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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

23. oktober 2019 Kl. 14.00 – 16.00 Rektoratets mødelokale 2019-19 

 

Faste deltagere ABOON, ABJ, ALBE, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ, JWE 

Afbud JWE 

Mødeleder ABOON 

Gæster  

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Til beslutning 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 1 Bemærkninger til referat nr. 18 

Konklusion  OJ præciserede sine bemærkninger ang. FUSA-midler, som blev nævnt 

under punktet ”Eventuelt” fra møde nr. 18.   

 2 Planlægningshjulet 

Konklusion  To tilføjelser til planlægningshjulet: 

 ABOON orienterede om, at LEA vil blive introduceret til temaet 

”Business Proces Management” på LEA-mødet d. 13. november. 

 ABOON tilføjede ligeledes ”Økonomi” som punkt på LEA-mødet d. 

13. november. 

 3 Kopernikus-midler 

Konklusion  LEA tiltrådte indstillingen. 

 Det blev præciseret, hvad der menes med at ”låne” af midlerne, og 

der var enighed om, at det er vigtigt at huske, at der fremadrettet skal 

tages højde for, at midlerne skal tilbagebetales, når LEA fremadrettet 

skal prioritere projekter. På den måde undgås, at problemet blot 

skubbes.  

 LEA drøftede desuden processen ift. valg af de fire projekter, som der 

udlånes midler til. 

 4 Overenskomst 2018 

Konklusion  LEA tilsluttede sig indstillingen. 

Der var en drøftelse af, hvad ”særlige omstændigheder” vil sige. Det er i 

sidste ende et ledelsesansvar at skønne.  

  Til drøftelse 

 5 Lønforhandlingsbudget (LUKKET) 

Konklusion  Punktet var lukket 

 6 Gode rammer for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde 

Konklusion  LEA delte erfaringer og viden om, hvordan man kan skabe gode rammer 

for arbejdsmiljørepræsentanters arbejder. 

LEA-medlemmer oplevede generelt, at det prioriteres højt og at repræ-

sentanterne er engagerede. 
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Der var gode erfaringer med forventningsafstemninger med medarbej-

derrepræsentanterne således, at der skabes gensidig enighed om, hvad 

der ligger i opgaven. Ligeledes vigtigt som leder selv at prioritere opga-

ven højt, samt at synliggøre hvem i afdelingen, der er medarbejderre-

præsentant. 

 7 LEA’s studietur 

Konklusion  LEA tilsluttede sig en studietur d. 5. og 6. marts og drøftede formål og 

indhold. Det blev foreslået, at LEA tager til Belgien, og at der er et bredt 

fokus for turen med besøg hos eksempelvis Louvain, KU Leuven og 

Guild-sekretariatet. 

 8 Økonomi (LUKKET) 

Konklusion  Punktet var lukket 

   Til meddelelse 

 9 Pilotprojekt af Agenda Management 

Konklusion  LEA tilsluttede sig indstillingen, og havde følgende opmærksomheds-

punkter:  

 Bemærkning til processen og en understregning af, at det er vigtigt at 

følge AU’s projektmodel. 

 Vigtigt at have for øje, om der sker en gevinstrealisering. Herunder 

om systemet bidrager til at effektivisere arbejdsgange omkring mø-

derne, og om det i praksis imod hensigten vil medvirke til, at møde-

koordinatorer og sagsbehandlere vil komme til at bruge tid på opga-

ver, som sekretærer på nuværende tidspunkt varetager. 

 10A Møde i UL den 27. marts, 3. april samt den 10. april 

Konklusion  SHJ og ABOON orienterede om de seneste universitetsledelsesmøder. 

 10B Orientering fra BM 4-2019 

Konklusion  ABOON orienterede kort LEA om BM4.  

 10C Dagsordener til de kommende UL-møder 

Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 10D Eventuelt 

Konklusion  ABOON havde enkelte orienteringspunkter til LEA, herunder at der 

nedsættes en styregruppe ifm. udrulning af ESDH til institutter og fakul-

tetssekretariater, hvor der meldes medarbejdere ind fra BSS og Health 

til at deltage i styregruppen. 

 


