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Møde den: 24. marts 2015 

Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 

Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health 

 

Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Søren Dam, Mads Rasmussen, Maja Skrydstrup, An-

tonio Sylvester, Damian Hertoft Goldberg, Simon Bygdin, Sidsel Lindberg Tefre og Hen-

riette Stevnhøj 

Fraværende: Marianne B. Johansen, Hanne Christensen og Emil Hornung Nissen 

Referent: Bente Pedersen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Søren Dam udtrykte ønske om, at det fremover fremgår tydeligt af dagsordenen, hvil-

ke punkter der er til orientering og hvilke punkter der er til drøftelse/beslutning.  

Derudover foreslog han, at bilag, der er fortrolige, markeres tydeligt. 

I forbindelse med forslaget bad formanden Søren Dam om at tydeliggøre, om der er 

noget udvalget skal være opmærksom på i forbindelse med ASU. 

Forslaget blev vedtaget og dagsordenen herefter godkendt. 

 
 
2.  Godkendelse af referat fra mødet 17. februar 2015 

Referatet blev godkendt. 

 

 

3. Præsentation LSU, Administrationscenter Health 

Formand Steen H. Jakobsen bød velkommen til det nye LSU ved Administrationscen-

ter Health, som trådte i kraft pr. 1. marts 2015, og gav derefter en generel orientering 

om udvalgets kobling til hhv. Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU) og Fakul-

tetets Samarbejdsudvalg (FSU). I den forbindelse blev udvalgets medlemmer bedt om 

at være opmærksomme på at tænke repræsentation ind i ASU og FSU. Hvordan for-

delingen bliver i FSU, vil Søren Dam diskutere med Anne Marie Bundsgaard, mens 

Steen H. Jakobsen tager en snak med dekanen for fordelingen i FSU, når det gælder 

A-siden. 

Søren Dam ville vide, hvordan A-siden fremover vil fordele sig i det nye ASU, og fik 

det svar, at da ASU stadig er et interimsudvalg, er det endnu ikke blevet drøftet. 

 

4. Forretningsorden 

Til den eksisterende forretningsorden vedtaget i interim LSU blev følgende besluttet: 

Datoerne i forretningsordenen ændres alle steder til 1. marts 2015-28. februar 2017. 

§ 7 stk. 2: Her tilføjes sætningen: ”Som udgangspunkt er dagsorden og bilag åbne 

med mindre andet er angivet”. 

§ 8 stk. 2 og stk. 4: Her tilføjes, at referatet sendes til godkendelse hos udvalgsmed-

lemmerne pr. e-mail. 
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5. Økonomi 2015-2019 

Med afsæt i bilagene fra universitetsledelsen orienterede formanden om økonomien 

for perioden 2015-2019. 

Det er blevet italesat over et stykke tid, at der er fokus på effektivisering af admini-

strationen med en bebudet besparelse på 2 % pr. år. Det er besluttet, at der skal frigi-

ves flest muligt midler til universitetets kerneopgaver og derfor er der igangsat et 

analysearbejde for alle enheder på VD-områderne og administrationscentrene. Med 

andre ord: Ingen enheder går ram forbi og alt er i spil frem mod 2019. 

Formanden pointerede, at det er vigtigt at tænke sammenhæng ind processen, sådan 

at opgaverne ikke blot skubbes videre til naboen og at det er nødvendigt, at vi tænker 

over, hvad det betyder for de øvrige områder, nemlig institutterne og andre admini-

strative områder. 

Tidsplanen for processen er presset, for allerede til efteråret skal der ligge et første 

udkast til en plan klar.  

Det er vigtigt, at LSU løbende diskuterer mulighederne for effektivisering. 

 

Antonio Sylvester spurgte, om det var rigtig forstået, at besparelsen på 2 % for 

Healths vedkommende ville beløbe til 7 mio. kr.? Formanden svarede, at der ganske 

rigtig skal spares 7-8 mio. kr. fra nu af og til og med 2019. 

 

Søren Dam bemærkede, at det i forbindelse med prioriteringen af serviceydelser fra 

administrationen er vigtigt at få institutterne med for at få overblik over, hvilke ydel-

ser der er nødvendige. 

Formandens kommentar hertil var, at institutterne måske ikke vil kunne forvente så 

en høj en service på alle områder som hidtil, men at administrationscentret måske 

fremover kan hjælpe vha. gode IT-systemer og at samme service kan leveres, men på 

en anden måde. Igen pointerede formanden vigtigheden af, at processerne ikke æn-

dres, sådan at byrden blot skubbes videre. 

 

Formanden bemærkede, det er lykkedes at effektivisere i både kommunerne og regi-

onen og at det derfor også burde kunne lykkes på AU. Der er 1,056 mia. kr. at arbejde 

med. 

 

Herefter blev effektiviseringsområderne gennemgået et for et: 

 

Biblioteksområdet: 

For Healths vedkommende vil det ikke være her, de store besparelser kan findes, da 

biblioteksområdet ikke fylder meget økonomisk. 

Henriette Stevnhøj ville vide, om nogle af de ansatte på biblioteket ville blive berørt. 

Hertil var svaret, at da Health kun har få udgifter til biblioteksområdet, og at der alle-

rede er sket en løbende digitalisering.  
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Rejseafregning: 

Som det er nu, gennemgås alle afregninger og alle skal scanne bilag ind. Er det nød-

vendigt?  

 

Allokering: 

Økonomienheden laver tidsallokering af alle ansattes tid ift. vores aktivitetsbaserede 

økonomimodel, men bruger vi disse oplysninger viden til noget i vores økonomisty-

ring? 

 

IT: 

Alle IT-projekter skal gennemgås. Hvad er den bagvedliggende business case og hvad 

skaber værdi for AU? 

 

Rengøring: 

Hvilket serviceniveau vil vi betale for? Vil det være bedre med udlicitering? 

 

Søren Dam ville vide, hvorfor AU har et eksternt selskab til at vurdere og lave bereg-

ning for rengøringsområdet og ikke gør det selv. 

Svaret var, at det pågældende firma har et program, der er udviklet til at kunne vur-

dere området og det ville være et alt for stort arbejde for AU at lave det fra bunden. 

Derfor har man købt konsulentbistand. 

 

(Bemærkning: Det er indtil videre aftalt i arbejdsgruppen vedr. rengøringsområdet, 

at fakulteterne og fællesadministrationen selv arbejder med forslag til effektivisering 

på rengøringsområdet.) 

 

Uddannelsesområdet:  

Analysearbejdet mht. dette område blev diskuteret ved sidste LSU møde, hvor Mari-

anne Johansen fremlagde det foreløbige resultat. Det er meget omfattende analysear-

bejde, der foregår her, fordi der er stor forskel på fakulteterne og indretning af stu-

diebetjening. 

 

IT-området: 

Temaer der arbejdes med er IT organiseringen af selve AU IT og, hvordan IT suppor-

ten kan effektiviseres. 

 

Kommunikationsområdet: 

Skal gennemgås. 

 

HR-området: 

Skal gennemgås. Snitflader vedr. HR-opgaver hos Forskeruddannelse forventes dog 

at være på plads inden igangsættelse. 
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De fleste områder skal være på plads inden sommerferien. 

 

Henriette Stevnhøj pointerede vigtigheden af at samarbejde med institutterne og var 

bekymret for, at der komme til at mangle brugertilfredshed. Der er tilfredshed med 

den nuværende service og det ville være forfærdeligt, hvis man fjernede noget for at 

skulle tage det med senere. 

 

Formanden bemærkede, at det er en balancegang at kunne beholde den fine service 

uden, at vi bliver for dyre.  

Det er nødvendigt at drøfte alle områderne og finde frem til, hvad vi skal arbejde 

med. Det er planen, at hele administrationscentret på en eller anden måde bør ind-

drages og samarbejde om at finde muligheder for at finde løsninger mv. 

 

Søren Dam bemærkede, at det kunne være interessant at vide, hvor mange medar-

bejdere, der egentlig blev ansat under det midlertidige ansættelsesstop, hvor mange 

der rejste og hvor mange der er genansat. Det er ASU også interesseret i at vide, så 

derfor er der bedt om en statistik. 

 

Hertil kommenterede formanden, at der gælder det, at vi har holdt et antal stillinger 

ledige. Andre steder er der rejst rigtig mange og netop derfor er budget 2014 holdt. 

 

Søren Dam sagde, at det kunne være ønskværdigt, hvis AU havde været bedre til at 

beholde de opsagte ansatte og omplacere dem i stedet for at have mange midlertidige 

ansættelser. 

 

Tidsplan 

Fra nu arbejder grupperne med processer frem til sommer. Dog er der områder som 

uddannelser og bygningsservice, hvor processerne først er klar senere. 

LEA vil i løbet af sommerferien lave en opsamling. 

Til efteråret vil der foreligge planer, så vi ved hvor vi skal hen og disse planer vil være 

skitser til, hvordan vi kommer i mål i 2019. 

Hertil havde udvalget ingen kommentarer. 

 

Kommentarer: 

Henriette Stevnhøj bemærkede, at det store flow, der sker, når mange rejser, bør man 

på AU kunne komme i møde med rettidig omhu, og undrede sig over, at der ikke ske-

te en udveksling af medarbejdere på tværs af søjler. Hun foreslog også, at man skal 

være bedre til at lave jobrotation og skabe større bevægelighed.  

Formanden kommenterede, at opstår der et hul, skal der kunne flyttes ressourcer, og 

at det interne jobmarked bliver vigtigt. Det stiller jo også krav til kompetenceudvik-

ling og man skal være villig til at arbejde med kompetencegab, når man støder på det.  
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Søren Dam bemærkede i forbindelse med kompetenceudvikling, at der skal sørges 

for, at der er tilstrækkeligt med midler. I øjeblikket er det svært for medarbejdere at 

få lov til at udvikle deres kompetencer. 

 

Formanden pointerede, at dette punkt bliver et tilbagevendende tema på fremtidige 

møder i LSU.  

 

 

6. Emner i LSU 

Udvalget blev af formanden bedt om at komme med forslag til emner, der kan tages 

op i LSU. 

a. Økonomi vil være et fast punkt på alle LSU møder. 

b. Sammenskrivning af lønforhandlingskriterier.  

Til at løse denne opgave blev der nedsat et udvalg bestående af Maja 

Skrydstrup, Sidsel Lindberg Tefre, Damian Hertoft Goldberg og Steen H. 

Jakobsen, der på 2 møder i løbet af foråret har til opgave at udfærdige nye 

kriterier. 

c. Der blev fremsat et forslag om at tilstræbe, at de goder/fordele, der er til-

delt medarbejderne i tidligere VD-områder, bliver ensrettet, så der ikke er 

uens regler i enhederne - f.eks. vedr. hjemmearbejdsplads. Formanden vil 

diskutere dette med funktionscheferne. 

d. Arbejdstidsregler 

e. Kompetenceudvikling.  

f. Hvordan er sammenhængskraften på Administrationscenter HE? 

g. Transparente karriereveje 

  

 

 

 

7. Fremtidige møde i LSU 

Næste LSU møde er fredag 26. juni kl. 10.00-12.00. Møder for resten af året vil blive 

fastlagt snarest. Møder for 2016 vil blive fastlagt senere. 

 

 

8. Særlig kommunikationsindsats 

Det vil ikke blive meldt noget specifikt ud om økonomien (jf. pkt. 5), da det køres som 

proces, men hvis der er behov for det, tager Steen H. Jakobsen gerne ud til enhederne 

og fortæller om processen. 

Søren Dam foreslog, at det kunne være en fordel at kommunikere ud, at beslutningen 

vedr. økonomien sker fra ministeriets side og ikke fra Aarhus Universitets. At det ville 

være en fordel at italesætte det. 

Formanden mente, at der ville være både fordele og ulemper ved det, men at han ville 

tage forslaget med til LEA-kredsen. 
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9. Eventuelt 

Søren Dam spurgte, om der var nogen køreplan i forbindelse med udveksling af løn-

data, der skulle ske i uge 13. 

Udvekslingen vil først ske efter påske.  


