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Møde den: 16. september 2014 kl. 9.00 – 11.00 
 
LSU AU HR 
 
Til stede:  
Ledelsen: Louise Gade, Gertrud Tefre 
Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Anette Christi-
ansen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Maja Skrydstrup, Sarah Hoffmann  
Referent: Pia Andersen 
Fraværende: Margrethe Vejs-Petersen (barsel), Birgitte Langsted (ferie) 
Gæster: Lone Degn og Karin Rosengaard Pedersen (arbejdsmiljørepræsentan-
ter i AU HR) under pkt. 3 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering omkring konstituering 
3. Drøftelse af APV handleplan 
4. ”Ny start” drøftelse af forslag med henblik på høringssvar fra LSU 

AU HR 
5. Drøftelse af HR Handleplan 
6. MUS i AU HR – temaer som ønskes drøftet på MUS 
7. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. Lizzi og Anette skal gå 
tidligere grundet andre møder. 
 

2. Orientering omkring konstituering 
Formand bliver Louise Gade og næstformand bliver Lene Fransen. 
Det blev vedtaget at der i forretningsorden slettes medlemmer så 
den ikke skal rettes til hver gang der er ændringer. 
 

3. Drøftelse af APV handleplan 
Hvordan ser det ud nu, i forhold til den tidligere plan? Hvordan står 
det til i enhederne lige nu? 
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Medarbejderrepræsentanterne: 
• Vi har mistet flere medarbejdere grundet bl.a. B14 processen, 

men ikke arbejdsopgaver – føler at der mangler en prioritering. 
LEAN kan ikke det hele. Det kræver også en forventningsaf-
stemning i forretningen på at det hele ikke kan blive lavet med 
det samme og noget måske slet ikke vil blive lavet. 

• Det sociale og kollegiale fungerer fint, overordnet er det en dæk-
kende handleplan, dog mangler der midler til kompetenceudvik-
ling. 

• Der er stadig et rigtigt godt samarbejde enhederne imellem, men 
man bliver presset på arbejdsopgaver. 

• Et stort arbejdspres kan give dårlig stemning og en dårlig om-
gangstone 

• HR i den fremtidige fællesadministration er bekymrede i forhold 
til den manglende direkte synlighed i forretningen fordi man ar-
bejder via administrationscentrene.  

• Problemanalysen giver usikkerhed, især på administrationscen-
ter Arts - det administrative område. Hvor skal vi hen og hvor-
dan med inddragelse i fremtidig organisatorisk og fysisk place-
ring. Afventer høringsfristen og arbejder videre som vi plejer. 

 
Ledelsen: 
Der skal stadig være fokus på prioritering og arbejdspres. Ledelsen 
vil være obs på stemningen og talemåden i enhederne i AU HR. Fo-
kus på god tone, kollegialt fællesskab og usikkerhed på ”Ny start”. 
 
Ledelsen opfordrer til at hvis man føler sig overset eller hvis man 
syntes at der er noget som er blevet overset, så tag fat i funktionsle-
deren, arbejdsmiljørepræsentanterne eller evt. TR, så skal de nok 
bringe det videre. 
 
Medarbejderrepræsentanterne er ift. til ” Ny start” bange for at stå i 
samme situation som i 2011, hvor der ikke var styr på snitflader i 
Administrationen og et manglende fokus på arbejdspres og at drif-
ten skulle fortsætte. Det var en meget svær tid, hvor vi byggede 
mens vi sejlede/fløj – det må ikke gentages. 
 
Ledelsen siger at det skulle forhåbentligt ikke ske denne gang. Or-
ganisationen er et helt andet sted ledelsesmæssigt og organisatorisk 
og der er bedre styr på systemerne – fx enhedsregistreret. Endvide-
re lægger UniLed nu meget vægt på medinddragelse. 
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Medarbejderrepræsentanterne forslår at man evt. nedsætter nogle 
tværgående arbejdsgrupper, som taler om snitflader og aftaler hvor 
de skal være, så det er på plads hurtigst muligt efter den endelige 
udmelding. 
 
Ledelsen vil invitere til et medarbejdermøde i AU HR, efter den en-
delige udmelding af beslutning, ligesom de gjorde ved udmeldingen 
af forslaget. Hvis der er nogen som har noget, som de syntes der 
skal tages ekstra hånd om på dette møde, må de meget gerne give et 
praj til Louise. 
 
Der var en gennemgang af handleplanen: 
Vi skal huske at kompetenceudvikling er mere end bare kurser. Det 
kan være sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver og HAPS grup-
perne. Man kan også søge diverse legater. Ved undervisning kan 
man også bruge egne AU-undervisere eller egne medarbejdere i AU 
HR. Det har HR før gjort med stor succes. Vi har gennemført HR-
uddannelsen og der vil stadig være faglig fællessparring.  
Der er ønske om flere faglige temamøder m.v. som ved HR uddan-
nelsen.  Der er også ønske om at ledergruppen koordinerer hvem og 
hvor mange der tager på kursus og sikrer vidensdeling fra de som er 
afsted, så ikke alle ukoordineret tager af afsted på det samme kur-
sus.  
Lederne er enige i problemstillingen og tilkendegiver at ledergrup-
pen har fokus på at finde en model for mere systematik i kompeten-
ceudviklingen og videndelingen. 
Handleplanen skal opdateres omkring kompetence. 
 
Haster/akutkultur og prioritering – her er der brug for ledelse. Det 
kan være svært for medarbejderne at finde balancen. Vi vil alle jo 
gerne aflevere noget, som man selv syntes er i orden. 
Husk selvledelse og at hvad der er 80 % for os selv, kan måske godt 
være 100 % for forretningen. 
Vi skal have fat i datadisciplinen igen, den er stadig ikke for god i 
HR. Der kunne med fordel nedsættes en HAPS-gruppe som skal la-
ve et oplæg, det er dog vigtigt at ledergruppen tager medejerskab for 
notatet. 
Vi skal huske at noget skal være 100 % korrekt – bl.a. ansættelses-
beviser. 
 
Beslutning: 
Der nedsættes en gruppe som skal gennemskrive handleplanen. 
Gruppen består af arbejdsmiljørepræsentanterne Karin og Lone 
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samt Sarah fra medarbejdersiden og Louise eller Gertrud fra ledel-
sessiden. 
Deadline for gennemskrivning er 1. november 2014, hvorefter det 
sendes rundt til kommentering og så skal det på LSU-mødet i de-
cember. 
 

4. ”Ny start” – drøftelse af forslag med henblik på hørings-
svar fra LSU AU HR 
Der er indkommet rigtig mange gode forslag til ændringer til det 
udsendte udkast. 
 
Der er en bekymring fra medarbejderrepræsentanterne på, om en 
ny Universitetsdirektør vil kunne komme og lave det hele om. Her 
kan ledelsen fortælle, at det ikke vil ske, han/hun vil blive ansat på 
de nye præmisser. 
 
Der er bekymring fra medarbejderrepræsentanterne på, om en ad-
ministrationschef vil kunne sige nej, til at HR-medarbejderne på et 
administrationscenter vil kunne deltage, hvis der arrangeres en fæl-
les HR-dag. 
Ledelsen i HR forventer ikke det bliver et problem og at ledelsen og-
så fremadrettet vil have den gode kommunikation og fine samar-
bejde med administrationscheferne som de har nu. 
 
Beslutning: 
Der skal indsættes et afsnit omkring systemer og ressourcer og nog-
le formuleringer skærpes. 
 
LG retter høringssvaret til, ud fra de bemærkninger der er kommet 
på mødet og sender ud til kommentering. Evt. kommentar skal være 
LG i hænde senest onsdag kl. 12.00. 
 

5. Drøftelse af HR Handleplan 
En kort status fra ledelsen. Ledergruppen har samlet op på kom-
mentarer og laver en prioritering. De er i gang med en gennem-
skrivning. Det skulle gerne blive mere tydeligt, hvad der prioriteres i 
det nye oplæg – hvad der mere af det vi allerede gør og hvad der er 
nyt. 
LSU input er kommet ind via enhedsmøderne. 
 

6. MUS i AU HR – temaer som ønskes drøftet på MUS 
Der er i procesbeskrivelsen skrevet ind at ledergruppen orientere 
om processen og forventning til samtalerne på et evt. fællesmøde el-
ler om det kan gøres på enhedsmøderne. Medarbejderrepræsentan-
terne vil mene, at det er bedst på enhedsmøderne. 
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Medarbejderrepræsentanterne vil meget gerne at der bliver udar-
bejdet et spørgeskema ud fra temaerne. Ledelsen syntes det er en 
god ide. Hvis der er nogen, som har nogle gode bud på sådanne 
spørgsmål, må de meget gerne sendes til LG senest fredag. 
 
Vi skal have fokus på arbejdsglæde, det har længe drejet sig om ar-
bejdspres og nu trænger vi til at få lagt vægt på det gode. Håndte-
ring af bekymringer samt generel trivsel skal der også lægges vægt 
på. 
 

7. Eventuelt 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne om der evt. kunne sendes 
en nyhedsmail ud på SharePoint, når der lægges enten dagsorden 
eller referater ud på hjemmesiden. Et forslag er at man kan abonne-
re på en nyhedsmail som kommer direkte fra hjemmesiden Pia un-
dersøger hvordan denne måde fungere. 


	Dagsorden:

