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REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Psykisk APV 2016 – opsamling på dialoger 
3. Lønforhandling og (nye) kriterier 
4. Budgetopfølgning 2016 samt budget 2017 
5. Overskydende kompetencefondsmidler i Enhedsadministrationen 
6. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Psykisk APV 2016 – opsamling på dialoger 
AU HR har en positiv rapport, men vi kan altid blive bedre og sam-
men fastholde vores gode arbejdsmiljø.  
 
Fællesmødet den 27. maj var et vigtigt afsæt til dialogmøderne i en-
hederne. Der var et godt engagement med bidrag fra mange medar-
bejdere, gode forslag og input. 
Vores sjællandske kolleger oplevede at det er lidt vanskeligt at del-
tage på distancen. 
 
I opfølgning på dialogmøderne i enhederne og deres udkast til te-
maer og indsatsområder kom følgende temaer frem: 
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LØN og HR IT: 
• Stress og følgevirkninger. 
• Kombination af at byde nye forslag velkommen og frihed til at fremføre 

kritiske synspunkter. 
• Kompetenceudvikling i det daglige arbejde. 
• Prioritering af opgaver og sparring med leder. 
 
Udvikling og Arbejdsmiljø: 
• Samarbejde om opgaveløsning. 
• Arbejdsbyrde, stress og ensomhed. 
• Synlig ledelse. 
• Fremtidsudsigter. 
• Konfliktløsning – kollegialt og ledelsesmæssigt. 
• Anerkendelse. 
 
Personalejura: 
• Socialt fællesskab. 
• Tilfredshed med fremtidsudsigterne (drøftelse af hvad der ligger i ordet, 

karriereveje eller besparelser). 
 
LSU drøftede problematikken i forhold til ’fremtidsudsigten’. Der 
kan være jobusikkerhed pga. budgetterne – og så kan der være 
usikkerhed om karriereudvikling og fremtidige opgaver. 
 
I forhold til besparelserne skal vi passe på med ikke i dagligdagen at 
få talt bekymringer og usikkerhed op. Der var enighed i udvalget 
om, at det er bedre at forsøge på struktureret vis - eksempelvis på 
enhedsmøder - at give plads til at tale om det, der måtte give anled-
ning til bekymringer og usikkerhed.  
 
Anne Behnk nævnte, at det bedste ’værn’ mod besparelser er at gøre 
sit job godt og levere som aftalt. Det gælder os alle som individer og 
som fællesskab i team, enheder og AU HR. 
 
Medarbejdersiden fortæller at der kan være en vis usikkerhed om-
kring arbejdsopgaverne. Hvad nu hvis ens ”spændende” opgaver 
forsvinder – hvad får man så i stedet og får man overhovedet noget 
andet. 
 
Temaer og indsatser vil blive taget op igen på næste LSU møde den 
5. september 2016, hvor der skal laves en handleplan for AU HR. 
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3. Lønforhandling og (nye) kriterier 
Opfølgning på lønforhandlingerne i AU HR 2016. 
Det har været en konstruktiv og ordentlig proces med gode forhand-
lingsmøder. Der blev modtaget ansøgninger svarende til fire gange 
så mange penge, som der var budget til. 
 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne, at ledelsen og TR hjælpes 
ad med bedre forventningsafstemning, når næste lønforhandling 
går i gang. Samt at der er mere transparens ift. hvem der har fået 
lønfremgang og engangsvederlag, hvor meget der er givet og på 
hvilket grundlag. 
 
Der vil blive kigget på, om man evt. kan melde ud, at så og så mange 
har fået lønfremgang og så og så mange har fået engangsvederlag. 
Dog ikke udmelding på navn og enheder. 
 
Ledergruppen vil kigge på at finde en model, som kan tilpasses alle 
medarbejderes ønsker. 
 
I forhold til kriterierne, mente medarbejderrepræsentanterne, at er-
faringerne fra den netop gennemførte lønforhandlingsrunde viser, 
at vurdering af hvem der skal have løntillæg baseres på flere og an-
dre kriterier, end dem, der er formuleret i de kendte kriterier. Sam-
tidig var oplevelsen, at det havde været svært at modtage afslag og 
feedback ud fra de fastlagte kriterier. Det bør gøres mere transpa-
rent, at der i forbindelse med forhandlingerne bliver anlagt en hel-
hedsbetragtning i forhold til den samlede medarbejdergruppe i AU 
HR. 
 
Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at kriterierne gøres mere 
overordnet. 
Det blev aftalt, at ledergruppen udarbejder et forslag til nye kriterier 
på baggrund af LSU’s drøftelse. Forslag sendes til LSU til godken-
delse. 
 

4. Budgetopfølgning 2016 samt budget 2017 
Budgettet for 2016 – frem til og med maj, ser fint ud, og det forven-
tes stadig, at vi overholder vores budget. 
 
AU HR’s budget for 2017 reduceres som planlagt med 400.000 kr. 
på løn og kontorhold. Besparelsen forventes at kunne findes i gene-
relt tilbagehold på løn (f.eks. midlertidige åbne vakancer samt gene-
rel vurdering af behovet for barselsvikar) og kontorhold. 
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Lederrepræsentanterne fortalte at Direktøren sammen med LEA 
har nedsat forskellige grupper, som på hvert område skal kigge på 
fællesudgifterne. Formålet er at finde penge til digitalisering og sto-
re nødvendige IT-projekter på AU. 
 

5. Overskydende kompetencefondsmidler i Enhedsadmini-
strationen 
Der er som bekendt ved en økonomigennemgang fundet ikke-
forbrugte kompetencefondsmidler. De midler er nu fordelt til hvert 
fakultet samt til fællesadministrationen, efter den gældende AU 
økonomiske fordelingsnøglen. 
 
I fællesadministrationen har ASU-formandskabet besluttet, at pen-
gene bruges til engelskkurser, lederuddannelse samt kursus i pro-
jektdeltagelse. 
Der vil komme yderligere information fra ASU sekretariatet. 
 

6. Eventuelt 
Intet. 
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