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AARHUS UNIVERSITET 

Konstituerende LSU-møde den 15. januar 2021 

kl. 13.15 – 15.00 online møde i Teams 

 

 

 

 

Deltagere: Anne Mette Mørcke (AMM), Tina Bering Keiding (TBK), Stacey Cozart (SC), 

Berit Lassesen (BL), Bente Jønshøj (BJ). 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Valg af næstformand 

Stacey Cozart blev valgt til næstformand. 

 

3. Samarbejdscirkulæret og AU-samarbejdsaftale 

AMM orienterede om LSUs rolle i forhold til Samarbejdscirkulæret i staten og 

AUs samarbejdsaftale, som kan ses her:  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9444  

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Sam

arbejdsudvalg/HSU/Aftale_om_samarbejde_og_samarbejdsudvalg_paa

_Aarhus_Universitet_BBN_300620.pdf 

 

4. Mødestruktur 

Det aftales at der holdes LSU-møde 6 gange om året (ca. hver 2. mdr.). Der 

afholdes møder med LAMU/AMG om de opgaver, som er fælles for udvalgene fx 

psykisk arbejdsmiljø og AVP. 

 

5. Forretningsorden 

Udkast til forretningsorden for LSU på CED blev gennemgået og efter enkelt 

justering blev udkastet godkendt. BJ retter forretningsorden til og sørger for at 

den kommer på CEDs Medarbejderportal, når denne er oprettet. 

 

Der var enighed om at arbejde på et ophæng på Enhedsadministrationens ASU. 
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6. Næste skridt 

Det aftales at holde første ordinære møde i uge 4. BJ indkalder og tjekker i 

kalenderne for ydertider. 

 

7. Eventuelt 

SC vil gerne, at CL’s beslutning om kontor-rokade blev drøftet på næste møde 

med fokus på den manglende medarbejderinddragelse og kommunikationen 

omkring beslutningen. 

AMM oplyste, at det var et stort behov i CL, at medarbejderne blev bedre samlet i 

afdelingerne allerede nu, da det er meget vanskeligt at få organisation og opgaver 

til at gå op, når vi er splittet på matriklerne som aktuelt. Det er hensigten, at den 

primære og direkte inddragelse foregår i afdelingerne. Der har været både 

positive og bekymrede tilbage meldinger fra medarbejderne.  Det er naturligvis 

også relevant at drøfte emnet i LSU, så vi kan tage hånd om de problematikker, en 

rokade kan rejse og om nødvendigt justere processen. Pga. af den nye forlængelse 

af restriktionerne, skal vi ikke forvente at være tilbage fysisk før omkring 1. marts 

og en rokade kan derfor tidligst gennemføres derefter. 

BL nævnte, at gruppen som skal til Skejby er mest bekymret og det skulle CL være 

opmærksom på. Og hvad gør vi i mellemtiden. 

 

Punkter til dagsorden på næste møde: 

Kontor-rokaden 

Den årlige lønforhandling (forskellige lønkataloger og fælles retningslinjer)  

Hjemsendelsespolitik 
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