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Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 – 14.45 
 
LSU HR 
 
Til stede:  
Ledelsen: Louise Gade, Gertrud Tefre 
Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Lizzi Edlich, Ina 
Wilkens Nissen  
Referent: Pia Andersen 
Fraværende:  
Gæster: Birgit Roesen og Tim Strandgaard under pkt. 2. Karina Grost under 
pkt. 5 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Kompetenceudvikling i HR 
3. Regnskab 2014 for HR i hovedtal og budget 2015 for HR 
4. Økonomi i Administrationen 2016-2019 
5. Fælles Faglighed 
6. APV-handleplan HR – opsamling fra enhedsmøderne 
7. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt, medarbejderrepræsentanterne ønsker 
dog en rammesætning af punkterne i dagsorden inden mødet, så de 
bedre kan forberede sig. 
 

2. Kompetenceudvikling i HR 
På baggrund af B14 vil medarbejderrepræsentanterne gerne have en 
afklaring på hvordan fremtiden ser ud for kompetenceudvikling for 
medarbejderne i HR. Ledergruppen var helt enig i at det ikke var 
sjovt at skule slå bremsen i, i 2014. Det skulle blive bedre i 2015. 
Ledergruppen ønsker dog at tilgangen til kompetenceudvikling også 
skal være på plads – vi skal huske at kompetenceudvikling ikke kun 
er betalingskurser. Der findes mange gratis kurser/tilbud, så som 
Folkeuniversitetet og NOCA ligesom nye opgaver, supervision etc. 
også kan være kompetenceudvikling. Der skal være en direkte effekt 
også i forhold til forretningen samt at man formidler videre til re-
sten af HR. Ledergruppen vil meget gerne om medarbejderrepræ-
sentanterne vil komme med input til hvordan vi forankrer bredt i 
HR. Ledergruppen vil selvfølgelig også se på om de ønskede kurser 
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er relevante for enheden og HR samt om der er effekt for pengene. 
Vi skal også huske at der faktisk har været diverse kompetenceud-
viklingsmøder og kurser i 2014, der har ikke været lukket helt ned. 
Men vidensdeling og opfølgning er vigtigt, især for også at gøre an-
dre opmærksom på hvad for viden man har fået sig med hjem. 
 
Medarbejderrepræsentanterne ønsker at høre om der er noget i 
MUS samtalerne som indikere at der er samme kursusønsker på 
tværs at enhederne. 
Ledelsen kan oplyse at det eneste som går på tværs er Fælles Fag-
lighed – HR-uddannelsen, ellers er det meget forskelligt. Det er me-
get fagligt for ens eget område. 
 
Medarbejderrepræsentanterne er helt enige i at det selvfølgelig skal 
være relevante kurser, men vi skal også huske at det ikke altid er at 
leder og medarbejderen er enige om hvad der er relevant. 
 
I forhold til vidensdeling mener ledelsen at det mest effektive er selv 
at skulle videreformidle til andre. Ledergruppen har et forslag på at 
vi evt. kan lave et gå hjem eftermiddagsmøde, hvor dem der har væ-
ret på kursus laver en kort fremlæggelse og derefter går i cafegrup-
per hvor medarbejderen så kan gå ud og få mere information. Evt. 
afslutte med noget socialt. 
Medarbejderrepræsentanterne syntes det kunne være en god ide. Så 
vil det også blive mere synligt at der faktisk har været nogle på 
kompetenceudvikling. De mener også at det evt. kunne være rele-
vant at invitere Administrationscenterne til disse arrangementer. 
Man kunne evt. også lave et fast punkt på enhedsmøderne til vi-
densdeling. 
Man kunne evt. også lave nogle partnerskaber med andre på AU og 
dermed få noget kompetenceudvikling, hvor hver part har noget vi-
den at give hinanden – fx sprogkompetencer danske-engelsk. Altså 
komme på ”udveksling”. Kunne man evt. bruge AU Torvet eller no-
get der ligne? 
 
Medarbejderrepræsentanterne syntes at det er vigtigt med synlig-
hed – hvem komme afsted, hvordan kommer man afsted og hvor-
for. 
 
Konklusion: 
Ledelsen vil gerne om medarbejderne går hjem og drøfter de for-
skellige overvejelser og melder ind til Gertrud. 
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Ledergruppen laver så et udkast til politik for kompetenceudvikling 
i HR, som drøftes på enhedsmøder i maj med henblik på vedtagelse 
i LSU i juni 2015. 
 

3. Regnskab 2014 for HR i hovedtal og budget 2015 for HR 
I 2014 havde vi en besparelse på 6 mio. som skulle hentes. Dette 
gjorde at vi måtte stoppe op på mange ting. Der er stor ros til med-
arbejderne for at udvise så stor ansvarlighed. 
 
En gennemgang af regnskabstallene: 
Kompetenceudvikling har haft opsigelser i stillinger som ikke var 
indregnet i besparelsen. 
I Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø har det været personale-
omkostningerne der oversteg budget grundet lange opsigelsesvars-
ler i relation til B14. 
I Personalejura har der været et lille minus, dette har været stil-
lingsnedlæggelser som ikke har haft fuld effekt. 
I LØN er det en gammel fejlbudgettering på lønkontoen, der har 
været strukturelt ubalance som der bliver kigget på i budget 2015.  
 
På AR/ADM og ST har der været stillingsnedlæggelser som ikke har 
givet effekt i 2014. 
På HE har der været mange sygmeldte, barsler og vakante stillinger. 
De har været meget presset for at give ind til fællesskabet i HR. 
På BSS har der været vakante stillinger. 
 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne vide om vores underskud 
overgår til 2015 og hvis det gør, vil det så være HR eller Administra-
tionscenterne som skal dække det? 
Louise fortæller at AU har et årige budgetter, så underskuddet over-
går ikke, det går ind i den store fælleskasse. Hun fortæller også at 
Enhedsadministrationen holder budget 2014 med et lille overskud. 
 
Omkring budget 2015 så skulle den besparelse som HR har fået 
gerne kunne realiseres uden afskedigelser, der vil blive nedlagt nog-
le vakante stillinger. Kursuskataloget vil blive nedlagt og overtaget 
af mere konkret efterspørgselsgenereret kurser. Kurserne for foråret 
gennemføres som planlagt med de hold hvor der er nok deltagertil-
meldinger. Kompetenceudvikling vil få nedsat deres lønbudget med 
700.000 kr. hvilket skulle kunne dækkes at de to vakante stillinger 
som de har lige nu. 
Endvidere har vi nedsat budgettet på IT og mobiltelefoni, øvrig 
drift, advokatbistand og psykologisk rådgivning.  
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Der blev spurgt ind til hvad konsulentydelser dækker over – det er 
advokatbistand, konsulentydelser til AUHRA, SLS og ESDH. 
 
Forklaring på hvad fordelingen i oversigten betyder: 
Boksen på løn og kontorforhold er alle personaleudgifter i HR - alt-
så de udgifter som knytter sig til de medarbejder som er ansat i HR. 
Boksen på IT systemer er udgifter som knytter sig til de systemer 
som HR varetager men som dækker hele AU. 
Boksen på udgifter knyttet til VD-områdets særlige opgaver er ud-
gifter som HR har, men som knytter sig til forretningen – altså op-
gaver som HR laver for forretningen.  
Boksen på særlige konsulentydelser er konsulentydelser som HR 
har, men som knytter sig til AU. 
Boksen om midlertidige bevillinger er midler som HR har fået eks. 
Via USM midler til at udføre opgaver ud i forretningen – eks. DHL. 
 
Fordelingen i boksen på løn og kontorforhold bestemmer funkti-
onschefen selv over. Omkring rejseudgifter har OA en større post 
grundet meget rejseaktivitet pga. arbejdsopgaver som ligger i den 
enhed. Kompetencudviklingspuljen under Staben indeholder udgif-
ter til bl.a. Fælles Faglighed og kompetenceudvikling til ledergrup-
pen. LØN har fået et større lønbudget for at få et retvisende billede 
– dermed skulle der gerne være rettet op de tidligere års fejlbudget-
tering. 
 

4. Økonomi i Administrationen 2016-2019 
LEA-kredsen er gået i gang med at få lavet en analyse for at finde 
100 mio. over de næste 4 år. 
 
For HR området på AU – dvs. hele HR fagområdet kigges der på 
samspillet mellem HR og Ph.d., IT-systemer bl.a. Tjek & Go som 
gerne skulle give en bedre arbejdsgange. Der vil også blive kigget på 
arbejdsgangene mellem fællesadministration-
Administrationscenterne-institutterne. Det vil være en åben proces 
– det vil komme på LSU-møder, da ledelsen gerne vil have medar-
bejderinput. Der skal også kigges på konsulentydelser – kan vi evt. 
bruge vores egne medarbejdere eller er det så specialiseret at vi kun 
kan købe ydelsen ude i byen. 
 
Medarbejderrepræsentanterne syntes at det er dejligt at ledelsen og 
dermed hele AU er mere på forkant end at der skal laves en ny B14 
for at nå besparelserne. 
 
Punktet vil også blive taget op på enhedsmøderne. 
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5. Fælles Faglighed 

Karina Grost giver ros til LSU for engagementet fra LSU. Det er en 
opfølgning på HR-uddannelsen og der vil blive tale om 2 fællesdage 
for alle samt 2-3 aftensmøder. Gruppen består af en medarbejder 
fra hver af de 8 enheder. 
Der vil komme en fælles uddannelsesdag inden sommerferien. Her 
vil der blive taget udgangspunkt i hvor AU er lige nu og hvad efter-
spørgslen er på hvad HR gerne skal levere og hvad kan vi levere. 
Dagen bliver den 2. juni 2015.  
 
Medarbejderrepræsentanterne er meget glade for oplægget og syn-
tes at det er dejligt at der bliver afsat tid til også at kunne tale sam-
men på tværs af enhederne. 
 

6. APV-handleplan HR – opsamling fra enhedsmøderne 
Punktet blev udsat til ultimo april – der skal findes en ny tid. 
 

7. Eventuelt 
Der var ikke noget under evt. 
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