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4. APV handleplan 
5. Status på problemanalysen, herunder snitflader og samarbejde 
6. LSU HR møder i 2015 
7. Arbejdsmiljøstatistikker Q3 2014 
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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Evaluering af AU’s personalepolitik 
Alev deltog på workshoppen omkring evaluering af personalepoli-
tikken og fortalte at hun var i en arbejdsgruppe bestående af to 
medarbejderrepræsentanter, to tillidsrepræsentanter og en lederre-
præsentant (som desværre ikke deltog). Der var et ønske om at man 
arbejder videre med personalepolitikken på et overordnet perspek-
tiv. Savner en delpolitik på stress/arbejdstrivsel og arbejdsglæde. 
De 10 normer kan man ikke være uenige i. 
 
Evaluering i LSU: 
Medarbejderrepræsentanterne mener at man godt kunne bruge no-
get om internationale medarbejdere. De 10 normer er gode, men 
kan være svære at efterleve. Vores nye hjemmeside er jo lige ind i 
disse normer. 
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Der skal måske tænkes lidt på sproget i delpolitikkerne og hvilken 
medarbejdergruppe der skrives til. 
Delpolitikkerne kan være moraliserende i sprogbruget. Skal tage 
udgangspunkt i hvad det er vi vil på AU. 
 
Måske mere fokus på normerne og ikke så meget på delpolitikkerne. 
 
I Personalejura har man brugt delpolitikken om sygefravær meget i 
den sidste tid. Kompetenceudvikling bruger personalepolitikken-
meget, men har haft svært ved at finde de personalepolitiske ret-
ningslinjer. 
Der er brug for at forkorte den, så den bliver mere overskuelig. Igen 
fokus på normerne. 
I forhold til etableringen af OA og Team U har den været et godt 
værktøj. 
 
Man kunne godt udvide normerne med en lille guideline, der iver 
større fælles forståelse a al   ”Hvad menes der med……….”.  
Det vil også være nyttigt at blive skarpere på delpolitikkerne, så de 
bliver mindre fyldige. Evt. en delpolitik på arbejdsmiljø. 
 
I Personalejura føler de at de bruger normerne – dog uden direkte 
at bruge dem. Det er mere integreret i hverdagen. 
 
Beslutning: 
I høringssvaret fra LSU skal der stå noget omkring: 
Udbredelse af de 10 normer jf ovenfor. 
Sprog og skrift mere mere målgruppeorienteret 
Senioraftale/samtale bør rykkes fra 55 år til 60 år, så det følger ar-
bejdsmarkedet mere. 
Mindre fyldige og tilskårne delpolitikker 
 

3. Lønforhandlingsproces lokale i HR 
Der er medsendt et udkast til en procesplan for HR. Der er mange 
TR-møder. Hvis forhandlingerne afsluttes efter første møde, bliver 
der selvfølgelig ikke afholdt flere møder og udmeldingsdatoen frem-
rykkes tilsvarende – dette indskrives, eller skrives i mailen, når den 
sendes ud til medarbejderne. 
 
LG spurgte: Hvordan får vi medarbejderne til at føle det som en or-
dentlig forhandling udover der skal være en klar forventningsaf-
stemning. Der skal være en udmelding på enhedsmøderne, om hvad 
medarbejderne kan forvente af forhandlingerne. 
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Drøftelsen gav følgende synspunkter : Kan vi evt.sætte fokus på at 
relevant kompetenceudvikling også er del af det at blive anerkendt   
fremfor kun at se på lønkroner? Man kan evt. melde et beløb ud, så 
medarbejderne ved hvad der endelig er at forhandle om og ikke kun 
melde ud at der ikke er så meget at komme efter. Det skal også gø-
res klart at ledergruppen kigger på hele HR og ikke fordeler penge-
ne på enhedsniveau. 
 
 

4. APV handleplan 
LG lagde op til om drøftelse om behovet for en revurdering af hand-
leplanens indhold med den nye organisering? 
 
Der blev enighed om at man kan sende den ud til enhedsmøderne til 
evaluering. Her kan man gennemgå tiltagsboksene – er der sket no-
get, er noget udført eller er der noget som ikke er udført og hvis det 
ikke er udført, er det så fordi at det ikke er relevant mere. 
 
Beslutning: 
LG vil tage det med på ledermødet inden jul. Så skal det på en-
hedsmøderne i januar og februar og på LSU i marts. 
 

5. Status på problemanalysen, herunder snitflader og sam-
arbejde 
Omkring Kommunikation er det nu meldt ud via nyhedsbrevet fra 
UniLed. 
Omkring Ph.d. området er der ingen ændringer lige nu. Der skal 
nedsættes – til foråret -  en arbejdsgruppe som skal kigge på det 
gamle dokument om snitflader og vurderer om HR snitfladerne på 
Phd området er optimale eller der skal justeres for at sikre fagligt 
optimale samarbejdsflader.  
Forskermobilitet rykkes tilbage til Forskning og Eksterne relationer 
Der bliver i foråret nedsat en arbejdsgruppe som skal kigge på rol-
lerne, så de bliver hele klar ift HR håndtering af internationale 
medarbejdere – hvad er HR og hvad er deres arbejdsopgaver. 
Omkring LØN er der enighed i LEA-gruppen, om at de forbliver i 
HR. Der er dog ikke noget som er endeligt før UniLed har taget den 
endelige beslutning den 28. januar 2015. 
 
Der blev spurgt fra medarbejdersiden om der kunne komme æn-
dringer i HR på baggrund at beslutningerne? 
LG fortalte at som det ser ud nu, fortsætter vi som vi plejer. Dog 
med forbehold for evt. beslutninger når den nye direktør starter og 
hvordan vores budgetter kommer til at se ud. 
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6. LSU HR møder i 2015 
Mødeoversigten blev godkendt og møderne indkaldes i kalenderen. 
 

7. Arbejdsmiljøstatistikker Q3 2014 
Vi har i HR et efter LGs opfattelse sygefravær til den høje side 
sammenlignet med resten af AU. Dette skyldes i høj grad langtids-
sygemeldinger pgra blandt andet kræft og brud og det er svært at 
gøre noget ved det fraværsmæssigt. Her handler det om at under-
støtte kollegaer kan komme tilbage på en god måde når de er hel-
bredsmæssigt klar.  
 Men kollegialt vi generelt og kontinuerligt  være obs på om der er 
noget arbejdsrelateret fravær  
 
Det blev tilkendegivet at HR også har så højt et fravær i forhold til 
andre områder kan måske også skyldes at vi i HR er bedre til at få 
registreret fravær. 
 
En medarbejderrepræsentant føler ikke at det sygefravær, som HR 
har, er arbejdsrelateret. Der er en opmærksomhed på hinanden i 
enhederne og også fra lederen. 
Vi skal også have større fokus på restarbejdsevnen. 
 

8. Eventuelt 
En medarbejderrepræsentant vil gerne om der på næste møde kun-
ne komme et punkt med omkring midler til kompetenceudvikling. 
Det bliver der afsat tid til næste gang. 
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