
 

Kære alle 

Bare det altså snart var jul, kan ikke vente… Det skal vi heller ikke ret meget længere, før en fortjent 
juleferie står for døren. Hvad enten man har taget fri mellem jul og nytår eller blot har helligdagene, 
så håber jeg, at I får tid til at hygge med familie og venner. 

Og en stor tak til de 130 medlemmer som mødte op til klubbens generalforsamling. Jeg er sikker på, 
at alle havde en uhyre morsom oplevelse med Hanne Boutrups oplæg om ”Kend din kollega på 
stregkoden”? 

HK/AC: 
Som jeg nævnte i min beretning på generalforsamlingen den 28. november, så har 2. halvår af 2019 
været forholdsvis roligt på langt de fleste fronter internt på AU. Vi som tillidsrepræsentanter har 
heldigvis ikke haft de helt store slagsmål, men et tilbagevende problem er diskussionen vedr. HK/AC 
og den jobglidning der foregår i disse år. Det er noget som jeg som fælles TR tager meget alvorligt, 
og sammen med HK håber vi på, at kunne sætte alle sejl til i foråret, og forsøge at få ledelsen i tale 
og få dem til at forklare, om det er hensigtsmæssigt at sætte veluddannede AC’ere og post-docs til at 
varetage helt almindelig HK-funktioner som studieadministrativt arbejde, sekretærfunktioner og 
økonomifunktioner. Jobs som vi som HK’ere er uddannede til – og jeg vil vove at sige, også er bedst 
til. 

Jeg er naturligvis ikke ude på at grave grøfter mellem os administrative medarbejdere, men det er 
ingen skade til, at bremse op og tage en snak med ledelsen om problematikken set fra vores 
faglighed. 

Kompetenceudvikling – nyt kursus: 
Og ikke et halvår uden at snakke kompetenceudvikling. Bestyrelsen i HK-klubben har sammen med 
VIA, udviklet et uddannelsesforløb som hedder ”Samarbejde på Tværs”. Kurset indgår i 
Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration om man optjener 10 ECTS. Du kan læse 
mere om kurset nedenstående, og bemærk tilmeldingsfristen den 7. januar 2020. 

Den nye finanslov: 
Som bekendt vedtog regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet en finanslov for 2020. 
Meget glædeligt for universitetsverdenen, afskaffes omprioriteringsbidraget i 2020, hvilket 
forhåbentlig betyder, at administrationen på AU ikke længere skal spare 2% om året. Der ud over er 
den øgede forlængelse af taxametertaksten på humaniora og samfundsvidenskab videreført, hvilket 
skaber ro om økonomien.  

Rektor udtaler også: ”Afskaffelsen af både uddannelsesloftet og deltagerbetalingen på danskkurser 
for internationale studerende er ligeledes betydningsfulde tiltag, som vil få positiv betydning – ikke 
mindst for de studerende, men også for samfundet i almindelighed”. 

Med disse lyse fremtidsudsigter, vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

De gladeste vinterhilsner 

Helle 
Fælles TR, HK 


