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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: tirsdag den 21. november 2017 kl. 12-14 
Mødested: Rektoratets mødelokale 
Mødeemne: LSU/LAMU-møde 
 
Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Je-
sper Bo Jensen (deltog under punkt 2, 3 og 8) og Birgit Svenningsen. 
 
Afbud: Jette Riis 
 
Ref.: Jenny Oostwouder (AU HR) 
 

1. Godkendelse af dagsorden (KJ) 

JBJ kunne ikke deltage i hele mødet, derfor drøftedes pkt. 3 og 8 først.  

Dagsorden blev godkendt med den tilføjelse, at lønkriterierne for 2018 skal sættes på 

bruttolisten til den 20. februar 2018.  

 

2. Økonomi – Status R17 og B18 (KJ)  

Der er ikke sket ændringer for Budget2017 siden gennemgangen på seneste LSU-

møde.  

Budgettet vokser fra 2017 til 2018, fordi US får tillagt flere opgaver/stillinger. Herun-

der lønsummen til den nye DPO-stilling og stabschefens tilbagegangsstilling.  

 

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der 

derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv. 

  

Budget 2018 er ikke endeligt godkendt endnu, men KJ uddelte oversigt, der viste det 

forventede budget.   

 

Konklusion: Økonomien er i balance.  

 

3. Forberedelse af Sandbjerg-seminar den 23.-24. november – (ar-

rangementsgruppen v/SIS), herunder 

 

- Kompetenceudvikling (MCNC/JBJ) 

- hvad kan US internt oplære hinanden i via korte oplæg 

m.m.? F.eks. forvaltningsret, skriv til web, og SoMe-værktø-

jer. Og hvordan kommer vi i gang? 

- Kompetencefonden – ansøgningsfrist den 15. december 

(MCNC) 

 

Kompetenceudvikling 

- HR har alligevel ikke mulighed for at deltage på Sandbjerg-seminaret. 

Efter seminaret vil HR hjælpe med udfoldelsen af efterspurgte kom-

petencebehov.  
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- Det er MCNC og JBJ, der er i spidsen for at planlægge dagen. Grup-

perne er godt i gang, der bliver arbejdet med kompetenceudvikling på 

forskellig måde, og JBJ havde allerede modtaget en del materiale 

 

- AP-tovholderen kommer ikke med på Sandbjerg pga. sygdom. Andre i 

AP tager materialet fra gruppen med  

 

- I KP har AC noteret de kompetencer, han gerne vil have skal findes i 

gruppen, hvilket medarbejderne så har kunnet byde ind på.   

 

Intern oplæring 

- For at kunne planlægge intern oplæring, er det nødvendigt, at det bli-

ver kortlagt, hvilke kompetencer der mangles i US. Det bliver drøftet 

på Sandbjerg. Emnet indgår derfor i arbejdet med opfølgning efter se-

minaret. 

 

Kompetencefonden 

- Fristen for ansøgning er den 15. december. MCNC foreslog en gruppe-

ansøgning for fx SJ eller hele US til opkvalificering inden for digitali-

sering. Det vil efter seminaret være tydeligt, hvad der kan laves en an-

søgning på baggrund af. Kompetenceudviklingsbudgettet er hævet i 

2018. Der vil typisk være en egenbetaling fra afdelingen på ca. 50% ift. 

Kompetencefonden.  

 

4. Proces for evaluering af US-plan 2017 (KJ)  

 

- Halvårsstatus er tidligere udsendt  

 

US-planen blev evalueret i sommer og er fortsat i god gænge.  

 

Der skal laves en US-plan for 2018. 

 

Konklusion: Det blev aftalt, at Birgit sætter et møde i kalenderen i januar 

2018 med henblik på at evaluere US-planen-2017 og lave en US-plan-2018. 

Ledergruppen vil komme med et oplæg. 

 

5. Lønkriterier 2018 (KJ) (bilag fra LSU-møde 3. februar 2017 – med 

efterfølgende tilretning) 

Det vurderes, at de nuværende kriterier i store træk kan genbruges. Der skal tages et 

kig på disse, og hvis de ændres grundlæggende, får det først virkning i lønrunden i 

2019. 
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Konklusion: Lønkriterier for 2018 sættes på bruttolisten til drøftelse på LSU-mødet 

den 20. februar 2018.  

 

6. MUS-runden (1.12.2017 – 31.01.2018) (KJ) 

Punktet blev ikke drøftet, men det blev på seminaret aftalt, at MUS bookes til 

januar 2018. 

 

7. Evaluere medarbejderintro (KJ) (bilag) 

Oversigten til brug for medarbejderintro fungerer godt. 

 

Konklusion: Grith sættes på som tovholder vedrørende opgaven omkring 

interessenter (dem der snakkes med). Introduktion til teammappen skal 

sættes på skemaet. Birgit S. melder til dokumentejer. 

 

 

8. Titler i US – (oplæg fra JBJ) 

JBJ henviste til drøftelserne, som fremgår af LSU-referatet fra mødet den 25. 

september 2017. KP har efterfølgende drøftet emnet. 

 

Det er vigtigt, at titler er hensigtsmæssige udadtil, så eksterne kan se, hvad 

medarbejderne arbejder med. Der er enighed om, at der skal være ensartethed 

i US. I stedet for teamledertitler, kan man evt. anvende en koordinatortitel, i 

hvert fald er det vigtigt, at ”teamleder” ikke opfattes som et nyt personaleledel-

sesniveau. 

 

Der er mange forskellige meninger og følelser i forhold til brugen af titler. Det 

giver ikke mening at bruge titlen ”kommunikationsmedarbejder” alene. Det 

område, man sidder med, skal stå i forlængelse af ”kommunikationsmedarbej-

der”. Overenskomstmæssige betegnelser giver heller ikke mening, medmindre 

området man sidder med, fremgår i forlængelse af titlen.  

 

På fakulteterne bruges hovedsageligt titlen ”kommunikationsmedarbejder”. 

 

Teknisk kan man godt ændre i Pure, men det skal afklares, hvordan titlerne i 

Pure hænger sammen med adressekartoteket i Outlook. Teknisk kan det godt 

lade sig gøre, at arbejdsområdet også fremgår af adressekartoteket.  

 

Konklusion: JBJ sammenskriver dét, KP har drøftet, så det kan sendes til 

drøftelse i de to andre grupper også. Der skal laves en arbejdsgruppe med re-

præsentanter fra hver gruppe, som kan udarbejde en indstilling til LSU. Em-

net sættes på bruttolisten til LSU-mødet den 20. februar 2018. 

 

9. APV-temaer, planstatus, arbejdsmiljøemner (MCNC/BIS) 
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- LAMU: MCNC er ledelsesrepræsentant, indtil den nye stabschef er 

tiltrådt 

- God omgangstone – workshops, SIS og BIS tilmeldt halvdagswork-

shop den 6. december 

- Opdateret handlingsplan (bilag omdeles) 

 

BIS orienterede om, at der er valg til arbejdsmiljøorganisationen i 2018. Der er frist for 

opstilling af kandidater den 8. januar. Valget foregår fra den 11. til den 26. januar 

2018.  

 

Q3-2017 arbejdsmiljøstatistikkerne er blevet udsendt til LAMU. Fraværet i US ligger 

under gennemsnittet på AU. Der har været én henvisning til psykologisk rådgivning.  

Det vurderes ikke, at det er nødvendigt at iværksætte særlige tiltag i US, men man skal 

fortsat være opmærksomme på hinanden. 

 

Konklusion:  

BIS orienterer om valg til arbejdsmiljøorganisationen på et afdelingsmøde. 

LAMU laver udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse med frist den 15. januar 2018 

og sender dette til godkendelse i LSU.  

LAMU opdaterer arbejdsmiljøhandlingsplanen for US.  

 

10. Faste dagsordenspunkter 

a. Personale 

”Julies stilling” har været holdt vakant, men forventes at komme i opslag 

snarest, afventer prorektor. Peters opgaver er blevet fordelt på den korte 

bane. Det skal først afklares, hvilken fremtidig profil, der er behov for, inden 

stillingen evt. kan komme i opslag. Evt. kan begge stillinger slås op på 

samme tid. Der vil muligvis blive behov for en tidsbegrænset projektansæt-

telse til at hjælpe DPO’en, frem til sommer. 

 

b. Samarbejde internt/eksternt 

Ingen bemærkninger. 

 

c. Meddelelser 

Ingen bemærkninger. 

 

11. Eventuelt (bilag: bruttoliste) 

Ingen bemærkninger.  

 

Mødedatoer 2018: 20. februar, 19. april, 20. juni, 20. september, 26. 

november (alle dage kl. 13). Samt et særmøde den 23. januar med sær-

ligt henblik på evaluering af 2017-plan og udarbejdelse af 2018-plan. 
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