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AARHUS UNIVERSITET 
HEALTH  
 

Møde den: 20. maj 2014, kl. 15 - 16 

Mødelokale: Bygning 1431, lokale 021/023 

Fakultetets samarbejdsudvalg 

 

Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard, Peter Holm-Nielsen, 

Steffen Junker, Thomas G. Jensen, Hanne Mohr, Bettina Grumsen, Annette 

Kudahl Jensen, Søren K. Kjærgaard, Ellen Frandsen Lau, Birgit Honoré. 

 

Afbud fra: Lene Hee Christensen, Kristjar Skajaa, Bertha Beck Mortensen, Kim 

Sørensen, Steen Harrit Jakobsen, Diana Gyldenløve, Karin Borup Jensen, Jens 

Heidmann 

Referent: Annett Bülow Aagaard. 

 

REFERAT

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Erfaringsopsamling på økonomiprocessen 2014 

Økonomiproces 2014 blev evalueret for at give de involverede mulighed for at 

fortælle om deres oplevelse af og erfaringer med processen; både det som er 

gået godt og det, som er gået mindre godt. Der ligger en vigtig læring for AU i 

at samle op på disse erfaringer, positive som negative. Erfaringsopsamlingen 

tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 

� I hvilket omfang har I oplevet åbenhed og ordentlighed omkring økono-

miprocessen? 

 

Der var enighed om i Fakultetets samarbejdsudvalg, at alle har gjort deres 

bedste, og at processen overordnet set har været præget af ordentlighed og 

åbenhed. Der var ros til ledelsen på institutterne for, at de var hurtige til at 

melde ud til tillidsrepræsentanterne, hvor mange afskedigede medarbejdere 

det drejede sig om, da det gjorde det lettere for dem at planlægge deres arbej-

de i processen. 

 

Der var endvidere stor ros til muligheden for de opfølgende samtaler, som de 

afskedigede medarbejdere blev tilbudt, da dette var med til at gøre processen 

mere ordentlig. 

 

� Hvad i processen har efter jeres oplevelse ikke fungeret som ønsket? 

 
Afgørelsen fra Universitetsledelsen vedrørende udarbejdelse af lokale kriteri-

er for afskedigelse er ikke blevet opfattet og modtaget efter hensigten hos de 

berørte. Det har været hårdt for medarbejderen, at der sort på hvidt stod be-

skrevet, hvilke kriterier, der lå til grund for den påtænkte afskedigelse. Dette 

især da de lokale kriterier i mange tilfælde ikke var retvisende for den pågæl-
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dende afskedigede medarbejder, da man grundet forskellige omstændigheder 

ikke kunne afskedige den medarbejder, som bedst kunne opfylde kriterierne 

for afskedigelse. 

 

Det blev desuden ytret, at processen er blevet besværliggjort af, at der har væ-

ret et fast regelsæt, som alle har skullet følge. Dette da det i nogle situationer 

ville have været lettere, hvis man lokalt kunne have taget nogle beslutninger, 

der var tilpasset den konkrete situation. 

 

� Hvis I kunne spole tiden tilbage og gøre processen om, hvad ville I gøre 

anderledes og hvorfor? 

 

Man kunne med fordel undlade at udarbejde lokale kriterier for afskedigel-

serne, men blot bruge begrundelsen at det skyldes universitetets økonomiske 

situation. De medarbejdere, der kunne ønske sig en konkret begrundelse, kan 

få en sådan mundtligt efterfølgende. Det blev dog nævnt, at de lokale kriterier 

kan ses som en fordel i dialogen med de medarbejdere, der skal videreføre or-

ganisationen. 

 

� Hvad skal der efter jeres mening til for, at vi sammen kan komme godt 

videre? 

 

Gennemsigtige budgetter og større indsigt i budgetlægningen. Det blev un-

derstreget, at hvis medarbejderne skal tage medejerskab, så skal der være 

åbenhed omkring budgetterne, så vi kan stå sammen om at spare. 

 

Det blev endvidere påpeget, at det er nødvendigt med en bedre økonomistyr-

ring i form af blandt andet en tættere monitorering af økonomien, så der bli-

ver skabt tryghed, og der kan ageres i tide. På nuværende tidspunkt er der i 

dele af organisationen utryghed om, hvorvidt universitetet skal igennem en 

lignende proces igen i nærmeste fremtid og der er bekymring over, om der er 

styr på universitetets økonomi.  

 

Det er desuden vigtigt med et positivt syn på Aarhus Universitets fremtid, og 

der kan for eksempel i ny og næ lokalt orienteres om tiltag, der signalerer op-

timistiske fremtidsudsigter. 

 
 
3. Eventuelt 

Der var ingen punkter. 


