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Møde i samarbejdsudvalget 
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Morten Schallburg Nielsen  Bertha P. Beck Mortensen  

Thomas Juhl Corydon  Anne Marie Bundsgaard  

Per Höllsberg  Claus Gamst  

Ole Bækgaard Nielsen  Anne Flensborg  

  Esben Boel  

  Helle Christiansen  

  Frederik Dagnæs-Hansen 

som barselsvikar for Janne 

Lebeck 

 

  Steffen Junker  

  Peter Holm-Nielsen  
 

DAGSORDEN 

 

Daglig arbejdsmiljøleder deltager om muligt under pkt. 4-5 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden  

 

11.00-

11.15 

2. Orientering om instituttets økonomi og drift v/institutlederen 

Herunder: Budget 2015 og prognose for 2014 baseret på 3. 

kvartalsregnskab (eftersendes) 

 

11.15-

11.30 

 

3. Fastlæggelse af proces for lokale lønforhandlinger 2014/2015 

Bilag: Eftersendes 

11.30- 

11.45 

4. Orientering ift LAMU-anliggender og drøftelse heraf:  

- Institutlederens forslag til en ændring af 

arbejdsmiljøorganisationen 

- Status på arbejdet med fysisk og psykisk APV 

Bilag: Eftersendes 

 

11:45-

12:00 

5. Opfølgning på psykisk APV, herunder fastlæggelse af ”Code of 

conduct” for instituttet som led i opfølgningen på psykisk APV 
Bilag: Oplæg fra LAMU (vedhæftet) 

 

12:00- 

12:10 

 

6. Evaluering af samarbejdsstrukturen på AU 

Der ønskes en indledende drøftelse som følges op af særskilt 

ekstraordinært møde medio februar med deltagelse fra LAMU 

og Institutforum 



 

 

Side 2 af 2 

 

 
 

Bilag: Evaluering af samarbejdsstruktur (vedhæftet) 

 

12:10-

12:25 

7. Evaluering af AUs personalepolitik 

Inden mødet bedes medlemmerne udpege 1-2 spørgsmål fra 

materialet, der så drøftes på mødet. 

Bilag: Evaluering af Aus personalepolitik og tilhørende 

Spørgeguide  

 

12:25-

12.35 

7. Forslag til nye retningslinjer for behandling af TAP-

kursusansøgninger. Der forventes på mødet at tages de 

indledende drøftelser ift et fremsendt forslag, samt at der 

tages stilling til, hvor det videre arbejde skal foregå (HSU 

arbejder med en handleplan for kompetenceudvikling som 

der skal koordineres med). 

Bilag: Forslag (eftersendes)  

 

12.35-

12.40 

 

8. Mødeplan for 2015 

Datoer udsendes i Outlook til 4 årlige møder placeret efter 

møderne i FSU. 

 

12.40-

12.50 

9. Orientering fra HSU og FSU 

 

LSUs medlemmer opfordres til selv at orientere sig i 

referaterne, idet de er for omfangsrige til at blive drøftet på 

mødet i detaljer. Links findes her: 

http://biomed.medarbejdere.au.dk/udvalg-og-

moedereferater/samarbejdsudvalg-referater/ 

 

12.50-

13.00 

10. Eventuelt 

 

 
 

Emner for kommende møder: 

 

 Retningslinjer for ansættelse VIP (der nedsættes centralt på HE en 

arbejdsgruppe, der skal arbejde med VIP ansættelser, derfor må et lokalt 

initiativ pt afvente) 

 Retningslinjer for indtagelse af alkohol på instituttet (Thomas G. Jensen 

skal forelægge LSU revideret oplæg) 

 Opfølgning på MUS 

Sygefravær/sygefraværsstatistik 
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