 
LG tilkendegav at hun jo stadig har det faglige ansvar for HR og og-
så på Administrationscenterne og mente bestemt ikke at der skulle 
være et problem. Administrationscheferne er også positive indstil-
lede og der er et rigtigt godt samarbejde i LEA-kredsen. Meget viser 
at vi i HR har og stadig gøre et godt stykke arbejde, som anerkendt 
og derfor er det vigtigt at arbejde sammen om at vedligeholde og 
fortsat udvikle vores fælles faglighed og mindset 
 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne at der kunne laves nogle 
tværgående bånd som kan mødes nogle få gange årligt. Evt. et part-
nernetværk. Men det kan også være nogle ERFA-grupper. Der er li-
ge nu en kommunikationsgruppe som fungerer rigtig godt. De ved 
godt at ledelsen har udtalt at det må medarbejderne meget gerne 
sætte i gang, men det kan være svært hvis der ikke er udpeget en 
tovholder. Endvidere skal det være nogle gode emner for at folk vil 
afsætte tiden til at deltage. 
 
LG vil tage det med tilbage til ledergruppen. Men det skal kun være 
max 3-4 grupper, ellers bliver det for meget. Ledergruppen vil gerne 
give rammerne, men det skal være medarbejderdrevet. 
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4. Eventuelt 
Ikke noget til eventuelt. 
Louise takker af og siger en stor tak til dette LSU for deres store 
indsats. Dette er det sidste møde i det tidligere LSU. 


	Dagsorden:

