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Møde den: 12. december 2016 kl. 13.00 – 15.00 
 
LSU AU HR 
 
Til stede:  
Lederrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre 
Medarbejderrepræsentanter: Dorotea Smesnjak, Lene Fransen, Lis Ro-
senkilde, Lizzi Edlich 
Referent: Pia Andersen 
Fraværende: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser 
Gæster:  

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Kompetenceløft i enhedsadministrationen 
3. Kort status på MUS 
4. Budget 2016 
5. Mødedatoer i 2017 
6. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Kompetenceløft i enhedsadministrationen 
Ledergruppen har holdt et møde om kompetencebehov i AU HR, på 
mødet deltog teamlederne Carsten Bæhrenz og Mads Krarup også. 
Der blev bl.a. drøftet de fire kernekompetencer som Arnold Boon 
har meldt ud i hans blok på hjemmesiden. 
 
Service: Det blev der taget hul på, på vores Fælles Faglighedsdag 
den 1. november 2016.  
Vi skal have særlig opmærksomhed på brugerret-
tet/modtagerorienteret kommunikation, også på hjemmesiden. 
Nogle af vores opgaver ændres ’fra drift til support/udvikling’, og 
det kræver måske mere undervisningskompeten-
cer/sidemandsoplæring. 
Der er flere forskellige tiltag i enhederne. 
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Løsninger: Her skal vi finde løsninger sammen med ’kunden’ – sig 
ikke nej som udgangspunkt.  
 
Helhed: Sammenhængende administration. Helhed. Tæt på AU, at 
kunne sætte sig ind i, hvad det vil sige at agere på institutniveau. 
Eks. samarbejde med AU IT, HR-Partnerne, sekretariatslederne etc. 
– være med i de faglige miljøer, nysgerrig på AU’s behov og indsigt i 
hinandens opgaver, Spankulér, før du spekulér 
 
Forandring: Der blev talt om behov for generelt løft i forhold til IT-
systemerne.  
 
Medarbejderne spurgte til, om der ud fra dette kan konkluderes, at 
der i AU HR så ikke er de store huller i kompetenceniveau? 
Lederne svarede, at det ser godt ud, men at vi ikke er i mål endnu. 
Det er en løbende indsats at opbygge og sikre det rette og nødvendi-
ge kompetenceniveau, så vi lykkes med vores opgaver. 
Medarbejderne ville høre, om vi internt i AU HR kan gøre mere 
brug af hinanden til videndeling? 
Lederne mente, at det kan vi godt, men vi har allerede mange gode 
tiltag, så som Fælles Faglighedsdagene og AU HR fællesmøderne. 
 
Medarbejderne mente, at det er svært at vide, hvor hele AU HR er 
på det faglige niveau og hvor der evt. mangler kompetenceudvik-
ling.  Det er svært at se frem i tiden og hvilke kompetencer man skal 
have fremover, når man ikke helt kender de fremtidige arbejdsop-
gaver. 
Lederne svarede, at det er vanskeligt at se 5 år frem. De kommende 
to år er den nye handlingsplan for 2017-2018 gældende, og det er 
HR ledergruppens bud på, hvad vi skal have fokus på og levere på 
AU de næste år. Medarbejderne mente også, at eventuel usikkerhed 
om fremtiden kan afværges ved den daglige forventningsafstemning 
leder og medarbejder imellem. Teammøderne er ligeledes gode til at 
få lavet afklaringer og forventningsafstemning. 
 
AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø har på et af deres enhedsmøder 
haft et godt og udbytterigt besøg af Dorthe M. Andersen, HR-chef 
på ST.  Det kan anbefales, at man får besøg fra andre enheder – det 
har givet gode input. 
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Lederne spurgte medarbejderne, om der var input til indholdet af 
AU HR fællesmøderne.  Udvalget kom sammen frem til følgende: 
•  Fremdriftsreformen.  
• Økonomiforståelse. Et oplæg fra Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen fra 

AU Økonomi og Bygninger. 
• Flere succeshistorier. Giver god viden, om hvad kolleger laver i AU HR. 
• Viden om andre Vicedirektørområder 
 
Der er inviteret til første fællesmøde den 6. januar 2017 om AU’s 
studiefremdrift og kvalitet samt HR handleplan 2017-18. 
 

3. Kort status på MUS 
Anne indledte med at afholde LUS med funktionscheferne, som 
derefter har holdt MUS med alle medarbejdere i AU HR.  
LØN og HR-IT er færdige med at holde MUS. Forventer at afholde 
GRUS i hvert team. MUS samtalerne har vist, at der generelt er stor 
tilfredshed i enheden. Der blev også talt om jobrotation. 
Personalejura er også færdige med samtalerne. Her har der været 
fokus på videndeling og samarbejde, både internt og eksternt. 
Udvikling og Arbejdsmiljø mangler at få afholdt en enkelt samtale. 
Der er afholdt GRUS i begge teams. Der er i samtalerne givet udtryk 
for at der er travlt, men at det generelt går godt. 
 

4. Budget 2016 
Økonomien ser stadig fin ud i AU HR. Forbrugsprocenten er lidt 
lav, men dette skyldes, at nogle store udgifter først kommer sidst på 
året. 
 

5. Mødedatoer i 2017  
Der skal findes to nye datoer i stedet for den 20. marts og den 19. 
juni. Pia undersøger og vender tilbage med mødeindkaldelser. 
 

6. Eventuelt 
Anne orienterede fra seneste ASU møde: 
Der var en drøftelse af enhedsadministrationens økonomi. Det ser 
fornuftigt ud. Medarbejderrepræsentanterne ønsker en oversigt på 
aldersfordelingen i forhold til mulighederne for naturlig afgang.  
Medarbejderrepræsentanterne har stor fokus på, at undgå afskedi-
gelser i forbindelse med besparelser. 
Der var desuden en drøftelse af ledelsens beslutning om at anvende 
sprogkurser i Danmark og ikke i udlandet. Det kan der spares man-
ge penge på. 
Der var også en orientering om en eventuel kommende overdragelse 
af AU Library til Det Kongelige Bibliotek. 
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Nyt fra medarbejderne i AU HR: 
Syntes, at vi har det godt i AU HR. Det kan mærkes, når man går 
rundt i huset. Det er rart, at vi er så forskellige i enhederne, og det 
giver et godt sammenspil med forskellige kompetencer og person-
ligheder. 
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