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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Budgetopfølgning 
Der startes med en opfølgning på AU HR’s tal for januar – maj 
2015.  
Der er forbrugt 37,5 % og der er gået 41,67 % af året. Det ser fint ud. 
Men dette gør ikke at vi bare kan bruge løs. Nogle udgifter kommer 
først senere, bl.a. nogle licenser og udgifter til kompetenceudvik-
ling. Men hvis vi holder det som det ser ud nu, skulle vi gerne holde 
budgettet for året. Vi skal huske at ferieafregning også først kommer 
sidst på året. 
En konto som skal følges lidt nøje er IT og telefoni, den er skåret 
meget ind til benet, men mange har en computer og telefon som er 
ved at være færdige og det kan komme til at koste. 
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UniLed har besluttet at der skal være en disponeringsbegrænsning 
– eller det vil sige at det er Finansministeriet som har besluttet det-
te. Disponeringsbegrænsningen vil formentligt være på omkring 1 % 
af vores rammebeløb, omkring 600.000 – 700.000 kr.. Vi skal dog 
huske at dette ikke er en besparelse. Vi skal nok nå i mål ved at 
hjælpe hinanden. 
 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne bemærke at der har været 
noget snak omkring det beløb som bliver afsat til sommerfesten. 
Der er stor forskel på hvad Fællesadministrationen har afsat og så 
f.eks. Health. Det giver meget negativ snak hvis der er 700,- kr. for-
skel pr. medarbejder. 
Louise forsikrer at det er noget som universitetsdirektøren er obs på 
og der bliver også arbejdet på en løsning for fremtiden. 
 
Omkring budget 2016-2019: 
Vi får fra 2016 løbende budgetstyring. Vi skal på AU stadig finde de 
100 mio. hen over de næste fire år. Omkring besparelsen i HR skal 
vi finde ca. 600.000 kr. hvert år på løn og kontorhold. De burde 
kunne findes uden afskedigelser, men det vil også sige at der ikke vil 
blive ansat vikar i orlovsstillinger eller vakante stillinger. 
På puljer og fællesudgifter skal vi finde samlet set 4 mio. Da det blev 
besluttet lå elevpuljen og Administrationens Kompetencepulje un-
der HR. De puljer er nu decentraliseret. Dermed bliver det svært at 
finde pengene, da næsten alle vores fællesudgifter ligger i licenser 
og de er svære at røre ved. 
Louise har indmeldt hvad der kan være muligt, men dermed er det 
ikke givet at det kan blive til noget, der kan være noget politik bag 
som gør at vi ikke kan fjerne udgiften. Men det skal være en UniLed 
beslutning. 
 
Medarbejderrepræsentanterne håber så at ledelsen på AU også er 
klar til at arbejde efter den nye økonomimodel. Det er jo ikke noget 
som AU har været vant til at arbejde med. Men selvfølgelig en stor 
forbedring med den nye model. 
Louise er sikker på at de vil det, det kræver dog nogle tænknings-
ændringer for nogle ledere. 
Decentralisering gør også at der kommer mere ansvarlighed – det 
er nemmere at bruge andres penge. 
Medarbejderrepræsentanterne syntes at det er rart med en oversigt 
hvor alle VD-områder er synlige, så man også kan se at alle andre 
også skal spare og at det ikke kun er ens eget område. 
 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne vide om kommissoriet og 
analysegruppernes arbejde får indvirkning på HR. 
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Louise meddele at det måske ikke vil blive så meget i Fællesadmini-
strationen, men mere på Administrationscenterne der kan komme 
forandringer. Det er jo arbejdsgrupper omkring samarbejdet mel-
lem HR og Ph.d.-området samt HR og Økonomiområdet. 
 

3. HR Uddannelsen – Fælles Faglighed 2. juni 2015 
Medarbejderrepræsentanterne kan meddele at de fra deres enheder 
kun har tilbagemeldinger på at det har været en super dag med dej-
lige rammer og rart at høre Jane og de fire oplægsholdere give feed-
back fra forretningen. Det fungerede godt med Jane på video. ”Ude-
fra og ind” blev mere tydeligt. 
 
Omkring årsplanerne: 
Årsplanerne vil gøre det mere tydeligt hvad hver enhed er optaget af 
og kan bruges til at finde linket til at komme tættere enhederne 
imellem. 
Mange enheder vil meget gerne i gang med årsplanerne og der blev 
spurgt ind til hvornår vi går i gang? 
Nogle få er startet i det små, men ellers går HR i gang til efteråret. 
Der vil hele tiden være en koordinering i ledergruppen, så ikke alle 
laver det samme.  
 
Punktet omkring handleplanen skal med som punkt ved hver LSU 
møde i resten af 2015.  
 

4. Kompetenceudvikling i HR 
Der er nu lavet et rammenotat omkring kompetenceudvikling i HR. 
Det skal ikke ud i høring igen, men det skal bruges som udgangs-
punkt og så kan det tages med ud i enhederne, hvor der kan laves 
lokale beslutninger ud fra rammen. 
 
LSU skal tage punktet op igen i foråret 2016 og se på hvordan det 
har fungeret og hvordan 2015 er gået. Selvfølgelig skal vi vidensde-
le, men det kommer nok i næste step. Nu skal vi fokusere på hvilke 
kompetencer der skal være i hver enhed. 
 

5. Tilpasning af APV handleplan 
Den tilpassede APV handleplan er ikke blevet helt færdigskrevet. 
Dog vil den overgå fra at være en oversigt i skemaform til at være en 
tekstform. Det giver ikke meget mening at have så få ord stående i 
det store skema. 
 
Det blev godkendt. 
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6. Kort drøftelse af situationen med Anne som konst. VD pr. 
1. august og samtidig OA funktionschef 
Der har hos nogle medarbejdere været bekymring på hvordan man 
når sin chef, når hun nu er fordelt på to poster. Der er lavet en plan i 
OA og det er jo en anden tid end sidste gang hvor vi havde en kon-
stituering. Både blandt medarbejderne om ikke mindst i ledergrup-
pen. Anne vil flytte fysisk ned på VD-kontoret, men vil nok være 
nogle timer på sit ”funktionschefs”-kontor. Anne vil også stadig del-
tage i enhedsmøderne, men oversidder teammøderne. 
 

7. Lønforhandling i AU HR  
Ledelsen vil gerne give stor ros til lønforhandlerne. Det har været 
nogle gode og konstruktive forhandlingsmøder. Det var ikke en let 
opgave med den meget lille ramme som der var at gøre med. Men 
trods alt så er der i AU HR givet 5 kvalifikationstillæg og 3 løngrup-
peoprykninger. 
Medarbejderrepræsentanterne vil også gerne give ros til ledelsen for 
nogle gode forhandlinger og en tak for det gode materiale som er 
blevet udsendt til TR. 
 

8. Eventuelt 
Medarbejderrepræsentanterne vil gerne sige en stor tak til Louise 
for den gode tid i LSU. Det har altid været nogle gode møder, hvor 
der er blevet delt meget og har været stor åbenhed fra ledelsen. 
Louise vil også gerne sige at vi har haft – og vil stadig have – et rig-
tigt god LSU, hvor meget kan vendes også det fortrolige materiale. 
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