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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  12. november 2020 kl. 11.00-12.00 
Mødested:  MS Teams 
Mødeemne:  LSU Økonomi og Bygninger 
 
Deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Anja Staun, 

Michael Hertzum Krattet, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Dor-
the Thomsen, Kristina Aabling, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nør-
gaard 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Opfølgning på referat fra møde den 27. august 2020  

Link til referat fra møde den 27. august 2020 

 

3. Orientering fra formand og næstformand  

Orientering om mødet i ASU den 22. oktober 2020. 

Orientering om personale. 

 

4. Budget 

Budget og opfølgning på reduktioner – input fra medarbejderne 

./.    Sagsfremstilling Budget 2021-2024 og opsamling på input til reduktioner fra 

medarbejderne 

./.    Bilag 1: Primo budget 2021 ØB (LSU 12. nov) 

./.    Bilag 2: Konkrete forslag der kan eller er udmøntet i budgettet 

./.    Bilag 3: Forslag til effektiviseringer 

./.    Bilag 4: Forslag der vil medføre serviceforringelser 

 

5. Evaluering af LSU’s arbejde 

I henhold til årshjulet foretages en evaluering af arbejdet i LSU 

./.    Bilag 1: Samarbejdssekretariatets Evalueringsværktøj 2020  

 

6. Mødeplan for 2021 

Forslag til mødedatoer i 2021: 

 torsdag den 28-01-2021 

 torsdag den 27-05-2021 

 torsdag den 26-08-2021 

 torsdag den 25-11-2021. 

 

7. Orientering til medarbejderne  

LSU beslutter hvilke emner, der skal indgå i den direkte mail til medarbejderne 

med opfordring til at læse mere herom i referatet. 

 

8. Eventuelt  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Institutter/AU_oekonomi/Samarbejdsudvalg/LSU/Moedemateriale/2020/200827_LSU_OEB_Referat_Godkendt.pdf
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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  27. august 2020 kl. 11.15-12.00 
Mødested:  Teams  
Mødeemne:  LSU Økonomi og Bygninger 
 
Deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Anja Staun, 

Michael Hertzum Krattet, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride,  
 Dorthe Thomsen, Kristina Aabling, Lars Bo Nørgaard 
Afbud: Marianne Maria Larsen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på referat fra møde den 28. maj 2020  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
Anette oplyste, at analysen af IT-support er blevet genoptaget. Medarbejdere i 
Økonomisekretariatet er inddraget. 

 
3. Orientering fra formand og næstformand  

Anders fortalte, at mødet i ASU den 23-06-2020 bl.a. omhandlede AU’s økonomi, 
høringssvar på handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021, genåb-
ningen efter hjemsendelsen i foråret og status på rengøringsudbuddet. 
Anders oplyste, at der i foråret-21 skal foreligge en ny overenskomst; der arbej-
derspå en 2-3 årig overenskomst. 
Niels Jørgen oplyste, at Anja er indtrådt i LSU i stedet for Charlotte Lyngholm 
Bom. Der er igangsat en proces i alle VD-områder med henblik på at reducere fæl-
lesudgifterne; i ØB er det især den tværgående infrastrukturpulje, der er berørt. 

 
4. Proces for reduktioner i AU ØB 

Niels Jørgen oplyste, at der skal jf. sagsfremstillingen findes besparelser i ØB på 
2,6 til 2,8 mio. kr. over de næste 3 år. Hvis det forsat skal lykkes med at undgå af-
skedigelser i ØB, kræver det en fortsat høj grad af fleksibilitet mht. at varetage nye 
opgaver, og der skal samtidigt findes optimeringer og besparelser. 
Anders bifaldt processen for medarbejderinddragelse. Det kan dog frygtes, at 
medarbejderne bliver trætte af de gentagne besparelser; om man orker inddragel-
sen. Opgaven består derfor i at skabe engagement og motivation omkring proces-
sen. 
Michael bemærkede, at forslaget indeholder en god og åben proces for inddra-
gelse. 
Arne fandt, at man ikke kan andet end at inddrage medarbejderne. 
Anette støttede op om processen, herunder at den er kort og intensiv. 
Anja bemærkede, at muligheden for lokale tilpasninger af processen er rigtig fin. 
Niels Jørgen spurgte, hvordan ØB’s medarbejdere kan motiveres til at deltage ak-
tivt i processen? 
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Anders bemærkede vigtigheden af, at vi husker på, at vi er mange små enheder, 
der er samlet i en stor enhed – vi skal kigge indad og ikke pege på besparelser hos 
andre enheder. 
Anja fandt det vigtigt at slå på medarbejdernes mulighed for indflydelse på effek-
tiviseringer/besparelser. 
Niels Jørgen konkluderede, at der var opbakning til de i sagsfremstillingen angive 
principper: 

• Inddragelsesprocessen sker i de enkelte enheder. Det giver mere tryghed, 
at drøfte reduktioner i mindre grupper og blandt kendte kollegaer end i 
større eller mere tværgående grupper  

• Processen i enhederne tilrettelægges fleksibelt. Den enkelte funktionschef 
og teamledere kan tilrettelægge inddragelsen i forhold til enhedens stør-
relse, opgavesammensætning mv.  

• Reduktionerne er ikke nyt. Derfor vil det fortsat være vanskelige proces-
ser, der kan give utryghed. Vigtigt at være åben omkring usikkerheden, og 
at vi er samme båd 

• Processen bør ikke trækkes i langdrag; men holdes forholdsvis kort. 
Sagsfremstillingen blev godkendt, herunder de 4 principper, rammerne for for-
slagene og tidsplanen. 
Der udsendes information i uge 37 – evt. via funktionscheferne så den lokale 
proces kan beskrives. 
  

5. Orientering til medarbejderne  
Der udsendes information jf. pkt. 4. 
 

6. Eventuelt  
Michael spurgte til muligheden for tilbagekomst til Trøjborgvej efter den 4. sep-
tember?  
Niels Jørgen oplyste, at det pt. ikke foreligger nogen officiel melding. 
[Efterfølgende blev der den 28-08-2020 meddelt, at de lokale tiltag i Aarhus op-
hæves, så tilbagekomst kunne ske pr 31-08-2020.] 

 

Godkendt den 16-09-2020
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Mødedato: 12. november 2020 
Møde: Møde i LSU (Økonomi og Bygninger) 
Punktejer: Niels Jørgen Rasmussen 
Gæst: Ingen 

Beslutningspunkt (sæt kryds) x 
Drøftelsespunkt (sæt kryds) 
Meddelelsespunkt (sæt kryds) 

Lukket punkt (sæt kryds) 
 

Emne 

Budget 2021-2024 og opsamling på input til reduktioner fra medarbejderne 

Resumé 

Indstilling 

Det indstilles, at LSU: 
• Tager budgettet for B2021-2024 for Økonomi og Bygninger til efterretning
• Drøfter input fra medarbejderne i Økonomi og Bygninger til budgetreduktioner for 2021-2024
• Beslutter, at der i de enkelte enheder sker en prioritering af de forskellige input til reduktioner,

som der arbejdes videre med i enheden
• Beslutter den videre kommunikation til medarbejderne i Økonomi og Bygninger.

Sagsfremstilling 

1. Budget 2021-2024
Som nævnt i materialet til LSU d. 27 august er der behov for at foretage reduktioner på budgettet for løn og 
kontorhold i 2021 på 2 pct. svarende til ca. 1,3 mio. kr. I årerne 2022-2025 er det som nævnt 1 pct. sva-
rende til ca. 650.000 kr. årligt. 

Budgettet for B2021-2024 for Økonomi og Bygninger er nu udarbejdet. Det indmeldte budget for 2021 
fremgår af det vedhæftede bilag (jf. bilag 1). Det skal understreges, at budgettet for 2021 endnu ikke er 
vedtaget. Med henblik på at sikre balance i budgettet er der indarbejdet konkrete reduktioner (jf. bilag 2). 
Reduktionerne er i høj grad allerede udmøntet i kraft af allerede gennemførte effektiviseringer og justerin-
ger.  

Som det fremgår, vil de konkrete forslag give reduktioner for ca. 1,6 mio. kr., og dermed er budgettet i ba-
lance for 2021. Der er dog fortsat indarbejdet markante mindreudgifter, som skal findes i løbet af 2021 ved 
løbende vakancer og hjemtag af refusioner ved sygdom og barsel. Ledige stillinger vil derfor ikke i alle til-
fælde kunne besættes med det samme, og der vil ikke i alle tilfælde kunne ansættes vikarer ved barsel og 
længerevarende sygdom. De indarbejdede mindreudgifter er på samme niveau som budgettet for 2020.  

Med henblik på at finde yderligere effektiviseringer for 2022-2024 er der kommet en række input fra med-
arbejdere og ledere i Økonomi og Bygninger (se nedenfor).  

2. Input fra medarbejderne
Der har siden seneste LSU-møde været afholdt møder i alle enheder/teams i Økonomi og Bygninger med 
henblik på at få input og forslag til mulige reduktioner i budgettet for Økonomi og Bygninger.  

Der skal lyde en stor ros til alle som er kommet med input. Der er i alt kommet 65-70 input, hvilket er gan-
ske imponerende. De mange input ses i bilag 3 og i bilag 4. Input i bilag 3 beskriver input og forslag, som i 
høj grad knytter sig til eksisterende forretningsgange og processer. Der kan være forslag som er overlap-

Pkt. 4 Sagsfremstilling



 

 

    

AARHUS UNIVERSITET 

Sagsfremstilling 

Dato: 8. november 2020  

Side 2/ 3 

 

pende, og dermed kan der være mindre end de 60-65 input, der er nævnt. I bilag 4 er der beskrevet et min-
dre antal forslag, som rummer mulighed for at lave reduktioner i udgifterne ved i høj grad at tilbyde en la-
vere service til brugerne uden for Økonomi og Bygninger.  
 
Der er ganske mange forslag og input. På mødet vil der derfor ikke være muligt at gennemgå de enkelte 
forslag.  

i) Det foreslås, at LSU kommenterer på og evt. stiller spørgsmål til materialet som helhed 
og evt. også til enkelte forslag.  

 
Den videre proces: 
Som det fremgår at bilagene kommer de mange forslag fra de enkelte enheder. Med henblik på det videre 
arbejde foreslås det, at der i de enkelte enhed sker en nærmere udvælgelse og prioritering af, hvilke for-
slag, der bedst kan arbejdes videre med fremadrettet. Prioriteringen skal sikre, at der er ressourcer og ka-
pacitet til at arbejde med de forskellige input, og at de påbegyndte tiltag i størst mulig omfang afsluttes og 
implementeres før nye tiltag sættes i gang. Med andre ord lægges der vægt på et mindre antal forslag til 
effektiviseringer, som kan gennemføres hurtigt.  
 
Der er forslag i bilag 3, hvor arbejdet med effektiviseringer og de nødvendige justeringer af processer alle-
rede er påbegyndt. Det er forventningen, at arbejdet med disse forslag fortsætter, og der i de relevante 
enheder over de næste måneder sker en yderligere konkretisering af indhold og effekt af forslag, hvor 
arbejdet med justeringer og ændringer allerede er påbegyndt.  
 
Det foreslås derfor, at der i alle enheder i første omgang arbejdes videre med allerede påbegyndt forslag.  
 
I forhold til arbejdet med nye forslag og input kunne prioriteringen ske på baggrund af en samlet vurde-
ring af nedenstående kriterier:  

- Effektiviseringer er bedre end serviceforringelser 
- Lav hurtige overslag og vurderinger af potentialet ved de enkelte forslag. Hvor meget tid kan spa-

res i enheden, hvis forslaget realiseres? Vælge som udgangspunkt forslag med størst potentiale.  
- Inddrag brugerne. Overvej hvor vanskeligt det evt. vil være at gennemføre det enkelte forslag set 

fra et brugerperspektiv. Er der et stort antal brugere, der skal ændre arbejdsgange og rutiner kan 
forslaget være vanskeligere at gennemføre end et mindre antal brugere. Kræver forslaget at æn-
dringer skal godkendes i LEA, universitetsledelsen eller lignende, kan det også gøre forslaget van-
skeligere at gennemføre.  

- Overvej om der er afhængigheder til andre enheder i Økonomi og Bygninger eller udenfor ØB. 
Husk altid en tidlig dialog med andre enheder, der bliver påvirket af forslaget.  

 
ii) Det foreslås, at LSU drøfter ovenstående forslag til videre proces og forslag til priorite-

ring af de mange forslag til effektiviseringer. 
iii) Det foreslås endeligt, at LSU drøfter, hvorledes LSU fortsat kan følge arbejdet med effek-

tiviseringer i Økonomi og Bygninger.  
iv) Det foreslås at LSU drøfter den videre kommunikation til medarbejderne i Økonomi og 

Bygninger.   
 

Økonomiske konsekvenser 

Forslagene skal medvirke til at gennemføre budgetreduktioner i Økonomi og Bygninger, som beskrevet i 
sagsfremstillingen og som besluttet på LSU 28. august 2020.  
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Kommunikation 

Kommunikation til medarbejderne drøfte på mødet  

Sagsbehandler 

Niels Jørgen Rasmussen og Marianne Marie Larsen 

Involvering 

Alle medarbejdere i Økonomi og Bygninger har deltaget i mødet, hvor der er udarbejdet forslag til redukti-
oner og effektiviseringer.  

Tidsfrist 

Vurderingen af de mulige besparelser ved de effektiviseringer, der allerede er begyndt på ske inden for de 
næste måneder.  

Bilag 

Bilag 1: Indmeldt budget for Økonomi og Bygninger for B2021.  
Bilag 2: Konkrete tiltag til reduktioner som er indarbejdet i budgettet for 2021 
Bilag 3: Forslag til effektiviseringer af eksisterende forretningsgange og processer 
Bilag 4: Forslag til reduktioner med lavere service for brugerne.  

 



ØB PRIMO 2021‐24 9251
Alle beløb er i 1.000 kr. i Løbende Priser

2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændringer 2024 ved B21

Ramme Løn og kontorhold 65.242 64.451 500 64.951 65.083 125 65.208 65.721 0 65.721 66.365 0 66.365
Nettoforbrug Løn og kontorhold ‐65.234 ‐65.535 584 ‐64.951 ‐65.636 428 ‐65.208 ‐66.737 1.017 ‐65.721 ‐66.365 0 ‐66.365

Overskud/Underskud LK 8 ‐1.084 1.084 0 ‐553 553 0 ‐1.017 1.017 0 0 0 0
Ramme Fællesomkostninger i alt 17.335 17.004 ‐1.260 15.744 17.004 ‐1.260 15.744 17.004 ‐1.260 15.744 17.004 ‐1.260 15.744
Nettoforbrug Tilskud til eksterne ‐7.879 ‐7.492 653 ‐6.839 ‐7.470 631 ‐6.839 ‐7.389 550 ‐6.839 ‐6.839 0 ‐6.839
Nettoforbrug IT systemer ‐6.778 ‐6.510 335 ‐6.175 ‐6.510 335 ‐6.175 ‐6.510 335 ‐6.175 ‐6.175 0 ‐6.175
Nettoforbrug Særlige VD opgaver 285 159 ‐303 ‐144 159 ‐303 ‐144 159 ‐303 ‐144 ‐144 0 ‐144
Nettoforbrug Konsulentydelser ‐3.185 ‐2.797 210 ‐2.587 ‐2.797 210 ‐2.587 ‐2.797 210 ‐2.587 ‐2.587 0 ‐2.587
Nettoforbrug Midlertidige Bevillinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud FO ‐223 364 ‐364 0 386 ‐386 0 468 ‐468 0 1.260 ‐1.260 0
Ramme Midlertidig Digitaliseringsbevilling 2.144 1.156 418 1.573 150 1.142 1.292 150 120 270 150 120 270
Nettoforbrug Midlertidig Digitaliseringsbevilling ‐2.144 ‐1.153 ‐420 ‐1.573 ‐1.172 ‐120 ‐1.292 ‐150 ‐120 ‐270 ‐270 0 ‐270

Overskud/Underskud Midl.Digi. 0 2 ‐2 0 ‐1.022 1.022 0 0 0 0 ‐120 120 0
Overskud/Underskud i alt ‐215 ‐717 717 0 ‐1.188 1.188 0 ‐549 549 0 1.140 ‐1.140 0

Indledning

601. Løn og kontorhold 2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændring 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændring 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændring 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændring 2024 ved B21

Eksisterende ramme 65.242 64.451 500 64.951 65.083 125 65.208 65.721 0 65.721 66.365 0 66.365
Nettoforbrug ‐65.234 ‐65.535 584 ‐64.951 ‐65.636 428 ‐65.208 ‐66.737 1.017 ‐65.721 ‐66.365 0 ‐66.365

Overskud/Underskud 8 ‐1.084 1.084 0 ‐553 553 0 ‐1.017 1.017 0 0 0 0

1.1 Begrundelse for ændring ved Primo

1.2 Rammeændringer
Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Ændring i 2024 Slutdato Type

Løn og kontorhold 500.000 125.000 0 0
Medarbejder i Indkøb 500.000 125.000 31‐12‐2022 Opjustering af rammen

602. Tilskud til eksterne 2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændring 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændring 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændring 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændring 2024 ved B21

Eksisterende ramme 7.573 7.389 ‐550 6.839 7.389 ‐550 6.839 7.389 ‐550 6.839 7.389 ‐550 6.839
Nettoforbrug ‐7.879 ‐7.492 653 ‐6.839 ‐7.470 631 ‐6.839 ‐7.389 550 ‐6.839 ‐6.839 0 ‐6.839

Overskud/Underskud ‐306 ‐103 103 0 ‐81 81 0 0 0 0 550 ‐550 0

2.1 Begrundelse for ændring ved Primo

2.2 Rammeændringer
Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Ændring i 2024 Slutdato Type

Driftstilskud ‐550.000 ‐550.000 ‐550.000 ‐550.000
Reduktion af driftstilskud ‐550.000 ‐550.000 ‐550.000 ‐550.000 Permanent Nedjustering af rammen

2021 2022 2023 2024

Opsummering
2021 2022 2023 2024

Til Primobudgettet B21‐24 anmodes om midlertidigt rammeløft på Løn og kontorhold til finansiering af 
medarbejder i Indkøb til implementering af e‐handel. Løftet er finansieret via direktørpuljen for medio 2019 til 
medio 2022. 
På fællesudgifterne: Der ses en nedsættelse af rammen på Driftstilskud (550 t.kr.), særlig drift (100 t.kr.) samt 
konsulentydelser (210 t.kr.), som følge af UL's beslutning om reduktion af fællesudgifterne.
På IT‐systemer anmodes om P/L regulering (100 t.kr.) og et rammeflyt til AU‐IT (500 t.kr.) for betaling af IT‐
forvaltning omkring de byggetekniske systemer. Midlerne skal finansieres via en reduktion af den såkaldte 
infrastrukturpulje. 
PFU har godkendt udmøntning af midler til to digitaliseringsprojekter, hvorfor der anmodes om rammeløft til disse. 
Der er ved Primobudgettet indregnet en budgetregulering på Løn og kontorhold på 580 t.kr. På fællesudgifterne er 
der i alt lagt budgetreguleringer ind for 770 t.kr. ‐ Herunder de 500.000 kr. der forventes udmøntet via 
infrastrukturpuljen. Der tages stilling til finansiering af begge overforbrug til ØR1 2021.

2021 2022 2023 2024

ØB anmoder om et rammeløft på 500 t.kr. i 2021 og 125 t.kr. i 2022 til finansiering af medarbejder i Indkøb til 
implementering af E‐handel. Dette er efter aftale med direktøren og finansieres via direktørpuljen. Aftalen har 
været gældende siden medio 2019. 
Der er på nuværende tidspunkt indregnet en budgetregulering i 2021 på 580 t.kr. (indtægt) på Løn og kontorhold 
svarende til knap 1 pct. af den samlede ramme. Der vil til ØR1 2021 tages stilling til finansieringen.

Jf. UL's beslutning om reduktion af fællesudgifter udmøntes en besparelse på tilskud til eksterne med 550 t.kr. 
Rammen nedjusteres tilsvarende.
Der er i 2021 på kategorien lagt en budgetregulering ind på 310 t.kr. (indtægt). Dette overforbrug modsvares af 
underforbrug på andre kategorier under fællesudgifterne.

Pkt. 4 Bilag 1



603. IT‐systemer 2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændring 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændring 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændring 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændring 2024 ved B21

Eksisterende ramme 6.657 6.575 ‐400 6.175 6.575 ‐400 6.175 6.575 ‐400 6.175 6.575 ‐400 6.175
Nettoforbrug ‐6.778 ‐6.510 335 ‐6.175 ‐6.510 335 ‐6.175 ‐6.510 335 ‐6.175 ‐6.175 0 ‐6.175

Overskud/Underskud ‐121 65 ‐65 0 65 ‐65 0 65 ‐65 0 400 ‐400 0

3.1 Begrundelse for ændring ved Primo

3.2 Rammeændringer
Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Ændring i 2024 Slutdato Type

IT systemer ‐400.000 ‐400.000 ‐400.000 ‐400.000
Licenser P/L 100.000 100.000 100.000 100.000 Permanent Opjustering af rammen
Afregning af IT‐forvaltning ‐500.000 ‐500.000 ‐500.000 ‐500.000 Permanent Flyttet til/fra andet VD område

604. Særlige VD‐opgaver 2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændring 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændring 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændring 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændring 2024 ved B21

Eksisterende ramme 249 244 ‐100 144 244 ‐100 144 244 ‐100 144 244 ‐100 144
Nettoforbrug 285 159 ‐303 ‐144 159 ‐303 ‐144 159 ‐303 ‐144 ‐144 0 ‐144

Overskud/Underskud 534 403 ‐403 0 403 ‐403 0 403 ‐403 0 100 ‐100 0

4.1 Begrundelse for ændring ved Primo

4.2 Rammeændringer
Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Ændring i 2024 Slutdato Type

Særlig Drift ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
Reduktion af særlig drift ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 Permanent Nedjustering af rammen

605. Særlige konsulentydelser 2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændring 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændring 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændring 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændring 2024 ved B21

Eksisterende ramme 2.856 2.797 ‐210 2.587 2.797 ‐210 2.587 2.797 ‐210 2.587 2.797 ‐210 2.587
Nettoforbrug ‐3.185 ‐2.797 210 ‐2.587 ‐2.797 210 ‐2.587 ‐2.797 210 ‐2.587 ‐2.587 0 ‐2.587

Overskud/Underskud ‐329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 ‐210 0

5.1 Begrundelse for ændring ved Primo

5.2 Rammeændringer
Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Ændring i 2024 Slutdato Type

Konsulentydelser ‐210.000 ‐210.000 ‐210.000 ‐210.000
Reduktion af konsulentydelser ‐210.000 ‐210.000 ‐210.000 ‐210.000 Permanent Nedjustering af rammen

606. Midlertidige bevillinger 2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændring 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændring 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændring 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændring 2024 ved B21

Eksisterende ramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Der udmøntes besparelser for 100 t.kr. årligt på kategorien særlig VD‐opgaver som følge af UL's beslutning om 
reduktion af fællesudgifterne.
Der er i 2021 indregnet en budgetregulering på særlige VD‐opgaver på 128 t.kr (udgift). Dette underforbrug 
modsvares af overforbrug på andre kategorier under fællesudgifterne.

2021 2022 2023 2024

ØB anmoder om et rammeløft svarende til P/L på IT licenser (100 t.kr.). Derudover anmodes om et rammeflyt til 
AU IT på 500 t.kr. årligt, som betaling for IT‐forvaltning.
Der er i 2021 indregnet en budgetregulering på IT‐systemer på ca. 760 t.kr. (indtægt). Der vil til ØR1 2021 tages 
stilling til finansiering af dette overforbrug. Reduktionen forventes at ske på infrastrukturpuljen som finansiering af 
forvaltningen af de byggetekniske systemer under AU IT. 

2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024

Der udmøntes besparelser for 210 t.kr. årligt på kategorien konsulentydelser som følge af UL's beslutning om 
reduktion af fællesudgifterne.
Der er i 2021 indregnet en budgetregulering på konsulentydelser på 171 t.kr (udgift). Dette underforbrug 
modsvares af overforbrug på andre kategorier under fællesudgifterne.

2021 2022 2023 2024



Bevillingsindtægt 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoforbrug ‐150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Begrundelse for ændring ved Primo

6.2 Rammeændringer
Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Ændring i 2024 Slutdato Type

Midlertidige bevillinger 0 0 0 0

Titel med max 30 tegn

607. Midl. Digitaliseringsbevil. 2020
ØR3 2020 2021 ved ØR3 Ændring 2021 ved B21 2022 ved ØR3 Ændring 2022 ved B21 2023 ved ØR3 Ændring 2023 ved B21 2024 ved ØR3 Ændring 2024 ved B21

Eksisterende ramme 2.144 1.156 418 1.573 150 1.142 1.292 150 120 270 150 120 270
Nettoforbrug ‐2.144 ‐1.153 ‐420 ‐1.573 ‐1.172 ‐120 ‐1.292 ‐150 ‐120 ‐270 ‐270 0 ‐270

Overskud/Underskud 0 2 ‐2 0 ‐1.022 1.022 0 0 0 0 ‐120 120 0

7.1 Begrundelse for ændring ved Primo

7.2 Rammeændringer
Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Ændring i 2024 Slutdato Type

Digitaliseringsstrategi 417.910 1.142.095 120.000 120.000
828 ‐ AU BI framework ØB 297.910 1.022.095 31‐12‐2022 Opjustering af rammen
826 – Udbredelse af Power BI ØB 120.000 120.000 120.000 120.000 Permanent Opjustering af rammen

8. Eksterne projekter (DR 4‐6) 2020 2021 2022 2023 2024
ØR3 2020 2021 ved B21 2022 ved B21 2023 ved B21 2024 ved B21

Eksterne tilskud 1.009 242 246 250 250
Øvrige indtægter
Løn ‐1.009 ‐242 ‐246 ‐250 ‐250
Husleje
Øvrig drift

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0

8.1 Begrundelse for ændring ved Primo

2022 2023 2024

PFU har godkendt udmøntningen af konsulentmidler til digitaliseringsprojekt 828 ‐ AU BI framework. Derudover 
har PFU godkendt udmøntningen af det nye digitaliseringsprojekt 826 ‐ Udbredelse af PowerBI. Der anmodes om 
rammeforhøjelse til begge projekter. Da der på 826‐projektet er tale om forvaltningsmidler, anmodes der om en 
permanent forhøjelse af rammen.

Der er på de eksterne midler budgetlagt betaling for Allans tid vedr. AIAS.

ØB har i 2021‐2024 ingen projekter under denne kategori.

2021
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Statens arbejdspladser nyder godt 
af at ledere og medarbejdere taler 
godt sammen – både til hverdag og 
i større spørgsmål om arbejdsplad-
sens udvikling. Samarbejdsaftalen 
og Samarbejdsudvalget (SU) er den 
formelle ramme om denne dialog på 
statslige arbejdspladser. 

Lokalt samarbejde mellem ledere og 
medarbejdere er afgørende for at ska-
be en sund og velfungerende arbejds-
plads. Dialog og medinddragelse 
styrker medejerskab og engagement 
når beslutninger skal føres ud i livet 
og er kernen i SU’s arbejde. 

Arbejdet i SU skal gøre en forskel 
og skabe værdi for arbejdspladsen. 
Det er derfor aftalt, som en del af 
Samarbejdsaftalen, at SU jævnligt 
skal evaluere sit arbejde med henblik 

på at forbedre og målrette arbejdet. 
Der er ikke krav til, hvordan denne 
evaluering skal foregå. I kan selv 
foretage evalueringen eller få en 
kollega fra f.eks. HR til at bistå med 
faciliteringen. I kan også få ekstern 
procesbistand ved at booke en erfa-
ren underviser fra Samarbejdssekre-
tariatet, der samtidig kan give gode 
råd om SU-arbejdet. 

Samarbejdssekretariatet har udarbej-
det dette materiale til gennemførelse 
af en selvevaluering af SU’s arbejde. 
Materialet sikrer, at I går fra at vur-
dere behovet for forbedring til at I får 
lavet en konkret handlingsplan. 

Hver arbejdsplads og hvert SU har 
sin egen kultur og sin egen måde at 
fungere på. Dette værktøj er derfor 
et generisk værktøj, hvor I kommer 

rundt om de aspekter ved SU-arbej-
det, der er afgørende for at have et 
velfungerende SU-arbejde, der skaber 
værdi for arbejdspladsen. Værktøjet 
lægger op til, at I drøfter jeres for-
ventninger og ønsker til SU’s arbejde 
og efterfølgende nedskriver jeres 
beslutninger i en handlingsplan. 

PROCESSEN BESTÅR AF FiRE TRiN

Evalueringen indeholder to redskaber: Skema til evaluering og prioritering og Handlingsplan for evaluering af SU. 
Redskaberne hænger sammen og er lige vigtige. Den samlede proces består af fire simple trin:

1) Hver især vurderer I SU-arbejdet
ud fra skemaet: hvad fungerer godt
og mindre godt. Herefter prioriterer I
det, der er vigtigst at holde fast i, og
det, der bør arbejdes videre med.

2) I passende grupper drøfter I jeres
individuelle vurderinger (både hvad
der fungerer godt og mindre godt) og
prioriteringer. Herefter prioriterer I
i gruppen hvilke temaer, I ønsker at
holde fast i, og det der er vigtigst at
arbejde videre med.

3) I plenum præsenterer grupperne
kort deres drøftelser og prioriterin-
ger (skriv dem eventuelt op på en
tavle), og efter præsentationerne bli-
ver I samlet enige om hvilke temaer,
der skal arbejdes videre med ind i
handlingsplanen.

4) Enten i grupper eller samlet ar-
bejder I ind i handlingsplanen. Først
noterer I hvad der fungerer godt, og
derefter konkretiserer I handlinger
på de prioriterede temaer, I skal
arbejde videre med.

SAMARBEJDSSEKRETARiATETS GODE RÅD TiL EVALUERiNGEN: 

• En intern evaluering og drøftelse
omkring handlingsplan
varer typisk 3-4 timer.

• Vær opmærksom på at alle
kommer til orde gennem
en inddragende proces.

• Vær opmærksom på at have god
tid til at udfylde handlingsplanen,
da det er aftalerne her, der skal
være med til at forandre arbejdet

• Gennemgå alle de oplistede temaer
i fællesskab. Disse er baseret
på Samarbejdssekretariatets
erfaringer for et velfungerende
samarbejde.

• For at I kan udvikle jer som
udvalg, er det vigtigt at I giver
plads til at drøfte både det
som I kan bygge videre på,
og det, som bør forbedres.

• Hvis der er mange temaer, hvor
jeres SU-arbejde fungerer mindre
godt, kan I med fordel kontakte
Samarbejdssekretariatet for
sparring og eventuel booking
af oplæg eller anden aktivitet.

EVALUERiNG AF SAMARBEJDSUDVALGETS ARBEJDE

FORMÅLET MED EVALUERiNG 
AF SU’S ARBEJDE ER:

• At synliggøre gode
erfaringer og fastholde
det, der fungerer godt

• At drøfte og forandre det,
der fungerer mindre godt

EFTER EVALUERiNGEN

Det vil være vigtigt, at I 
løbende følger op på jeres 
handlingsplan som en del af 
det videre arbejde i SU, dvs. 
at I ser på, om aktiviteterne 
bliver gennemført, og om de 
fører til det, I forventede, 
da I foretog evalueringen og 
fastlagde handlingsplanen.

Pkt. 5 Bilag 1



SÅDAN EVALUERER i ARBEJDET i SU: 

1. Individuelt: Først gennemgår du hvert tema og krydser af, om arbejdet med dette i jeres SU fungerer godt eller
mindre godt. Derefter prioriterer du tre temaer, som er vigtige at fastholde og tre temaer, som er vigtige at forandre.

2. I mindre grupper: Med udgangspunkt i ovenstående drøfter temaerne. På baggrund af prioriteringerne
udvælger I hhv. tre undertemaer, som er vigtige at fastholde, og tre undertemaer, som er vigtige at forandre.

3. I hele SU: På baggrund af de temaer, grupperne har valgt, udvælger I i fællesskab hhv. tre
temaer, som I samlet set mener, er de vigtigste at fastholde og de vigtigste at forandre. .

4. I mindre grupper eller hele SU: udfylder i handlingsplanen

SKEMA TiL EVALUERiNG AF SU-ARBEJDET

iNDHOLD i SU’S ARBEJDE

TEMAER FUNGERER GODT FUNGERER MINDRE GODT PRIORITERING

Rettidig og tilgængelig information

Klarhed over opgaverne i SU

Fastlæggelse af retningslinjer for arbejds- og personaleforhold

Dialogen med baglandet

PLANLÆGNiNG AF SU’S ARBEJDE

TEMAER FUNGERER GODT FUNGERER MINDRE GODT PRIORITERING

Forretningsorden

Årshjul, herunder mødekadence

Drøftelser på rette niveau

Snitflader til arbejdsmiljøudvalget

Planlægning og udformning af dagsorden

Referater 

AFHOLDELSE AF DET ENKELTE SU-MØDE

TEMAER FUNGERER GODT FUNGERER MINDRE GODT PRIORITERING

Rammer for mødet, f.eks. forberedelsestid

Effektive møder, f.eks. tidsforbrug og mødeledelse

Tid under mødet til dialog og ideudvikling

SAMARBEJDET OG RELATiONERNE i SU 

TEMAER FUNGERER GODT FUNGERER MINDRE GODT PRIORITERING

Respektfuld, åben og tillidsfuld dialog

Medlemmernes engagerede deltagelse

Dialog fremfor forhandling

SYNLiGGØRELSE AF SU OVER FOR ARBEJDSPLADSENTEMAER

TEMAER FUNGERER GODT FUNGERER MINDRE GODT PRIORITERING

Formidling af SU’s arbejde til organisationen

Betydning af SU’s arbejde for organisationen

Synlighed omkring involvering af medarbejderne 



HANDLiNGSPLAN iFBM. EVALUERiNG AF SU

Denne plan skal bruges til at fastholde de ting, der fungerer godt i det nuværende SU-arbejde, og lave en plan (akti-
viteter, tidsramme og ansvarlig), for at ændre de ting, som I ønsker at gøre anderledes.

Handlingsplanen skal indeholde: 

1. Fastholde: Hvilke 3 ting der fungerer godt og I ønsker at fastholde samt hvillke aktiviteter/tiltag der skal sikre 
denne fastholdelse. 

2. Forande: Hvad fungerer mindre godt som I ønsker at forandre i SU-arbejdet? 
Mål: Opstil tre mål, som I ønsker at arbejde henimod for at forbedre SU-arbejdet. 
Aktivitet: Hvad vil I gøre for at nå jeres mål? 
Tidsramme: Hvornår påbegynder I aktiviteterne? 
Ansvarlig: Hvem har ansvar for de for forskellige aktiviteter?

DATO FOR EVALUERiNGENS AFHOLDELSE

1) HVAD ViL Vi GERNE FASTHOLDE?

Vi ØNSKER AT FASTHOLDE ..

1.

2.

3.

AKTiViTETER i FORBiNDELSE MED FASTHOLDELSE 

1. 

 

 

2. 

 

 

3.

HVILKE AKTIVITETER ELLER TILTAG SKAL SIKRE FASTHOLDELSE



2) HVAD ViL Vi GERNE FORANDRE?

MÅL 1

MÅL 2

MÅL 3

AKTiViTETER i FORBiNDELSE MED MÅL 1 TiDSRAMME ANSVARLiG

AKTiViTETER i FORBiNDELSE MED MÅL 2 TiDSRAMME ANSVARLiG

AKTiViTETER i FORBiNDELSE MED MÅL 3 TiDSRAMME ANSVARLiG

HVILKE AKTIVITETER ELLER TILTAG SÆTTER VI I GANG FOR AT NÅ VORES MÅL?

HVILKE AKTIVITETER ELLER TILTAG SÆTTER VI I GANG FOR AT NÅ VORES MÅL?

HVILKE AKTIVITETER ELLER TILTAG SÆTTER VI I GANG FOR AT NÅ VORES MÅL?

DATO FOR  
IGANGSÆTTELSE

DATO FOR  
IGANGSÆTTELSE

DATO FOR  
IGANGSÆTTELSE

DATO FOR  
OPFØLGNING

DATO FOR  
OPFØLGNING

DATO FOR  
OPFØLGNING

NAVN

NAVN

NAVN

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

HVAD ER ØNSKET /MÅLET FOR FORANDRINGEN?
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