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Møde den: 30. januar 2015 

Tandlægeskolen, bygning 1611, lokale 121B 

Interim samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health 

 

Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Søren Dam, Sidsel Lindberg Tefre, Maja Skrydstrup, 

Henriette Stevnhøj, Jesper Kittelmann, Antonio Sylvester, Malene Loft Sørensen, Emil 

Hornung-Nissen, Damian Hertoft Goldberg, Hanne Christensen, Simon Bygdin, Mari-

anne Johansen og Birgit Honoré 

Fra interim LAMU deltog: Per G. Johansen, Pia Vejlin Nielsen, Conor Leerhøy og Kim 

Fris Pedersen 

 

Fraværende: Kirsten Wisborg og Ulla Krag  

 

Referent: Bente Pedersen 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet 9. januar 2015 

Referat fra mødet 9. januar 2015 blev godkendt. 

 

3. Forandringsprocessen 

Formanden orienterede om resultaterne af problemanalysen, der nu i princippet er 

afsluttet.  

 

Administrationscenter Health 

For Administrationscenter Health betyder resultatet af problemanalysen, at interna-

tionaliseringsdelen af det tidligere Forskning og Talent vil blive etableret som en selv-

stændig enhed ved Administrationscenter Health. Enheden kommer til at bestå af 3 

personer og får navnet Office of International Relations. Ændringen vil træde i kraft 

pr. 1. april 2015. 

 

Fremover skal Administrationscenter Health administrere sig selv og i den forbindel-

se vil HR få tilført en ny medarbejder fra det tidligere Team Administration, Arts. 

IT HE skal overtage AV-opgaven på Fakultetet og har derfor fået tilsagn om at ansæt-

te en ekstra medarbejder. 

 

Med hensyn til opgaven med at registrere ferie/fravær vurderer funktionscheferne, 

om den skal ligge hos Karina Christensen i sekretariatet eller hos egen enhed. 

Der er flere persondataredaktører på adm.centret, som med fordel kan samarbejde 

om opgaven med at inddatere nye medarbejdere i Administrationscenter Health, men 

opgaven vil primært ligge hos Bente Pedersen i sekretariatet. 
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Medio februar træffes der beslutning vedr. EVU. EVU-området bliver lagt ind under 

Uddannelser, Health, og 2 medarbejdere fra EVU vil blive tilført enheden. Det vil 

træde i kraft omkring 1. april 2015 og i løbet af foråret vil der blive taget stilling til, 

hvordan EVU-området på Health skal fungere og hvordan det kan udbedres. 

 

Institutter og SKT 

Med undtagelse af Institut for Klinisk Medicin er dialogmøderne på de øvrige insti-

tutter og SKT nu afsluttet. I nær fremtid skal den nye ph.d.- og stipendiemodel disku-

teres med institutterne. 

 

Fællesadministrationen 

Processen vedr. kommunikationsområdet er endnu ikke på plads og der er ingen tids-

ramme for, hvornår det vil ske. Opgaven ligger hos Kirsten Jensen. 

Et samarbejde mellem Økonomi og Bygningsservice er i gang og skal klarlægge snit-

fladerne i Bygningsservice f.eks. vedr. store byggeprojekter. 

Hvor HR-opgaver vedr. ph.d.-studerende fremover skal ligge, udredes i et samarbej-

de mellem vicedirektørerne for hhv. AU HR og AU Forskning og Eksterne Relationer. 

 

 

4. Evaluering af SU strukturen på AU 

På mødet blev evaluering af SU strukturen på AU drøftet med udgangspunkt i en 

spørgeguide med følgende fire temaer: 

 

a) Samarbejdet mellem de forskellige niveauer i samarbejdsstrukturen samt samar-

bejdet mellem de forskellige indflydelsesorganer på tværs 

b) Indflydelsesmulighed 

c) Kommunikation 

d) Tilrettelæggelse af arbejdet i udvalgene 

 

Medlemmerne fra hhv. interim LSU og interim LAMU, som var inviteret til at deltage 

i mødet, blev inddelt i fire grupper. Hver gruppe fik til opgave at drøfte to temaer – et 

primært og et sekundært – i grupperne. Efterfølgende blev alle temaer drøftet i ple-

num. Gruppernes besvarelser fremgår af vedlagte dokument ”Besvarelse fra Health”. 

 

En evt. sammenlægning af LSU og LAMU blev diskuteret.  I modsætning til LAMU, 

som er positivt indstillet overfor en sammenlægning af de to udvalg, da der ofte er 

overlap mellem de to, blev man i LSU enige om ikke at foreslå en sammenlægning af 

udvalgene. Det blev besluttet, at begge udvalg i stedet indkaldes til fællesmøder i for-

bindelse med emner, der skal diskuteres i begge udvalg. 

 

 

5. Særlig kommunikationsindsats 

Steen H. Jakobsen vil i en mail orientere alle medarbejdere på Administrationscenter 

Health om de kommende ændringer på centret. 
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6. Eventuelt 

LSU er indkaldt til ekstraordinært møde 17. februar kl. 10-11, hvor der vil blive orien-

teret om EVU som eneste punkt på dagsordenen.  

 

Økonomi 2015 

Der blev spurgt ind til, hvordan den budgetterede besparelse på kr. 900.000 i 2015 

skulle foregå. Besparelsen findes vha. vakante stillinger på adm.centret og almen til-

bageholdenhed. I forbindelse med fremtidige besparelser frem til 2018 skal der i lø-

bet foråret gang i budgetdiskussioner. 

Jesper Kittelmann, IT, spurgte, hvorfor IT Health skulle spare kr. 200.000 i 2015, 

som meddelt af leder.  Steen H. Jakobsen svarede, at IT Health i øjeblikket har to va-

kante stillinger (1 IT-supporter + 1 AV-supporter) og at det er de to vakante stillinger, 

der gør, at IT Health bidrager med kr. 200.000 af den samlende besparelse på kr. 

900.000. 

 

Lønforhandling 2014-2015 

På mødet blev der spurgt, om HR står for udsendelse af skemaer til lønforhandling. 

Birgit Honoré orienterede om, at der vil blive sendt besked ud om, hvornår der kan 

søges og hvor skemaer kan findes på hjemmesiden. 

Ansøgere blev i øvrigt opfordret til at være tydelig med hensyn til hvilket år deres an-

søgning vedrører. 

 


