
 
 

 
 
AU HR 
Aarhus Universitet 
Jens Baggesens Vej 51-53 
8200 Aarhus N 

Tlf .: 87150000 
Fax: 87150612 
E-mail:  hr@au.dk 
www.au.dk/hr 

 

 
 
 
Dato: 1. maj 2014 
Ref: PA 

 
 
Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den: 25. april 2014 kl. 10.30 – 12.30 
 
LSU AU HR 
 
Til stede:  
A-siden: Louise Gade (LG), Birgitte Langsted (BL) 
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: Birgit Roesen (ferie), Jane Bach (andet), Margrethe Vejs-
Petersen (barsel) 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Bemærkninger og godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på B14 proces og økonomi 
3. Status på HR-handleplansarbejdet 
4. Flytning og ombygning af JBV 
5. Næste møde i LSU AU HR 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Dagsorden mangler at komme på hjemmesiden. Nyt punkt 6: 
Kommunikation af møde- og mailguidelines. 
 

2. Opfølgning på B14 proces og økonomi 
LG informerer om at hun har sendt en mail ud til alle medarbejdere 
op til påske med opsamling på budget 2014 samt lidt om de fremti-
dige indsatsområder og prioriteringer.  AU HR er efter processen 
nede på 101 årsværk. LG fortæller at vi får vanskeligt ved at holde 
vores budget i 2014 pga. den manglende helårseffekt af afskedigel-
ser og vi  har meget lidt øvrig drift, der kan kompensere . Det er en 
meget stor udfordring for at nå det. Jørgen Jørgensen har dog ud-
meldt at Administrationen når deres budgetmål. Det er derfor afgø-
rende vigtigt at vi sammen hjælpes ad med at nå målet ved at slå 
bremserne ekstraordinært hårdt i 2014 ift. til al øvrig drift. Vi skal 
tænke over hver en krone.  
Frugtordningen er opsagt. 
Der er stor ros til medarbejderne i forhold til B14 processen og må-
den de har håndteret det på. LG har i disse uger budgetmøder med 
funktionscheferne så de nu har fået deres egne budgetter som de 
skal holde sig indenfor. Grunden til at det først kommer nu er at der 
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har været nogle budgetusikkerheder ift. AU HR’s budget. LG vil dog 
endnu engang præcisere at det bliver meget stramt. 
Administrationen skal spare 25 mio. i 2015, men vi ved endnu ikke 
hvordan det kommer til at forløbe. UniLed har budgetseminar sidst 
i maj. LG har møder med dekanerne omkring B15 den 5. og 6. maj 
hvor funktionscheferne også deltager. 
 
Der blev spurgt fra B-siden til om hvordan vores budget – regnskab 
2013 endte. LG fortæller at det balancerede. Det endte faktisk næ-
sten i nul, med et lille overskud på nogle få hundrede kroner. Vi skal 
igen være obs på at vores budgetter er lavet på rigtig mange låste 
projektbevillinger. 
 
I forhold til B14 processen har mange været udfordret af at det er 
HR der har stået for skud, for UniLed’s beslutninger bare fordi vi 
”bare” udfører vores arbejdet. 
B-siden fortæller at der er kommet henvendelser fra medarbejdere 
om at de har været meget udskældt for at være HR i denne proces. 
LG er opmærksom på det og har taget den videre til UniLed. Det 
skal igen siges at ledelsen på AU har rost AU HR meget og vi skal 
huske at HR er jo til for ledelsens skyld, 
 
Det er naturligvis uacceptabelt at HR medarbejdere skal revses for 
at passe deres arbejde professionelt og LG understreger at det er og 
bliver et ledelsesansvar hvilke beslutninger der er i B14 og at LG na-
turligvis har det ledelsesmæssige ansvar for HR’s administration og 
håndtering af beslutninger i B14. LG understregede hendes stolthed 
at den professionalisme medarbejdernes i HR har udvist i B14  
Det vil blive lavet evalueringer og HSU skal holde møde den 20. ju-
ni. LSU AU HR skal også lave evaluering og der skal aftales et nyt 
møde slut maj, så det bliver inden der er valg. AKM og PA finder en 
dag. Spørgsmål sendes ud hurtigst muligt. 
 
B-siden spørger ind til overdragelsen af Ph.d.-området til BSS og 
om der følger medarbejdere med. 
BL svare at der følger en med, men medarbejderen skal udfylde en 
vakant stilling som lige nu er på BSS. AU HR, BSS får ikke tilføjet 
flere stillinger. Der er meget opsamling ift. opgaven og HR-løn i 
forhold til Ph.d.-området vil komme på senere. 
 
Husk medarbejderinfomødet den 5. maj. 
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3. Status på HR-handleplansarbejdet 
LG orienterer om at der blev afholdt lederseminar lige inden påske 
omkring handleplanen. Det var en brainstorm på de mange input 
som medarbejderne er kommet med. Det vil være en præsentation 
lige inden sommerferien. Det første der er blevet kigget på er ”hvad 
er det der er HR arbejde i AU’s strategi 2020”. Efter sommer skal 
der laves årsplaner i hver enhed. 
B-siden vil gerne at der er et OBS på både udvikling og drift t. Det er 
ledergruppen helt med. 
 
B-siden vil også at der kigges på prioritering, det er vigtigt nu hvor 
vi er blevet færre. Ledergruppen er obs på dette og vil at vi skal 
hjælpe hinanden også enhederne imellem, er der en enhed der lig-
ger ned skal andre hjælpe til også på tværs. 
B-siden er meget enig i at tværgående sparring og ad hoc rotering er 
en rigtig god ide og det kan vi blive bedre til. 
Hvordan kommer vi så i gang? Vi skal blive bedre til at sige når man 
er presset, men vi skal også sige til hvis vi oplever andre der er pres-
set. Vi skal benytte jobrotation for kort eller længere periode mere i 
AU HR på tværs af enheder. 
  

4. Flytning og ombygning af JBV 
PA gav en gennemgang af ombygningen. Tidsplanen bliver indtil nu 
overholdt så det er dejligt. Vi har jo været nødt til at flytte 2. sal til 
Ørkenfortet for en periode da der skal laves etageforstærkning mel-
lem 2. og 3. sal, da der skal være undervisning på 3. sal. Det er også 
meget stor obs på lyd og der har været en meget klog mand fra 
Tyskland oppe og se på ombygningen og komme med forslag til 
hvordan vægge og gulve skal være så de er mest mulige lyddæm-
pende. Dette tages også med i vores kælderrum.                                                                                                                                     
 

5. Næste møde i LSU AU HR 
Næste møde bliver sidst i maj. APV skal indgå i LSU-møderne og så 
vil miljørep. blive inviteret til at deltage under punktet. 
 

6. Kommunikation af møde- og mailguidelines 
Vi skal holde fast i vores guidelines. De ligger kun på SharePoint. B-
siden spørger til, hvordan nu, når der har været et punkt på.  
Ledergruppen vil søge at holde fokus på at guidelines løbende tages 
op på enhedsmøder. 
   
Vores guidelines skal endnu mere med og ud så medarbejderne er 
obs på dem. Man kan evt. lave et print i A3 og hænge dem ved le-
antavlerne.  
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Lizzi tager fat i Leangruppen og får dem til at tage opgaven og få det 
meldt ud derfra. 
 

7. Eventuelt 
B-siden spørger til om AU HR også bliver inviteret til sommerfest i 
år. LG bekræfter at vi nok skal blive inviteret igen i år. 
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