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Møde den: 8. december 2014 

Victor Albeck Bygningen, bygn. 1265, Kollokvierum Vest 

Interim samarbejdsudvalg, Administrationscenter Health 

 

Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Søren Dam, (Uddannelse), Sidsel Lindberg Tefre 

(Forskning/Talent), Maja Skrydstrup (HR), Henriette Stevnhøj (Kommunikation), Je-

sper Kittelmann (IT); Antonio Sylvester (IT), Malene Loft Sørensen, (Økonomi), Emil 

Hornung-Nissen, (Økonomi), Damian Hertoft Goldberg, (Uddannelse), Hanne Christen-

sen (Bygninger), Simon Bygdin (Bygninger) Marianne Johansen, Uddannelse, HE, Kir-

sten Wisborg, (Forskning/Talent) og Ulla Krag (Kommunikation). 

Fraværende: Birgit Honoré 

Referent: Bente Pedersen 

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 11. november 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Forretningsorden for Interim LSU 

Det blev vedtaget at benytte Forslag til standardforretningsorden for samarbejdsud-

valg med en enkelt rettelse i §6, hvor sætningen ”Møderne placeres tidsmæssigt efter 

møder i HSU og FSU.” blev slettet. 

Den tilrettede forretningsordenen er vedlagt. 

 

4. Forandringsproces 

Steen H. Jakobsen orienterede ud fra de vedlagte plancher om forandringsprocessen 

og kunne fortælle, at vi på Health følger tidsplanen henimod 28. januar 2014, hvor alt 

skal ligge klart. 

 

På nuværende tidspunkt er dialogmøderne med institutterne næsten gennemført og 

det har været positive og konstruktive møder.  

Med hensyn til servicering af de 5 institutter og SKT bliver der ikke tale om fast ud-

flytning af administrative medarbejdere til lokaliteterne, men derimod kan der aftales 

enkelte dage, hvor medarbejderen servicerer instituttet/skolen på stedet. Det blev po-

interet, at den enkelte medarbejder i samarbejde med egen enhed og institut-

tet/skolen finder frem til et tidspunkt og en frekvens, der passer bedst for alle parter. 

 

Vedrørende Forskning og Talent er en speciel proces i gang. Da det ikke længere eksi-

sterer som VD-område, diskuteres det, om der skal give anledning til en ændring i 

opgavevaretagelsen. Især placering af internationaliseringsopgaven drøftes. 
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5. Lønforhandling 2015 

Efter en kort drøftelse blev det besluttet at benytte de nuværende kriterier for lønfor-

bedring fra VD-områderne, men for at sikre at grundlaget bliver ens for alle, vil de 

blive slået sammen. 

 

6. Særlig kommunikationsindsats 

Det blev drøftet, hvordan man på Administrationscenter Health bedst får information 

ud til medarbejderne. Om der skal være en portal specielt beregnet for de administra-

tive medarbejdere på Health eller om det vil være muligt at anvende nyhedsbrevet til 

at informere.  

Der blev ikke taget nogen endelig beslutning. 

 

7. Emner til temadrøftelse 

På mødet blev følgende emner foreslået: 

a. Jobrotation 

b. Kompetenceudvikling fremadrettet  

c. Hvordan får vi administrationscentret til at fungere som en enhed? 

d. Økonomi 

e. Hvordan sikrer vi deling af information til administrationscentret? 

 

8. Eventuelt 

Med hensyn til mødedatoer i 2015 holdes der fast i 9. januar kl. 12-14, mens mødet 

26. januar flyttes til 30. januar kl. 10-12. Der vil blive sendt ny mødeindkaldelse. 


