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Møde den: 28. august 2014 kl. 11.30 – 13.00 
 
LSU AU HR 
 
Til stede:  
Ledelsen: Louise Gade, Birgitte Langsted, Gertrud Tefre 
Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Anette Christi-
ansen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Maja Skrydstrup, Sarah Hoffmann  
Referent: Pia Andersen 
Fraværende: Margrethe Vejs-Petersen (barsel) 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Velkommen og fælles forventningsafstemning i det nye LSU 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. ”Ny start” – drøftelse af forslag med henblik på høringssvar fra 

LSU AU HR 
4. Status på budget 2014 
5. Aftaler om hvornår og hvordan LSU drøfter HR handleplan og APV 

handleplan 
6. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 

1. Velkommen og fælles forventningsafstemning i det nye 
LSU 
Medarbejderrepræsentanterne angav følgende forventninger: 
Mere beskrivende dagsorden. 
Bedre økonomital som giver bedre indsigt. 
Godt samarbejde. 
Dejligt med en bred repræsentation på medarbejderrepræsentant-
siden.  
Fortsætte det konstruktive arbejde som der har været før. 
At man får kigget på de aktuelle opgaver.  
Har brug for at have HR-medarbejderkasketten på.  
Mål at komme ud til alle kolleger.  
Åbenhed.  
Gode og konstruktive drøftelser. 
Vigtigheden i få meldt ud til hele AU HR. 
 
Ledelsen angav følgende forventninger:  
Frit, åbent og konstruktivt forum. 
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Dejlig med god bred repræsentation. 
God slagkraft i udvalget.  
Tage hånd om det der fylder lige nu i HR.  
Tale åbent og være ærlige.  
Tage nogle ting proaktivt.  
At medarbejderrepræsentanterne også får sat punkter på  
dagsorden.  
Handlingsorienteret og ideudviklende. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 

3. ”Ny start” – drøftelse af forslag med henblik på hørings-
svar fra LSU AU HR 
Høringsfristen er den 19. september 2014.  
LG minder om at man som privat person også har mulighed for at 
melde ind via mailen, så hun foreslog at LSU’s svar forsøger at for-
holde sig til det store perspektiv og søgte at favne hele HR. 
 
Det blev aftalt at drøfte forslag til indhold i et høringssvar på dagens 
møde, og at høringssvaret så skal på næste møde den 16. september 
til endelig godkendelse. 
 
Drøftelse: 
Der er enighed om det overordnet er et godt forslag. 
Det vil give mulighed for en bedre sammenhængende fællesadmini-
stration med færre VD områder og mulighed for bedre sammen-
hængende administration på administrationscentrene med tværgå-
ende reference. En synlig økonomimodel anses også for vigtigt. 
 
Medarbejderrepræsentanterne anfører en bekymring ift. til at kun-
ne fastholde og fortætte den store faglige og professionelle udvikling 
AU HR har gennemgået de seneste år og spørger hvordan man vil 
fastholde den faglige sammenhængskraft i Administration og det 
fælles faglige og professionelle fundament og faglige standarder 
som er opbygget siden 2011. Det vil være ulykkeligt hvis alle kom-
mer til at køre sit eget løb, så hvert fakultet får sin administration og 
sin måde.   
  
LG forsikrer at der stadig vil være fokus på faglig sammenhængs-
kraft og fælles faglighed og at ledergruppen er meget optaget at be-
vare en fælles faglighed og faglig udvikling. Det er helt oplagt at 
fortsætte med fælles HR uddannelse, fælles arbejdsgrupper, HAPS 
m.v. 
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Der udtrykkes fra medarbejderrepræsentanterne bekymring for 
Administrationscenterne og de medarbejder som sidder der – hvor-
dan vil de blive inddraget i eventuelle institutplaceringer og hvor-
dan spiller det sammen med erfaringerne i HR med at HR-Partnere 
allerede delvist har institutdage. Der gives udtryk for bekymring ift. 
til faglig isolation.  
 
Medarbejderrepræsentanterne giver også udtryk for usikkerhed ift. 
til den fremtidige understøttelse af administrationen – hvem og 
hvordan skal den varetages og hvilken betydning får det for Admi-
nistrationscenter Arts   
 
LG svarer at det for så vidt angår institutplaceringer vil være en 
selvfølge at funktionschefs- og medarbejderinddrages og at hun har 
svært ved at se at der vil ske noget væsentligt anderledes end det 
HR er vant til i dag med institutdage mv. Ift. til administration af 
administrationen er der endnu ikke taget stilling til spørgsmålet, 
men at der kan tænkes flere scenarier. 
 
For så vidt angår det konkrete forslag om at slå HR og KOMM 
sammen gives der i enighed udtryk for at det på mange måder giver 
god mening overordnet set, men at dele af KOMM måske er mere 
relevant end andet ift. til synergieffekter. Mest oplagt er intern og 
eksternt kommunikation og rekruttering, mens eventdelen og vi-
denskabsformidling måske har større synergi med andre områder. 
 
Fra medarbejderrepræsentanterne gives endvidere udtryk for at det 
vil give mening at integrere Ph.d området i HR, da det vil give fagli-
ge og ressourcemæssige synergier og HR i forvejen bidrager til Ph.d 
området på flere måder. På BSS er der gode erfaringer med at HR 
varetager Ph.d området. 
Der gives også udtryk for at der er behov for at se dele at det inter-
nationale område - det personaleadministrative - meget mere inte-
greret i HR for at kunne administrere både mere sammenhængende 
og fagligt korrekt. Det bør derfor overvejes om dele af IC kunne 
knyttes tættere til HR. 
 
Nogle medarbejder i HR har anført HR og Økonomi måske kunne 
lægges sammen i stedet for Økonomi og Planlægning. Grundet det 
tætte samarbejde omkring ansættelser. 
Der er enighed i LSU om at HR hænger sammen med det meste af 
AU og at HR og Økonomi når man ser på de samlede porteføljer ge-
nerelt set ikke er det mest oplagte, men at det især på Administrati-
onscenterne er vigtigt at HR og Økonomi arbejder meget tæt sam-
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men. Man behøver ikke en sammenlægning for at kunne arbejde 
sammen, men tætte relationer er vigtige 
 
Det drøftes også om LØN er bedst placeret i HR eller i Økonomi. 
Der er enighed om at der kan argumenteres for begge dele, men at 
aktuelt giver HR mest mening, grundet anvendelsen af HR løn og 
det stigende personalejuridiske aspekt og specialiseringsaspekt i 
LØN’s opgaver som feriepenge, forskerbeskatning, tjenestemænd 
mv.    
 
BL minder om at man ikke skal se AU’s organisation som søjler men 
som bobler som går ind over hinanden - og det skal alle være bedre 
til.  Den store søjle at jo AU. 
 
Medarbejderrepræsentanterne appellerer til at der også huskes at 
fokuseres på alt det som er gået og går godt og ikke kun alle pro-
blemerne som i problemanalysen. Samtidig synes medarbejderre-
præsentanterne at ledelsen underbetoner hvor store ændringer der 
er tale om. 
 
LG forsikrer om at man er ganske klar over det kan opleves som sto-
re ændringer og har stor respekt for det, men set i forhold til tidlige-
re store processer på AU er der tale om justering af noget eksiste-
rende og ikke en helt ny organisation. Grundtænkningen er den 
samme som hidtil med et AU og en enhedsadministration.     
    
Medarbejderrepræsentanterne minder om at der skal tænkes sy-
stemer i implementeringen, så man ikke ender i den skrækkelige si-
tuation efter DFU med masser af manuelt arbejde. Det tager lang 
tid at få lagt medarbejderne rigtigt ind når der er ændringer. Hvis 
det ikke hænger sammen bliver det svært at være HR-medarbejder 
og det kan give meget manuelt arbejde som der ikke er tid til.  
 
Det aftales at LF og LG sammenskriver mødets drøftelser og laver et 
udkast til høringssvar som kan tages med på enhedsmøderne og la-
ves endeligt på næste LSU. 
 

4. Status på budget 2014 
LG anfører at omkring budget 2014 vil der kunne fremvises gen-
nemsigtighed på tallene sidst på året. Det vi får nu er ikke helt så 
overskueligt. 
Der er pr. 31. juli 2014 gået 58 % af året og vi har forbrugt 59 % af 
vores budget. 
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Der gives ros til alle for den tilbageholdenhed som der er udvist – 
det skal fortsætte da det er en stor årsag til at vi så nogenlunde for-
ventes at nå i mål.  
Det at vi også har medarbejdere på barsel og medarbejdere som selv 
har sagt op har også en indvirkning. 
Det bliver stramt også de sidste måneder, men vi håber at det 
kommer til at se fornuftigt ud. 
 

5. Aftaler om hvordan LSU drøfter HR handleplan og APV 
handleplan 
Punkter på næste møde hvor Lone og Karin deltager omkring APV 
handleplanen. 
 

6. Eventuelt 
Ingenting 


	Dagsorden:

