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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  4. marts kl. 12.00-13.00 
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. Status på opgavebortfald og reduktioner 

 Hvor er vi lige nu i processen, og hvad er de næste skridt (jf. procesplanen) 

 Drøftelse af de præcise forløb for møder og udlevering af partshøringer d. 8. 

marts (forslag fra ledelsen på mødet) 

 Perioden efter 8. marts – hvad kommer der til at ske? 

./.    Bilag: Procesplan 28. jan. 

 

2. Indledende drøftelse af proces for omplacering 

 Som beskrevet i mail til LSU 25. marts vil der være behov for omplaceringer i 

Økonomi og Bygninger, da fratrædelser og partshøring omkring afskedigelse 

ikke sker i samme enheder, som der er bortfald af opgaver.  

 På mødet giver ledelsen en foreløbig status på omplaceringer på baggrund af 

fratrædelser og mulighed for omplacering til intern post.  

 Der ønskes en indledende drøftelse i LSU om, hvorledes processen for ompla-

ceringer i Økonomi og Bygninger bedst kan gribes an.  

 

3. Status på effektiviseringer 

Punktet tages alene på mødet, hvis der er tid.  

 LSU drøftede d. 12. nov. 2020 muligheder for effektiviseringer i forskellige en-

heder (se evt. materiale i FirstAgenda punkt 4 – bilag 3 og 4).  

o På mødet giver NJR en status over arbejdet med effektiviseringer i de for-

skellige enheder (punktet blev udskudt på mødet 28. jan). 

 

4. Eventuelt – herunder drøftelse af kommunikation 

 



Tids- og procesplan til LSU 

Tidspunkt  Aktivitet 

28. januar Møde i LSU:  
Dagsorden:  
-Orientering fra ledelsen om, hvad man indtil nu har gjort (af overvejelser og evt. 
initiativer) for effektivisering og for at omplacere medarbejdere til andre opgaver 
-Drøftelse af afværgeforanstaltninger (omplaceringsmuligheder, 
fratrædelsesaftaler, seniorordning mv.) og foreløbig tids- og procesplan med frist 
for ansøgning om frivillig fratrædelse.  
Drøftelse af ledelsens kriterier for udvælgelse af medarbejdere, som påtænkes 
afskediget pga. omstruktureringer/opgavebortfald. Drøftelse af proces for 
udlevering af partshøringsbreve.  

- Orientering om den forventede videre tids- og procesplan 
- muligheden for outplacementforløb, kompetenceudviklingsaktiviteter og 

omplaceringsbestræbelser 
- Afklaring af, hvordan det kan håndteres, hvis man ikke kan møde fysisk ind 

pga. Corona til møder og samtaler  
 

 

28. januar  Orienteringsmøde for medarbejderne og opfølgende e-mail: Kommunikation til 
medarbejderne om tids- og procesplan for stillingsnedlæggelserne. Møde i alle 
enheder/teams i ØB 
Information til alle berørte medarbejdere om det forventede antal 
stillingsnedlæggelser og hvor – herunder om afværgeforanstaltninger og mulighed 
for frivillig fratrædelse eller senioraftale 

Fra 4.februar til 11. 
februar 

Mulighed for individuel uforpligtende drøftelse om mulighed for frivillig 
fratrædelsesaftale 

15. februar Frist for medarbejderes eventuelle anmodning om aftalt frivillig fratrædelse mv.  

16.-22. februar Individuel tilbagemelding om en anmodning om frivillig fratrædelse kan 
imødekommes eller ej.  

25. februar Skriftlig orientering til LSU om status    

25. februar Møde i alle enheder (evt. skriftligt) 
Alle medarbejdere i ØB orienteres om antal stillingsnedlæggelser fordelt på antal 
evt. frivillige fratrædelsesaftaler og forventede antal afskedigelser, den videre 
proces  

25. februar -2. 
marts 

Udvælgelse af medarbejdere til eventuel påtænkt afskedigelse  

2. marts– 5. marts Onlinemøde med mindre fysisk muligt 
Orientering til relevante tillidsrepræsentanter om, hvor og hvornår de bør stå til 
rådighed samt hvor mange medarbejdere inden for TR´s område, der eventuelt 
partshøres. (Tillidsrepræsentanten for den berørte medarbejder orienteres 
samtidig med eller umiddelbart efter medarbejderen er blevet orienteret). 

8. marts Indkaldelse til og afholdelse af samtale med de medarbejdere, der påtænkes 
afskediget efter den proces, der er drøftet i LSU  

8. marts  Partshøringsbrevene sendes  i e-boks. 

8.-22. marts Undersøgelse af omplaceringsmuligheder   

22. marts Udløb af partshøringsfrist   

25. marts Orientering af LSU om status, antal udleverede partshøringsbreve. 
Ledelsen vurderer om det skal være online eller skriftligt 
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29. marts Orientering af alle medarbejdere i ØB om, hvem der fratræder 

1. april Iværksættelse af outplacementforløb/ kompetenceudviklingsaktiviteter for 
afskedigede medarbejdere. Beskrivelse på AU’s hjemmeside. 

April Kommunikation med tilbageværende medarbejdere om prioritering, opgaver m.v. 

April Opsamling på processen og status i LSU 
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