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Møde den: 23. maj 2014 kl. 13.00 – 14.00 
 
LSU AU HR 
 
Til stede:  
A-siden: Louise Gade (LG), Birgit Roesen (BIR) 
B-siden: Anders Kragh Moestrup (AKM), Lone Degn (LD) Alev Gencay (AGA), 
Kirsten Neuhauge (KN), Lene Fransen (LF), Lizzi Edlich (LIE) 
Referent: Pia Andersen 
Fraværende: Birgitte Langsted (møde), Jane Bach (andet), Margrethe Vejs-
Petersen (barsel) 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Bemærkninger og godkendelse af dagsorden 
2. Erfaringsopsamling på budgetprocessen 
 I hvilket omfang har I oplevet åbenhed og ordentlighed omkring økono-

miprocessen? 
 Har der været tidspunkter, hvor I har oplevet mindre åbenhed og orden-

lighed omkring økonomiprocessen? Hvornår og hvordan? 
 Hvilken betydning og effekt har det for jer haft, at der har været talt om 

besparelserne fra november 2013? (både positivt og negativt) 
 Hvad i processen har efter jeres oplevelse ikke fungeret som ønsket? 

Hvad i processen er lykkes godt – trods alt? 
 Hvordan har I oplevet jeres egen indsats og bidrag til en god proces for 

AU? 
 Hvordan har I oplevet andres indsats og bidrag til en god proces for AU? 
 
Hvis I kunne spole tiden tilbage og gøre processen om: 
 Hvad ville I gøre på same måde og hvorfor? 
 Hvad ville I gøre anderledes og hvorfor? 
 Hvad skal der efter jeres mening til for, at vi sammen kan komme godt 

videre? 
3. Eventuelt 
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Referat: 
 

1. Bemærkninger og godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Erfaringsopsamling på budgetprocessen 
LG forslog at nogle af punkterne blev lagt samme, sådan at de første 
3 punkter lægges sammen, pkt. 4 tages alene og pkt. 5 og 6 lægges 
sammen og det blev der sagt ok til. 
 
Pkt. 1-3 
B-siden gav udtryk for følgende: 
Føler sig godt informeret. Dog var det lidt svært at navigere overfor 
kollegaer, der havde fået partshøringsbrev fordi folk var åbne om 
det i forskellig grad. Var svært at vide hvad måtte man sige og hvad 
måtte man ikke. Når medarbejderen selv har meldt ud, måtte man 
så godt tale om det også med andre selvom det var tavshedspligt?. 
Kunne måske have været godt hvis der var meldt klare guidance ud 
for det på forkant. 
 
De seneste år har der manglet åbenhed omkring AU’s økonomi så 
det har været svært at gennemskue AU’s økonomiske situation og så 
pludselig udmeldes der store besparelser, det giver ikke stor tro-
værdighed og tillid ift. til økonomistyringen. 
 
Det var dybt frustrerende at der kom forskellige udmeldinger fra 
bestyrelsen – formanden og dele af bestyrelsen sagde vi skulle spa-
re, mens andre bestyrelsesmedlemmer meldte noget andet ud. Det 
giver utryghed og frustration- for hvad skal man tro på er rigtigt.  
 
Det var kritisabelt at man blev afvist ved døren til  det store infor-
mationsmøde, når man var gået derned fordi ledelsen sagde det var 
et vigtigt møde. Det betød man gik glip af noget af mødet indtil man 
var på plads foran skærmen igen.  
 
Der var en meget lang usikkerhedsperiode, men det er nok prisen 
for at nyheden kommer fra rektor og ikke pressen. Til enhver tid 
bedre at høre det fra rektor end pressen. Der er tiltro til rektor, han 
gjorde det godt på infomødet og det var rart at han tog Administra-
tionen og TAP’erne i forsvar, når VIP angreb AU ADM for at være 
skyld i al ting. 
 
Det var godt med tids og procesplanen, dens grundighed og åben-
heden om den fra start og at den blev overholdt. Det giver trovær-
dighed 
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B-siden gav endvidere udtryk for at de savnede klare saglige ledel-
sesmæssige begrundelser for hvorfor HR skulle spare så meget mere 
end andre når HR også gjorde det mere end andre i 2013, når HR 
hele tiden har fokus på effektiv drift og er omkostningsbevidst og 
har reduceret meget de seneste år samtidig med flere opgaver. An-
dre dele af AU ADM kunne måske lære af HR. 
Den lokale HR ledelse har givet ok begrundelser, men topledelsen 
har ikke svaret klart og begrundet når de blev spurgt på møder mv, 
men kun at det er en ledelsesmæssig beslutning og det giver ikke 
åbenhed.   
 
A-siden sagde at det har lagt dem meget på sinde at processen skul-
le gøres ordenligt og åbenhed var meget vigtigt, men det har været 
et stort og vanskeligt arbejde at håndtere budget 14. HR ledelsen 
har haft et stort obs på HR’s dobbeltrolle, derfor var det også ledel-
sen der selv tog det administrative arbejde omkring HR’s egen pro-
ces, så ingen kom kollegialt i klemme. 
 
Flere medlemmer gav udtryk for at uagtet HR meget værdsætter 
samarbejdet med TR har samarbejdet med TR i nogle sammenhæn-
ge i budget 14 har været vanskeligt fordi nogle TR kastede deres 
vrede og frustrationer på HR fremfor ledelsen selvom HR blot un-
derstøttede de trufne ledelsesmæssige beslutninger.  Det gjorde 
HR´s opgave mentalt belastende og tærede en del på kræfterne. 
 
Pkt. 4 
B-siden: Ville gerne at ledelsen proaktivt havde haft en større op-
mærksomhed på risikoen for de efterfølgende sygemeldinger der 
ville komme fra de afskedigede medarbejdere. Brug for omgående 
prioritering af arbejdsopgaver hvis medarbejderen stopper eller er 
sygemeldt. 
 
Der var ros til HK for deres informationsniveau, meget stor hjælp. 
Stor ros til HR TASK FORCE gruppen, men brug for mere synlighed 
på at den findes. 
 
Der var mange forskellige holdninger til kriterierne, nogle syntes de 
har været stødende, mens andre synes de gav åbenhed og tillid til 
processen. 
  
De to udmeldingsdage var meget hårde. Meget svært at skulle passe 
sit arbejde samtidig med at udmeldingen foregik. Man kunne evt. 
have haft udmeldingen i HR på andre dage før den store udmelding, 
når HR nu havde den dobbeltrolle. 
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Pkt. 5-6 
Havde været ønskeligt om lederne udenfor HR havde taget mere 
ansvar, så HR - HR medarbejdere og HR ledelsen - undgik at blive 
skubbet så meget foran som dem, der skulle tage imod og håndtere 
vreden og frustrationen 
 
Stor respekt til de kollegaer som haft ekstra travlt med Budget 14 
for den flotte sammenhængende arbejdsindsats. 
 
A-siden gav ros til LSU-for det store konstruktive engagement i at 
håndtere budget 14 i HR på en god og ordentlig måde  
 
Hvis I kunne spole tiden tilbage og gøre processen om: 
Pkt. 1 og 2 er besvaret under de ovenstående punkter. 
 
Pkt. 3 
Det vigtige er en prioritering af arbejdsopgaverne.  
Anerkendelse af at det vi gør virker. 
LEAN på arbejdsopgaverne på hele AU. 
Brug for arbejdsro. 
Få styr på økonomistyringen på AU. 
Velfungerende IT-systemer på AU 
Begynde at kigge fremad på AU. 
Skabe positiv energi på AU. 
Arbejde mere på tværs af enhederne. 
 

3. Eventuelt 
B-siden vil gerne give ros til Louise og ledergruppen for deres måde 
at håndtere hele processen på i HR. 


	Dagsorden:

