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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
ALBE orienterede om, at Hanne ikke deltager i LSU møderne i be-
sparelsesprocessen, da hun assisterer AU HR ledergruppen som HR 
partner i denne proces. Dorotea deltager som suppleant. 
 
 

2. Orientering fra formand og næstformand 
ALBE orienterede kort fra HSU mødet den 3. marts 2017. Der var 
fokus på dekaner og direktørs status på MUS og kompetenceudvik-
ling. Samlet set har der været gode MUS og et godt løbende strate-
gisk fokus på kompetenceudvikling, herunder investeringer i mange 
relevante kompetenceudviklingsaktiviteter. Fordeling af kompeten-
cefondsmidlerne blev også drøftet. Og derudover fik HSU lejlighed 
til en faglig drøftelse af biblioteksservice, efter direktørens oriente-
ring om forventet overdragelse af AU’s biblioteksfunktioner til det 
nye Kgl. Bibliotek. Der afventes endelig beslutning fra bestyrelsen i 
april. 
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Dernæst orienterede ALBE kort fra ASU mødet den 13. marts, hvor 
følgende temaer blev drøftet: Økonomiafslutning 2016, digitalise-
ringsstrategien, kursuskataloget, samt organisationsændringer på 
Administrationscenter BSS med tilhørende nedlæggelser af stillin-
ger. 
 
Mht. kursuskataloget var der kritik fra en medarbejderrepræsen-
tant, som oplevede det svært at finde de relevante kurser og tilmel-
de sig til deltagelse i nærmeste fremtid, når man har et kompeten-
ceudviklingsbehov. Til dette orienterede ALBE ASU om, at der fin-
des ca. 60 kurser, og man altid kan kontakte AU HR, hvis man har 
ønske og deltagere til et specielt kursus. Det blev aftalt, at AU HR vil 
forbedre kommunikationen på hjemmesiden om vilkårene, når man 
melder sig til ’interesselisten’ til et kursus. 
 
Under ASU mødets eventuelt nævnte medarbejderrepræsentanter-
ne, at TR i nogle enheder ikke får fri med løn til TR-kurser. Ledel-
sesrepræsentanterne i ASU signalerede vigtigheden i at kunne sam-
arbejde med dygtige TR. Det blev aftalt, at AU HR laver et forkla-
rende notat til lederne og TR på AU. 
 
 

3. Regnskab 2016 
AU HR sluttede med et fornuftigt regnskab for 2016, hvor der på 
Løn og kontorhold blev forbrugt 97 % og på Fællesudgifterne 92 %. 
 
På trods af løbende budgetreduktioner er det således lykkedes at 
overholde budgetterne i 2015 og 2016 uden afskedigelser. 
 
 

4. Budget 2017 
Budget for 2017 er ligeledes i balance, og forbrug følger planen.  
 
Der blev spurgt til, om budgettallene ligger fast – og lederne svare-
de, at de overordnede budgetrammer er faste, men at vi selv kan di-
sponere udgifter under ’Løn og kontorhold’. Hvis et område ikke 
forventer at forbruge alle pengene, og et andet har brug for et større 
budget, må vi flytte pengene. Budgetterne kan tilrettes to gange år-
ligt i økonomisystemet. Der er i budgettet for 2017 reduceret i flere 
poster for at finde besparelsen, bl.a. IT og telefoni samt anden drift. 
Udgifter/investeringer i kompetenceudvikling af AU HR’s medar-
bejdere er fastholdt i 2016 niveau som en ledelsesprioritering. 
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Der blev spurgt til, hvilke udgifter der ligger under anden drift – og 
det indebærer udgifter til bl.a.: 
• Kontorartikler og kopipapir 
• Serviceaftaler på kopimaskiner, kaffemaskiner og videolinkud-

styr 
• Kaffe, the, mælk og mødechokolade 
• Planteservice  
• Flyttefolk 
• Kontormøbler og inventar 
 
LFR kunne oplyse, at Løn arbejder på at mindske forbruget af papir 
til print. Hun foreslog desuden, at AU HR sparer på DTAP løn (ca. 
80.000 kr./årligt). 
 
 

5. Budget 2018-2020 
ALBE indledte med at tydeliggøre AU HR ledergruppens ansvar for 
budgetbalance og god økonomi. Det er lykkes i 2015, 2016 og 2017 – 
men det er ikke muligt uden stillingsnedlæggelse de kommende år 
på grund af store besparelseskrav i 2018-2019. 
 
Samtidig har vi oplevet en vækst og øget efterspørgsel på vores ser-
vice og ydelser, hvorfor vi det seneste halve år har ansat nye medar-
bejdere med nødvendige nye kompetencer. I forlængelse af forud-
gående skriftlige orienteringer, opsummerede ALBE baggrunden 
for de nye stillinger i AU HR det seneste halve år.  
 
AU HR fået en række nye opgaver, som kræver nye kompetencer og 
ressourcer. Derfor har der været behov for rekruttering af tre nye 
medarbejdere til de nye funktioner i HR-IT. Dertil kommer en yder-
ligere vækst i AU HR’s opgaver med tilførsel af to stillinger som 
procesoptimeringskonsulenter. Det er et helt nyt område med tilhø-
rende kompetencekrav, som sandsynligvis ikke findes blandt AU’s 
medarbejdere. Det er derfor LEA og AU HR ledergruppens beslut-
ning at annoncere og rekruttere disse medarbejdere i løbet af for-
året. 
 
Der blev spurgt til, om vi ikke har medarbejdere, som med efterud-
dannelse, ville have kunnet varetaget disse opgaver. GT svarede, at 
det har været ledergruppens vurdering, at disse opgaver og tilhø-
rende kompetencekrav ikke findes hos nuværende medarbejdere – 
heller ikke med efteruddannelse af et rimeligt omfang.  AVHS har 
undersøgt, at et ’SIX-Sigma Black Belt’ (en international certifice-
ring i Leanprocesser på højeste niveau) koster kr. 120.000, med en 
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varighed på 20 undervisningsdage. Ledergruppen har vurderet, at 
det er et meget ressourcekrævende kursus, som muligvis vil opbyg-
ge teori og værktøjer, men stadig ikke den nødvendige erfaring. 
AVHS tilføjer, at kurset er et eksempel, og måske kan man opkvali-
ficere interne medarbejdere for eksempelvis det halve? AVHS for-
tæller også, at man lige nu i AU IT overflytter og opkvalificerer to 
personer til andre opgaver.   
 
LEA har desuden drøftet og vurderet, at der sandsynligvis ikke er 
medarbejdere i administrationen med de rette kvalifikationer (både 
kompetencer og erfaringer fra andre organisationer) til at varetage 
opgaven på højt niveau på tværs af AU. Interesserede medarbejdere 
kan søge de opslåede stillinger, og indgå i en formel vurdering. 
AHVS fortæller, at hun har kendskab til flere medarbejdere, der er 
interesserede i stillingerne.  
 
Der blev spurgt til beslutningen om rekruttering af to nye procesop-
timeringskonsulenter. GT og ALBE svarede, at det er drøftet og be-
sluttet i LEA, at man ønsker at prioritere disse ansættelser for at 
kunne levere denne konsulentydelse internt, i stedet for at fortsætte 
det relativt dyre indkøb af Carve konsulenter.  
 
Der blev spurgt til ledergruppens handlinger i forbindelse med di-
rektørens udmelding for et år siden, om at AU skulle procesoptime-
re; hvorfor har AU HR ikke gjort noget og kompetenceudviklet egne 
medarbejdere? 
ALBE svarede, at hun på daværende tidspunkt havde drøftet sagen 
med direktøren, som dengang ønskede, at opgaven skulle varetages 
af eksterne konsulenter/Carve.  
 
Situationen er nu, at Carve er lykkedes med at skabe fremdrift og 
engagement i procesoptimeringsarbejdet på AU – og at der nu skal 
findes en langsigtet og billigere løsning. Derfor har LEA besluttet, at 
disse opgaver skal varetages internt på AU, og de to stillinger finan-
sieres med dels 750.000 kr. fra universitetsdirektøren og dels 
50.000 kr. fra hver vicedirektør og adm.centerchefs lønbudget.  
 
ALBE gennemgik budgetreduktionerne i 2018-2019, hvor der i 2018 
skal spares 1,4 mio. kr. og i 2019 750.000 kr., altså et samlet beløb 
på 2,2 mio. kr. Besparelsesprocessen indledes nu for at få såkaldt 
effekt på lønbudgettet i 2018. Afskedigede medarbejdere vil af-
hængigt af anciennitet have opsigelsesvarsel i løbet af efteråret og 
senest ultimo 2017. 
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Den foreliggende detaljerede tids- og procesplan er et internt do-
kument til ledergruppen og LSU. Der vil blive meldt en kortere 
overbliks-tidsplan ud til medarbejdermødet fredag 24. marts 2017. 
 
Der blev spurgt til, hvor tidligt beslutningen om besparelser er taget 
i ledergruppen og hvornår tillidsrepræsentanterne blev involveret. 
ALBE og GT svarede, at budgetterne har været kendt og åbne længe 
(4 årige løbende budgetter på AU). AU HR’s TR blev involveret 
umiddelbart efter beslutningen var taget i ledergruppen, da bespa-
relserne var af et sådant omfang, at afskedigelser kunne blive aktu-
elle. 
 
Der blev spurgt til baggrund og begrundelse for, at der er bevilliget 
færre penge til Løn og kontorhold, end hvad den indtægtsdækkede 
virksomhed reelt har kostet.  
ALBE og GT svarede, at AU HR forventes, som en del af den samle-
de besparelsesproces i Administrationen, fremadrettet at kunne løse 
opgaven med mindre budget, og får derfor tilført kr. 1,5 mio. til løn 
og kr. 500.000 til øvrig driftsudgifter, fx ophold, test, materialer, 
m.m. Det medfører det omtalte kommende overforbrug og dermed 
besparelseskrav på kr. 700.000 i lønudgifter. Finansieringen af vo-
res nye driftsbudget til ledelsesudvikling kommer fra enhedsadmi-
nistrationens samlede budget. 
 
Det bør bemærkes, at denne finansiering af ledelsesudvikling med-
fører fast lønbudget på området. Kursusvirksomheden, som før var 
indtægtsdækket, skulle principielt tjene egen løn ind. Ellers ville det 
medføre stillingsnedlæggelser. Fra 2018 får vi bedre vilkår med fast 
og sikker del af budgettet. 
 
Der blev spurgt til, om det betyder, at en medarbejder fra kursus-
virksomheden vil blive afskediget. GT fortalte, at der muligvis bliver 
nedlagt en stilling i kursusvirksomheden, men ikke nødvendigvis 
opsagt en medarbejder. ALBE pointerede, at besparelsen gælder he-
le AU HR. 
 
Der blev spurgt til, hvor mange medarbejdere, der skal afskediges. 
ALBE svarede, at det er for tidligt at vurdere. Vi kender besparelsen 
på 2,2 mio. kr. – og nu skal den kommende periode bruges til at 
identificere besparelsesmuligheder og afværgeforanstaltninger. Ef-
ter den 19. april ved vi mere præcist, hvor mange der har indgået en 
frivillig fratrædelse og om der evt. er fundet andre besparelser. Så 
kan vi beregne den endelige besparelse, der må findes ved afskedi-
gelser. 
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Det er vigtigt for ledergruppen at understrege, at en frivillig fratræ-
delse ikke vil medføre ”et gyldent håndtryk”. Det er der hverken 
hjemmel eller penge til. 
 
Der blev spurgt til, om besparelserne kan opnås ved naturlig afgang, 
når medarbejdere selv siger op. ALBE svarede, at hvis man i de til-
fælde kan nedlægge stillingen, vil det give besparelser – men ofte vil 
man genbesætte stillingen, og dermed ikke få den nødvendige be-
sparelse. 
 
Der blev spurgt til, hvordan arbejdet med omplaceringsmulighe-
derne vil foregå. 
ALBE svarede, at lederne sammen med HR-partneren undersøger 
mulige match med ledige stillinger på hele AU. Det foregår blandt 
andet ved, at HR-partneren kontakter de andre HR enheder om nu-
værende og kommende ledige stillinger.  
 
Der blev spurgt til, om en påtænkt afskediget medarbejder med kva-
lifikationer til et ledigt job, automatisk vil få jobbet. 
ALBE svarede, at man som påtænkt afskediget medarbejder har ret 
til at komme til samtale og vurdering i relation til et ledigt job på 
hele AU - men man har ikke ret til jobbet, hvis der ikke er et til-
strækkeligt match mellem person og job. Det afgøres af den ansæt-
tende leder. 
 
Der blev spurgt til, om det vil være muligt at afvente 18. april, inden 
det besluttes om besparelserne for både 2018 og 2019 skal findes i 
samme omgang. Der blev udtrykt bekymring for, at vi risikerer at 
afskedige unødvendigt og for tidligt. ALBE svarede, at ledergruppen 
gerne afventer den 18. april og dermed den endelige besparelse in-
den beslutning om dette, men pointerede samtidig et ledelsesønske 
om ikke at skulle gennemføre besparelsesprocesser i AU HR hvert 
år. Det synspunkt fandt bred tilslutning. 
 
ALBE takkede for en god drøftelse og mindede om, at alle kan bi-
drage til en god og ordentlig proces - og ikke mindst huske på at be-
vare den gode omgangstone og det gode kollegaskab i AU HR. 
 
 

6. Eventuelt 
Ingenting 
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