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Møde den: 26. juni 2015 kl. 10.00-12.00 
Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B 
Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health 
 
Til stede: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Marianne B. Johansen, Damian Hertoft 
Goldberg, Emil Hornung-Nissen, Hanne Christensen, Mads Rasmussen, Sidsel Lindberg 
Tefre, Simon Bygdin, Henriette Stevnhøj, Maja Skrydstrup, Karoline Engsig-Karup 
Fraværende: Antonio Sylvester, Birgit Honoré 

Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Budget 2016 – forecast 1 2015 
Formanden orienterede LSU om økonomien for Administrationscenter Health. 
Vedr. 2015 rammer vi indenfor budgettet på trods af, at der er en besparelse på kr. 1,5 
mio. Det skyldes, at stillinger ikke er blevet genbesat og at der generelt er udvist stor 
tilbageholdenhed på den øvrige drift. 
I budgettet vedr. 2016 og fremover vil der i efteråret foregå en proces til afdækning af 
spareforslag, som alle enheder vil blive involveret i. 
LSU vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde i september, hvor ledergruppen i det 
adm.center vil fremlægge en samlet plan for årene 2016-2017. 
 
3. Høring vedr. udkast til ”Vejledning til institutledere, skoleleder, 

chefrådgiver og administrationschef om håndtering af teknisk admi-
nistrative ansættelser på Health”, ”Vejledning for ansøgere” og ”Vej-
ledning til institutledere om håndtering af videnskabelige ansættel-
ser på Health” 

Formanden orienterede om punktet ud fra bilagene.  
Udvalget har koncentreret sig om bilaget ”Vejledning til institutledere m.fl. om admi-
nistrative ansættelser” og havde hertil følgende kommentarer, som vedrører pkt. 2.1 
om indhold af opslag: 
 

a) I stedet for specifikt at oplyse hvilken (fælles-) overenskomst/organisations-
aftale den ansatte vil blive omfattet af, foreslår udvalget, at der i stedet står 
”efter gældende overenskomst”. LSU mener, at den nuværende formulering 
ville kunne udelukke kvalificerede ansøgere. 

b) Vedr. ”Stillingens lønmæssige placering – herunder stillingsmæssige tillæg” 
mener LSU, at det ikke bør stå eksplicit beskrevet, da det besværliggør en 
egentlig forhandling.   
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Høringssvaret vil blive vedhæftet referatet og sendt til Fakultetssekretariatet inden 
fristen 26. august kl. 12.00. 
 
4. Lønforhandlingskriterier 
Arbejdsgruppens forslag om nye lønforhandlingskriterier for medarbejderne på Ad-
ministrationscenter Health blev vedtaget med få ændringer. Det tilrettede dokument 
vedhæftes dette referat og vil blive sendt ud til enhederne. Derefter lægges det på 
Healths hjemmeside.  
 
5. Høring vedr. Pressepolitik AU Health 
Formanden orienterede om punktet. 
Henriette Stevnhøj havde et spørgsmål til afsnittet ”Hvem kan udtale sig” vedr. for-
muleringen ”efter konkret vurdering informerer sin nærmeste leder”. Hvem laver den 
konkrete vurdering? Formanden mente, at det er den ansatte selv, der foretager den-
ne vurdering, men at det er tilrådeligt, at man altid orienterer sin leder om evt. udta-
lelser. 
LSU var enige om, at det er godt at have en pressepolitik. 
Formanden opfordrede funktionscheferne til at tage punktet om pressepolitik med på 
enhedsmøderne, så ingen medarbejdere er i tvivl om proceduren. 
 
6. MUS 
Formanden orienterede om, at han har MUS med funktionscheferne efter sommerfe-
rien og herefter indledes MUS for medarbejderne, således at alle samtaler har været 
afholdt inden årsskiftet.  
Damian Hertoft Goldberg var interesseret i kompetencepuljen. 
Formanden fortalte, at pengene for indeværende år var ved at være brugt, men at der 
stadigvæk var muligheder ift. generelle tiltag ift. kompetenceudvikling. Fremover vil 
der være en linje i budgettet, der hedder kompetenceudvikling, så det er synligt, at 
der er sat midler af til det. 
 
7. Sygefravær 
Formanden orienterede kort om punktet og foreslog, at LSU og LAMU 1 gang om året 
indkaldes til et samlet møde for at behandle resultatet af både fysisk og psykisk APV. 
Mødet vil ligge omkring 1. april.  
Forslaget blev vedtaget og orienteringen taget til efterretning. 
 
8. Kompetenceudvikling 
Formanden åbnede op for en generel diskussion om kompetenceudvikling og frem-
lagde et forslag om at gennemføre små temamøder/værktøjskurser i løbet af efter-
året, hvor de eksperter, der allerede findes blandt medarbejderne på Administrati-
onscenter Health, kan dele deres viden med kollegerne som en form for intern kur-
susvirksomhed. Dette praktiseres allerede på Forskeruddannelsen med succes. Em-
ner på sådanne temamøder kunne være god mødekultur eller gode måder at arbejde 
med mail og planlægning på. 
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Alle medarbejdere inviteres til at komme med gode ideer til emner og sende dem 
til health.adm@au.dk. 
Henriette Stevnhøj bemærkede, at det er en god ide at udnytte de ressourcer, vi har 
på administrationscenteret, men at det ikke må erstatte reel efteruddannelse. 
 
9. Hør hvad ledelsen gør for det psykiske arbejdsmiljø (i kølvandet på 

psykiske APV 2012 og generelt) 
På baggrund af artiklen om stress ville medarbejdersiden gerne høre, hvad der vil bli-
ve gjort fra ledelsen side for at nedbringe det høje stressniveau, som opleves i flere 
enheder. 
Formandens indtryk var, at der fra funktionschefernes side er fokus på det store pres, 
der er fra kunderne/institutterne, og at dialogen om at forventningsafstemme funge-
rer. 
I ledergruppen prøver man at arbejde med pejlemærker – med 2 temaer, nemlig sun-
de indre linjer og stærk faglighed. Det er vigtigt, at man som medarbejder ved, at det 
han/hun laver, har værdi i en større sammenhæng og at man ved, hvor AU er på vej 
hen, kender strategien. 
Medarbejdersiden kom med ønske om, at funktionscheferne skal være gode til at 
melde ud til det faglige miljø, når opgaverne er for mange og der ikke kan tages imod 
flere. 
 
10. Eventuelt 
LSU blev orienteret om, at den fysiske APV sættes i gang i september 2015. 
 
Opfølgning på evt. sammenlægning af IO og SK: 
Bestyrelsen har bedt fakultetet om at komme med et beslutningsoplæg til december 
for på det grundlag at beslutte, om en sammenlægning skal finde sted. 
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Fakultetssekretariatet 
Health  

Høringssvar 

Høring vedr. udkast til ”Vejledning til institutledere, skoleleder, chefråd-
giver og administrationschef om håndtering af teknisk administrative 
ansættelser på Health”, ”Vejledning for ansøgere” og ”Vejledning til insti-
tutledere om håndtering af videnskabelige ansættelser på Health” 
 
LSU, Administrationscenter Health, har koncentreret sig om bilaget ”Vejledning til 
institutledere m.fl. om administrative ansættelser” og havde hertil følgende kommen-
tarer, som vedrører pkt. 2.1 om indhold af opslag: 
 

a) I stedet for specifikt at oplyse hvilken (fælles-) overenskomst/organisations-
aftale den ansatte vil blive omfattet af, foreslår udvalget, at der i stedet står 
”efter gældende overenskomst”. LSU mener, at den nuværende formulering 
ville kunne udelukke kvalificerede ansøgere. 
 

b) Vedr. ”Stillingens lønmæssige placering – herunder stillingsmæssige tillæg” 
mener LSU, at det ikke bør stå eksplicit beskrevet, da det besværliggør en 
egentlig forhandling.   
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Modtager(e): LSU, Administrationscenter Health Notat 

Lønforhandlingskriterier for Administrationscenter Health  

Administrationscenter Health har formuleret følgende lokale lønforhandlingskriterier 
for 2016 med det formål at skabe fælles overordnede rammer og principper. 
 
De lokale lønforhandlinger vil til enhver tid tage udgangspunkt i henhold til Admini-
strationscenter Health og AU’s overordnede strategiske og politiske indsatsområder. 
 
 
Drift og udvikling 
• Medarbejderen yder væsentlige bidrag til hensigtsmæssige forbedringer i form af 

effektivisering og standardisering af systemer og arbejdsgange 
• Medarbejderen er proaktiv og initiativrig i forhold til nye opgaver og påtager sig 

gerne ekstra ansvar 
• Medarbejderen evner i særlig grad at have høj kvalitet i opgaveudførelse og sam-

tidig agerer løsnings- og resultatorienteret, herunder tager ansvar for at følge eg-
ne som den samlede organisations driftsopgaver til dørs  

• Medarbejderen yder en særlig indsats for at sikre sammenhængskraft og tværgå-
ende samarbejde i egen og andre administrative enheder og yder derigennem bi-
drag til etablering af sammenhængende løsninger for Aarhus Universitet.  

 
Sikker drift/løsning af kerneopgaver 
• Medarbejderen løser drifts- og/eller udviklingsopgaver med usædvanlig høj kvali-

tet og driftssikkerhed set i relation til AU’s kernefunktioner. 
• Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af opgaverne, 

herunder nye opgaver og samarbejde på tværs. 
• Medarbejdere fokuserer i særlig grad på kvalitet og effektivitet i opgaveløsning. 

 
Forretningsforståelse/brugerorientering 
• Medarbejderen udfører sit arbejde med høj grad af imødekommenhed og yder en 

optimal service, der er med til at få opgaverne til at lykkes og skabe værdi for 
slutbrugeren.  

• Medarbejderen leverer en ekstraordinær og særlig indsats for samarbejde mellem 
interne såvel som eksterne samarbejdspartnere og interessenter af betydning for 
Aarhus Universitet. 



 
Kompetenceudvikling 
• Medarbejderen har øget sine kompetencer væsentligt via efteruddannelse, job- 

/opgaverotation, ’staff training’-ophold, fagligspecialisering eller lignende. De 
nye kompetencer anvendes og har øget kvaliteten i arbejdet væsentligt og/eller 
har bevirket, at medarbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet. 

 
 
Bidrag til godt arbejdsmiljø 
• Medarbejderen bidrager i særlig grad til at skabe en arbejdsplads med trivsel og 

godt arbejdsmiljø. 
 

Fastholdelse 
• Medarbejderen har kvalifikationer / kompetencer, der er af særlig vigtighed for 

Administrationscenter Health og Aarhus Universitet i øvrigt. 

Vedtaget på LSU 26. juni 2015 
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