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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU 
HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. 
 

2. Budgetopfølgning 
Der er gået 66,6 % af året og vi har forbrugt 59,6 %. Det ser fint ud, 
og vi burde overholde budgetterne i 2015. Grundet til at vi indtil nu 
ikke har forbrugt så meget ligge i at vi stadig mangler og betale for 
nogle udgifter og licenser under fællesomkostningerne. Vi skal bare 
fortsætte som vi gør nu. 
 

3. Budget 2016-2019 for enhedsadministrationen 
Tallene har ikke flyttet sig det store, siden sidste møde. Notatet er 
blevet mere uddybende nu, men det er vigtigt at slå fast at dette ikke 
er de endelig tal, der kan komme ændringer. Alle VD’erne samt 
Administrationscheferne skal til møde med rektor omkring budget-
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terne og først herefter vil det endelige forslag til budget 2016 blive 
meldt ind til UniLed og Bestyrelsen. 
Notatet kan også bruges som et idekatalog som kan bruges til inspi-
ration. 
 
Medarbejdersiden spørger ind til hvordan HR forventer at overhol-
de budgettet for Løn og Kontorhold, hvis vi skal finde 400.000 kr.? 
Ledelsen svare at hvis Løn og Kontorholdbudgettet for 2016 bliver 
gældende med en reduktion på 400.000 kr. skulle vi gerne kunne 
finde pengene uden personalereduktion. Der vil blive skåret på an-
dre driftsomkostninger, men der vil stadig være penge til kompe-
tenceudvikling. 
 
Omkring fællesudgifterne som falder meget fra 2015 til 2016, skyl-
des dette at Elevpuljen samt Administrationens Kompetencepulje 
bortfalder – de bliver decentraliseret. Dog forventer vi ikke i 2016 at 
kunne overholde budgettet for fællesudgifterne. Men det ligger i 
forhandlingerne mellem VD’erne og rektor. Vi har også i 2016 to 
ekstraudgifter på henholdsvis den psykiske APV og aflevering til 
Statens Arkiver på ca. 1.840 mio. Disse to udgifter blev under be-
sparelsesforhandlingerne til budget 2015 udskudt til først at skulle 
afholdes i 2016, så de er forventet, dog er de ikke med i det udmeld-
te budgettal. 
 
Medarbejdersiden spørger ind til om man ikke kan finde nogen be-
sparelser i forhold til lukning af ikke aktive medarbejdere i IT-
systemerne, så som AUHRA og Løn. Der er rigtig mange som står 
aktive uden at være det og der bliver jo betalt for hver aktiv der er? 
Ledelsen svare at, jo der kan bestemt findes penge på det område, 
men der kan ikke sættes et beløb på og dermed kan der heller ikke 
meldes nogen besparelse ind. Vi skal også huske at budgettet kan 
tilrettes to gange om året, så hvis vi kan se at der kommer en bespa-
relse melder vi det selvfølgelig ind løbende. 
 
Omkring de ting som er nævnt i notatet på HR området, kan det 
fortælles, at der på Ph.d. området har der været en arbejdsgruppe i 
gang og de er næsten færdige. Som det ser ud lige nu vil der ikke 
komme de store ændringer. BSS fortsætter som nu. ST har truffet 
en beslutning om ændringer hos dem. HE og AR er ikke afklaret 
endnu. 
I forhold til resten, vil det være en løbende proces. 
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4. MUS i AU HR efterår 2015 
Der vil i AU HR blive afholdt MUS i oktober og november. Leder-
gruppen har haft punktet på et ledermøde og har et ønske om et 
tema, som de gerne vil have taget med til MUS samtalerne. 
Ledergruppens forslag til tema:  
”For at lykkes med HR’s handleplan skal vi arbejde godt sammen og 
”spille hinanden gode”.  Hvordan kan du i din rolle bidrage til det?” 
 
Medarbejdersiden ser gerne at vi blot bruger grundkonceptet i år, 
da der er rigeligt at snakke om, og da de særlige temaer fra leder-
gruppen har været forholdsvis omfangsrige spørgsmål de tidligere 
år. Grunden til at ledelsen gerne vil have spørgsmålet med, er for at 
få handleplanen ind i samtalen. 
Medarbejdersiden vil dog gerne have uddybet spørgsmålet lidt me-
re. Det kan evt. tages med på et enhedsmøde før samtalerne. 
I PJ vil dette dog ikke være muligt at nå, da de allerede er i fuld 
gang med samtalerne. 
 
Medarbejdersiden tilkendegiver forståelsen for det vigtige for leder-
gruppen i at medarbejderens bidrag til realisering af handleplanen 
er en del af rammesætningen for MUS i år. 
Det blev derfor besluttet at spørgsmålet ikke skal sende ud, men at 
lederen kan inddrage handleplanen i samtalen, ud fra de eksiste-
rende spørgsmål. 
 
I forhold til snak omkring kompetence- og karriereudvikling, som er 
en fast del at en MUS samtale, kan det fortælles at der også i 2016 
være afsat penge i budgettet til kompetenceudvikling. 
Vi kunne måske trække på erfaringerne fra andre VD-områder. AU 
Uddannelse er i gang med at lave et katalog over kompetenceudvik-
lingsmuligheder. Det dækker også over ”ikke udgift baserede” mu-
ligheder, bl.a. føl-ordning mv. 
Ledersiden understreger, at vi skal huske at der allerede nu foregår 
meget vidensdeling, men vi er bestemt ikke i mål endnu i AU HR. 
 

5. Lønforhandling i AU HR 
Vi skal have kigget på om der skal ændres i vores nuværende krite-
rier til næste lønforhandlingsrunde i 2016. 
 
Medarbejdersiden vil gerne have dem med til drøftelse på enheds-
møderne. Vi har som organisation, ændret os meget siden de blev 
lavet i 2013. 
 
Det blev besluttet at vi skal vente til næste år med at tage dem med 
på enhedsmøderne og kun kigge kort på tek-



 
 

    

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

sten/ordlyden/formuleringen. Når vi laver nye kriterier skal de væ-
re holdbar i nogle år frem. 
Ledergruppen laver rettelser og sender ud til kommentering. 
 
Punktet skal med igen på et LSU møde i foråret 2016. 
 
 

6. Arbejdsmiljø statistik 
Vi skal kun have punktet på to gange årligt. Fire gange bliver for 
meget. 
 
Det ser fornuftigt ud for AU HR og der er ikke de store kommentar 
til oversigterne. 
 
Medarbejdersiden spørger ind til hvordan HR arbejder med at få 
forbedret registreringen? 
Der er en tæt løbende kontakt mellem Team PI og fraværsregistra-
toren. 
 

7. Kort orientering om APV (fysisk og psykisk)  
Omkring den fysiske APV er spørgeskemaet nu udsendt og det tager 
faktisk ikke så lang tid og besvare det. 
 
I forhold til psykisk APV er der blevet indsendt input fra AU HR til 
de lokale spørgsmål for enhedsadministrationen: 
• Samarbejde på tværs af Enhedsadministrationen 
• Samarbejde – har du en god bedste ven? 
• Har du hvad du skal bruge for at udføre dit arbejde? 
• Anerkendelse – administrationen har fået mange hug – 

vip/tap/administration – anerkendelse af ens arbejde. 
• Hvordan opleves den nye organisering siden 22. oktober? 
• I forlængelse af anerkendelse, om man som del af administrationen føler 

sig som værdiskabende ift. Det vi skal lykkes med. 
• Distanceledelse – må være et vilkår for en del i administrationen. 
• Splittet geografi – handler ikke kun om transporttid, men også om følel-

sen af at høre til og være en del af helhed – kollegialitet. 
• IT, fx ”understøtter de tilgængelige IT værktøjer dit daglige arbejde?” 
• MUS og kompetenceudvikling (er vist allerede med i udkast til spørge-

skema) 
• Sammenhængende og samarbejde i administrationen (-do-) 
• Udbytte/nytte af forrige APV handleplansarbejde 
• ”Er det dit indtryk, at dine meninger tæller på dit arbejde?” (spm fra Gal-

lup Q12 undersøgelsen) 
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Der er møde omkring spørgeskemaet den 27. oktober hvor Anne, 
Lone og Lene vil deltage. 
 

8. Kort orientering om VD HR igangværende rekruttering 
Der har nu været ansøgningsfrist og der er indkommet 29 ansøg-
ninger. Der er møde i ansættelsesudvalget i dag mandag og første 
samtalerunde er den 7. oktober og anden samtalerunde er den 23. 
oktober. Der er så en forventet ansættelse den 1. december 2015.. 
 
Ansættelsesudvalget består af: 
Rektor Brian Bech Nielsen (konst. Universitetsdirektør) 
Dekan Johnny Laursen, Arts 
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen, ØK 
Administrationschef Steen Harrit Jacobsen, Health 
Institutleder Lars Henrik Andersen, Fysik 
Lederrepræsentant HR Gertrud Tefre 
Medarbejderrepræsentant fra LSU HR Astrid V. Svendsen 
 

9. Eventuelt 
Lizzi meddeler at der på et OA enhedsmøde har været en evaluering 
af, hvordan det har været at have en ”dele”chef. Der var en fælles 
forståelse af at få tingene til at køre i en kort periode og generelt po-
sitive tilbagemeldinger 
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