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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. APV-handleplan AU HR – opsamling fra enhedsmøderne 
Det blev besluttet at gennemgå handleplanen boks for boks. Først 
de individuelle (nr. 1) så gruppe (nr. 2), ledelsen (nr. 3) og til sidst 
organisationen (nr. 4). Der er fem tiltag som har fået nr. 1-5. Ne-
denstående vil derfor blive skrevet som nummer – først individuel, 
gruppe osv. og så tiltag. 
 
1.1: Det er blevet meget bedre, der skal stadig være fokus, men det 
bliver håndteret via MUS og 1-1 samtaler. Punktet slettes grundet 
gennemført. 
 
1.2: Der er sket rigtigt meget og bliver brugt. Punktet slettes grundet 
gennemført. 
 
1.3: LØN mangler lidt. OA er på vej, men mangler lidt det proaktive. 
Der arbejdes godt med det lokalt. Punktet slettes grundet gennem-
ført. 
 
1.4: Vi kender forretningen bedre nu. Punktet slettes grundet gen-
nemført. 
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1.5: Vi er blevet rigtige gode til LEAN. LEAN er dog ikke lige nem i 
alle arbejdsopgaver, men det bliver brugt. Datadisciplin mangler 
stadig lidt. LEAN slettes grundet gennemført, datadisciplin skal bli-
ve stående. 
 
2.1: Møde- og mailkultur er blevet meget bedre. Omkring selvledel-
se har der ikke været kurser, men der arbejdes med det lokalt og der 
er ikke umiddelbart brug for kurser. Punktet slettes grundet gen-
nemført. 
 
2.2: Nogle mangler HAPS grupperne. Ledergruppen har besluttet at 
der kun skal være en-to grupper i gang af gangen, så der ikke bliver 
et for stort ressourcetræk på medarbejderne. Lige nu er der en 
HAPS gruppe på sygefraværsområdet. Grupper omkring rekrutte-
ring er på vej. Der mangler en handleplan for opsamling og vedlige-
holdelse af det arbejde som de tidligere HAPS grupper har lavet. 
SharePoint fungere godt og bliver brugt. Sparringsmøder kører godt 
– dog mangler der lidt i LØN. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
2.3: Ingen bemærkninger. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
2.4: Ingen bemærkninger. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
2.5: Datadisciplin hænger stadig, men LEAN fungerer fint. LEAN 
slettes grundet gennemført, datadisciplin skal blive stående. 
 
3.1: Omkring de realistiske ressourceestimater kører det godt nu. 
Der er tydeligere mål og rammer for medarbejderen, teamet og en-
heden. I forhold til servicemål ud i forretningen er dette nok ikke 
politisk realistisk. Projektkulturen – her er vi gået over til mindre 
grupper, dog vil der på nogle projekter være en nødvendighed med 
en stor gruppe hvor alle otte enheder er repræsenteret. Punktet skal 
dog sættes ned under organisation. Omkring fleksnormer er der ik-
ke et behov mere. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
3.2: Ingen bemærkninger. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
3.3: Der mangler lidt i LØN, men der bliver arbejdet godt på det. I 
de andre enheder er der en helt klar forbedring. Der er og vil være 
meget sagsbehandling for lederne i forhold til opgaverne fra Uni-
Led. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
3.4: Der har ikke været penge på budgettet i 2014, men det skulle 
blive bedre fremover. Punktet slettes grundet gennemført. 
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3.5: Ledergruppen er kommet i gang med deres LEAN-tavle igen. 
LEAN-tavlemøderne afholdes i den store ledergruppe. Enhederne 
kører.  Punktet slettes grundet gennemført. 
 
4.1: Der er kommet et godt videolinklokale på Jens Baggesens Vej 
som bliver brugt meget. Haste- akutkulturen er der stadig. UniLed 
skal huske at frister/deadlines går begge veje, det hænger ikke 
sammen at de skal have materiale og opgaver med så lange frister 
og så når de giver opgaver ud i forretningen så er der med meget 
korte frister. Den sammenhængende AU Administration mangler 
stadig. Punktet skal blive, dog skal de tekniske hjælpemidler slettes, 
grundet gennemført. 
 
4.2: Punktet er ikke gennemført og skal blive. 
 
4.3: Punktet er ikke gennemført og skal blive. 
 
4.4: Vi er kommet et stykke, men er ikke helt i mål endnu, så stadig 
fokus. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
4.5: Ingen bemærkninger. Punktet slettes grundet gennemført. 
 
Efter gennemgang var der en runde til indmelding af nye punkter 
som skal med i handleplanen. Der var ingen nye punkter. 
 
Det skal dog gøres klart at der stadig skal være fokus på alle punk-
terne, men de er gået over til drift. Vi er lykkes meget godt og er 
kommet meget langt med vores handleplan. 
 
Der skal laves en mail som sendes ud til medarbejderne med det 
gode budskab. 
 

3. Eventuelt 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne vide hvordan de får indfly-
delse på ansættelsen af en ny vicedirektør i HR. Louise fortæller at 
der er lavet et forslag til en tidsplan som er sendt til universitetsdi-
rektøren. Der vil blive nedsat et ansættelsesudvalg, hvor der for-
mentligt vil komme en medarbejderrepræsentant samt en lederre-
præsentant fra HR med. 
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