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UNIVERSITET 

ARTS 

LSU-møde i ACA den 16. september 2016 

Kl. 9.30 – 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 – 11.30 

 

Aarhus bygning 1443, lokale 440 

Emdrup lokale D118 

 

Mødedeltagere:  

 
B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Anders Gade Jensen (AGJ) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Rikke Petersen (RP) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Referent: Mads Brask Andersen 
 
 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
 
 
Observatør 
Ditte Jessing (DJ) 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden 

 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 25. maj 2016, herunder evt. yderligere bemærk-

ninger til referatet. 

Bilag: Referat fra LSU-møde den 25. maj 2016 

 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

 

3. Ny personalepolitik på AU 

Motivering: HSU har den 12. maj 2016 truffet beslutning om en revision af AU’s 

personalepolitik. LSU skal drøfte, om der på nogle punkter er behov for lokale 

retningslinjer i ACA og hvordan vi får den til at fungere i hverdagen.  

Bilag: Personalepolitik for AU   

 
Orienteringspunkter og eventuelt: 

4. Økonomi  

4.1. Økonomirapport 3 2016 

4.2. Budget 2017 
 

5. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 

 

6. Eventuelt 
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Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  

 

 

 
Fælles med LAMU (kl:10:30-11:30) 

 

A. Godkendelse af dagsorden 

 

B. Opfølgning på den psykisk APV, herunder handleplaner for ACA 

Motivering: Drøftelse af forslag til handleplaner for ACA, som skal ’rappor-

teres’ opad i systemet.  

 Bilag: Udfyldte handleplaner 

 

C. Evaluering af psykisk APV og fysisk APV 

Motivering: HSU/HAMU har besluttet at gennemføre en evaluering af kon-

cepterne for APV, som der skal svares på 16.9. (Har fået udsættelse til den 

20.9.) 

Bilag: Spørgsmål til evalueringen, drøftelse af trivselsmålinger 

 

D. Drøftelse af den seneste arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Som tidligere aftalt, drøftes udviklingen i sygefravær mv.  

Bilag: Arbejdsmiljøstatistik 

  
E. Eventuelt 

 

 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 

Formand    Næstformand  Næstformand  

LSU og LAMU   LSU   LAMU 
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LSU-møde i ACA den 25. maj 2016 
Kl. 9:00-11:00 
(Fællesmøde med LAMU kl. 10:00-11:00) 
 
Aarhus bygning 1443, lokale 340 
Emdrup lokale A011 
 
Mødedeltagere: 
 
B-siden/medarbejdere                      A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (KI), næstformand           Ole Jensen (OJ), formand 
Marianne Bach Birn (MBB)                     Leo Normann Pedersen (LNP) 
Anders Gade Jensen (AGJ)                      Steen Weisner (SW) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS)                                Rådgiver/HR-partner: Mads Brask Andersen 
 
Afbud: Ditte Jessing, Rikke Petersen 
 
Observatør: Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
Referent: Anne W. Rasmussen (AWR) 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
2. Opfølgning på LSU-mødet den 11. marts 2016, herunder evt. yderliere 
bemærkninger til referatet 
Dokumentet om fokusområder for MUS 2016 lægges på LSU i ACA's hjemmeside 
snarest (punkt 5). 
Sommerudflugten for ACA medarbejdere substitueres ikke af et fagligt seminar, da et 
sådant seminar kræver længere tid at planlægge, end der er til rådighed. OJ foreslog, 
at der arrangeres et fagligt seminar ved anden lejlighed (punkt 10.1). 
Universitetsdirektøren Arnold Boons besøg i ACA er den 6. juni i Aarhus og den 20. 
juni i Emdrup (punkt 10.2) 
 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 
3. Lønforhandlinger 2016 
Der var enighed om, at lønforhandlingsprocessen, herunder kriterierne for lønfor-
bedringer, havde fungeret tilfredsstillende. KHN påpegede, at kriterierne var et brug-
bart værktøj for tillidsrepræsentanter til at forberede medarbejderne på lønforhand-
lingen. OJ konkluderede, at kriterierne og forvaltningen af disse virker og også benyt-
tes ved næste lønforhandling. 
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Orienteringspunkter og eventuelt: 
4. Økonomi 
4.1 Regnskab for ACA 2015 
Regnskabet for ACA 2015 endte med et overskud på 2,5 mio. kr. OJ redegjorde for de 
væsentligste forklaringer, som først og fremmest var stillingsvakancer. 
4.2 Økonomirapport 1, 2016 
Økonomirapporten fra første kvartal af 2016 viser, at der fortsat forventes balance 
mellem indtægter og udgifter. IK foreslog, at der knyttes noter til tallene i økonomi-
rapporten. Det ville gøre rapporten mere "gennemsigtig". OJ vil arbejde på dette. 
Næste økonomirapport forventes til august. 
 
5. Kompetenceudvikling 2016 
OJ orienterede om, at uforbrugte midler fra SCKK (Statens Center for Kompetence- 
og Kvalitetsudvikling) er blevet fordelt. ACA's del af støtten vil blive brugt på allerede 
igangværende kompetenceudviklende projekter. 
 
6. Pilotprojekt vedr. procesoptimering i Arts Studieadministration 
OJ fortalte, at universitetsdirektøren har igangsat nogle pilotprojekter om procesop-
timering for at imødekomme de udfordringer som de kommende års besparelser vil 
føre med sig. LNP informerede om, at Arts Studier i øjeblikket i samarbejde med et 
konsulentfirma gennemfører et pilotprojekt vedrørende eksamensplanlægning. IK 
påpegede, at det er vigtigt at inddrage medarbejderne i en dialog om projektets ind-
hold og formål. Projektet forventes at løbe indtil efteråret og skal herefter videreføres 
på andre opgaver og områder. 
 
7. Forslag om flytning af sproguddannelser fra Aarhus BSS til Arts 
OJ orienterede om, at en aftale om overflytning af sprogfag fra Aarhus BSS til Arts er 
ved at være på plads. Det betyder, at opgaver fra Aarhus BSS, og dermed medarbejde-
re fra Aarhus BSS, flyttes til Arts. ZS spurgte ind til, om der også tilføres ekstra res-
sourcer på biblioteksområdet. OJ bekræftede, at overflytningen af medarbejdere fra 
Aarhus BSS til Arts også gælder biblioteksområdet. Når der foreligger en aftale, skal 
der oprettes en task force, som tager vare på den videre proces. Bestyrelsen træffer 
beslutning den 14. juni og yderligere orientering følger på det kommende møde. 
 
8. Revideret personalepolitik 
Den nye personalepolitik, som er tiltrådt af HSU, træder i kraft den 1. juni 2016. OJ 
foreslog, at LSU laver en arbejdsgruppe, der gennemser personalepolitikken i forhold 
til eventuelle behov for tilføjelser eller lignende. OJ foreslog, at han og SW repræsen-
terer A-siden i arbejdsgruppen. Der skal peges på repræsentanter fra B-siden. 
 
9. Eventuelt 
OJ informerede om, at universitetsdirektøren peger på tre overordnede emner for det 
fremtidige arbejde i Enhedsadministrationen: 
• Digitalisering 
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• Procesoptimering 
• Kompetenceløft 
Direktørens refleksioner om disse temaer kan læses på hans blog: 
http://medarbejdere.au.dk/strategi/director/ 
og forventes at blive uddybet, når han besøger ACA. 
  
 
 
 
Fælles med LSU (kl. 10:00-11:00) 
 
A. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 
 
B. Drøftelse af psykisk APV rapport 
OJ udtrykte stor tilfredshed med den høje svarprocent og OJ vurderede, at rappor-
tens resultater overordnet ser fornuftige ud, herunder at medarbejderne generelt tri-
ves og er tilfredse med arbejdspladsen. Han glædede sig ikke mindst over, at ACA’s 
samarbejde med fakultetet vurderes at være i orden. 
 
Der var herefter en drøftelse af undersøgelsen, bl.a. om følgende punkter: 
 
• Mobning og grov tale: Vigtigt at der skabes en kultur, hvor man straks taler 

om dette med fx en kollega, en tillidsrepræsentant eller en leder. Ellers er pro-
blemet svært at komme til livs. For at målrette en indsats er det væsentligt at vi-
de, om det er kollegaer, studerende, VIP’ere eller andre, der gør brug af groft 
sprogbrug. Dette skal gerne frem på dialogmøderne. 

• Fremtidsudsiger: Manglende tilfredshed med fremtidsudsigterne kan hænge 
sammen med besparelserne i de kommende år. LNP påpegede, at god kommuni-
kation mellem ledelse og medarbejdere kan være med til at afbøde dette problem. 

• Stressforebyggelse: Det vil være en mulighed at indhente rådgivning om dette 
i afdelingerne 

• Geografi: Administrationscentrets placering både i Aarhus og Emdrup har be-
tydning for ledelse og samarbejde. OJ ønsker, at dette punkt tilføjes listen over 
AU’s 4 hovedtemaer (forebyggelse af stress, god ledelse, anerkendelse og god to-
ne) som skal tages op på dialogmøderne. 

• Dialogmøder og handleplan: OJ understregede, at det nu er vigtigt, at man i 
den enkelte afdeling får en dialog om, hvordan resultaterne skal forstås og hvor-
dan man vil arbejde med forbedringer. SHM nævnte, at man i Kommunikation 
ville prøve en ”panel-model”, hvor medarbejdere præsenteres for cases, som 
danner udgangspunkt for diskussion. KHN foreslog fokusgruppeinterviews eller 
samtaler med tillidsrepræsentant som mulig opfølgning på APV rapporten. End-
videre foreslog KHN vidensdeling indenfor organisationen – afdelingerne med 
det bedste APV resultat bør dele deres gode erfaringer. Der var enighed om, at 
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traditionelle handleplaner ikke er givtige i sig selv og at afdelingerne må finde de 
former som fungerer bedst og rapportere om arbejdet til LAMU/LSU. 

 
C. Orientering 
OJ orienterede om, at ledergruppen havde haft et møde med erhvervspsykolog og 
coach, Jette Wied Hatting om stress og stresshåndtering. OJ var åben for at invitere 
hende igen til møder med medarbejdere i de enkelte afdelinger. 
 
D. Arbejdsmiljøstatistik 2. kvartal 2016 
OJ konstaterede, at sygefraværet i første kvartal af 2016 har været lidt lavere end i 
første kvartal 2015 og at det i øvrigt ligger på niveau med de andre administrations-
centre. 
 
E. Eventuelt 
Intet tilføjet. 
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PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

1. PERSONALEPOLITIKKENS  
GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

Personalepolitikken udtrykker de grundlæggende 
principper for Aarhus Universitet som arbejdsplads. 
Personalepolitikkens formål er at skabe trivsel på ar-
bejdspladsen og at give alle ansatte indflydelse på 
og de bedst mulige betingelser for en fagligt kom-
petent og effektiv løsning af universitetets opgaver. 

Personalepolitikken består af 8 normer og 9 delpoli-
tikker. Normerne udgør den overordnede ramme for 
det daglige arbejdsliv og konkretiseres i en række 
delpolitikker. Delpolitikkerne suppleres af uddyben-
de personaleadministrative retningslinjer. 

Personalepolitikken gælder alle ansatte på Aarhus 
Universitet.  Der kan udarbejdes lokale aftaler in-
den for rammerne af personalepolitikken. 

Efterlevelse og udvikling af personalepolitikken 
skal behandles i samarbejdsudvalgene og kan 
drøftes i universitetets øvrige fora. 

Personalepolitikken er besluttet af Hovedsamar-
bejdsudvalget og Hovedarbejdsmiljøudvalget 
12. maj 2016.

2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV
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NORMERNE FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV PÅ AARHUS UNIVERSITET ER, AT UNIVERSITETET OG ALLE ANSATTE

•  respekterer og understøtter 
 ytringsfrihed og forskningsfrihed

• bidrager til et sammenhængende og
 samarbejdende universitet

• bidrager til at skabe åbenhed, tillid og 
 rettidig kommunikation på alle niveauer

• udviser gensidig respekt og ordentlighed

•  har god ledelse og gode kollegiale
 relationer i hverdagen

•  værdsætter mangfoldighed 
 blandt kolleger

• respekterer balancen mellem 
 arbejds- og privatliv

•  prioriterer personlig og faglig udvikling
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3.

4.

REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

• at rekruttere fagligt kompetente 
personer, som er professionelle og 
produktive, og som kan indgå i et godt 
samarbejde med kolleger.

LØN
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ARBEJDSPLADSPROFIL
Det skal være synligt for ansøgere, at Aarhus Universitet 
er en arbejdsplads, der stiller høje krav til faglighed og 
professionalisme. Det er samtidig en arbejdsplads, der 
lægger vægt på fleksibilitet og samarbejdsevne og 
giver de ansatte gode udviklingsmuligheder.  

Universitetet ønsker at tiltrække og rekruttere en 
mangfoldig medarbejderskare. Aarhus Universitet 
anvender derfor stillingsopslag, som beskriver den 
enkelte stillings formelle, faglige og personlige 
kvalifikationskrav på en måde, som fremmer et 
bredt ansøgerfelt.

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

•  at de ansattes løn afspejler deres funktion, 
ansvar, indsats og relevante kompetencer.

•  at lønforhandling på AU gennemføres som 
en fair og gennemskuelig proces.

ANVENDELSE AF LØNMIDLERNE
De ansatte aflønnes i henhold til de overenskom-
ster og aftaler, der gælder på statens område. Det 
er Aarhus Universitets mål at tilbyde attraktive an-
sættelsesvilkår og at understøtte et godt arbejds-
miljø gennem en fair fordeling af lønmidlerne. 

Universitetet ønsker at fremme de ansattes moti-
vation og trivsel ved blandt andet at skabe sam-

menhæng mellem den ansattes løn, funktion, ansvar 
og indsats. Der lægges vægt på ligebehandling, idet 
ansatte med sammenlignelige funktioner og kvali-
fikationer mv. som udgangspunkt skal kunne opnå 
samme lønniveau, uanset organisatorisk enhed og 
lønmidlernes kilde. 

Der kan anvendes lønmidler for at tiltrække og fast-
holde særligt kvalificerede ansatte.

LØNFORHANDLING
Lønforhandling foregår normalt decentralt og én 
gang årligt. Der sker desuden lønforhandling ved 
ansættelse, eller hvis en ansats stillingsindhold æn-
dres væsentligt.

De forhandlende parter tilrettelægger i fællesskab 
den årlige lønforhandling, der baserer sig på en 
dialog mellem parterne. Efterfølgende giver lederen 
tydelige og konstruktive tilbagemeldinger vedrøren-
de forhandlingsresultatet, både generelt og til hver 
enkelt ansøger.

INTRODUKTION AF NYANSATTE
Aarhus Universitet lægger vægt på at give alle 
nyansatte en god start i den nye stillling, både når 
der rekrutteres internationalt, nationalt og internt.

Det er et fælles ansvar at tage sig godt af nye 
kolleger. Dog påhviler der ledere et særligt ansvar 
for at informere enhver nyansat om stillingens 
indhold, mål og rammer og give et generelt indblik 
i de formelle og uformelle regler, traditioner og 
rutiner, der præger universitetet. 

Kolleger skal bidrage til, at den nyansatte hurtigt bliver 
fortrolig med Aarhus Universitet som organisation og 
bliver i stand til at fungere godt i stillingen. 

For alle nyansatte arrangeres der med jævne 
mellemrum en introduktion til universitetet som 
organisation og til det danske arbejdsmarked.
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5. KOMPETENCE- OG KARRIEREUDVIKLING

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

•  at alle ansatte løbende udvikler egne 
 kompetencer med henblik på at kunne 
 løse deres opgaver på universitetet.

•  at universitetet arbejder systematisk 
 og målrettet med, at alle ansatte får 
 mulighed for relevant kompetence- 
 og karriereudvikling.

KOMPETENCEUDVIKLING PÅ AARHUS UNIVERSITET
Det er vigtigt, at alle ansatte har de nødvendige 
og relevante kompetencer til at løse universitetets 
aktuelle og fremtidige opgaver. Det er ledernes an-
svar at sikre, at disse kompetencer er til stede, men 
det er et fælles anliggende for ledelse og medar-
bejdere at sikre kompetenceudvikling, der imøde-
kommer såvel AU’s behov som medarbejdernes 
individuelle og faglige udvikling.

Kompetenceudvikling kan foregå på mange måder 
og med meget forskelligt indhold og perspektiv, så-
vel i tilknytning til hverdagens opgaver som gennem 
særligt tilrettelagte aktiviteter og kurser. 

Afklaring og planlægning af universitetets og de en-
kelte enheders strategi og indsats for kompetenceud-
vikling skal drøftes i dialog med de relevante samar-
bejdsudvalg. På den baggrund skal den nærmeste 
leder og den enkelte ansatte drøfte, typisk i en med-
arbejderudviklingssamtale (MUS), hvilke individuelle 
kompetencer der kunne være behov for at udvikle.

KARRIEREUDVIKLING PÅ AARHUS UNIVERSITET
Systematisk og strategisk kompetenceudvikling er 
ligeledes væsentligt i forhold til de ansattes karri-
ereudvikling. Udover den gensidige pligt mellem 
leder og medarbejder til at gennemføre årlige 
medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er løbende 
udviklingsorienteret dialog med feedback og for-
ventningsafstemning afgørende for kompetence- 
og karriereudvikling. 
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6. BIBESKÆFTIGELSE 

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

•  at styrke de relationer og det samarbej-
de med det omgivende samfund, som 
etableres gennem de ansattes eventuelle 
bibeskæftigelse, og at udnytte de erfa-
ringer og kompetencer, de ansatte opnår 
gennem en bibeskæftigelse.
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De ansattes viden er en ressource for samfundet, 
ligesom den viden og de erfaringer, der opnås gen-
nem en eventuel bibeskæftigelse, kan være til nytte 
for Aarhus Universitet. 

7. ARBEJDSMILJØ

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

• at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø for alle ansatte.

• at der i arbejdet med arbejdsmiljøet skal være 
fokus på tillid, trivsel, sundhed og sikkerhed.

• at arbejdet med trivsel og et godt og sikkert 
arbejdsmiljø skal integreres som en del 
af dagligdagen på alle organisatoriske 
niveauer.

ARBEJDSMILJØ PÅ AARHUS UNIVERSITET
Aarhus Universitet ønsker en åben dialog om det 
daglige arbejdsmiljø, herunder forhold vedrørende 
arbejdsbelastning, stress og trivsel. Det er universite-
tets mål at holde særligt fokus på overensstemmelse 
mellem opgaver og ressourcer, så alle ansatte har 
mulighed for balance mellem arbejds- og privatliv.

Aarhus Universitet ønsker at fremme den forebyg-
gende indsats, blandt andet i relation til arbejdsska-
der, fravær og stress. 

Aarhus Universitet udviser ingen tolerance, når det 
gælder mobning, chikane, trusler og vold.

ARBEJDET MED ARBEJDSMILJØ
I samarbejde med arbejdsmiljø- og samarbejds-
organisationen er det ledelsens ansvar at sikre og 
udvikle et godt arbejdsmiljø. Samtidig forventes alle 
ansatte at samarbejde og tage aktivt del i arbejdet 
med at skabe trivsel og sikre et godt arbejdsmiljø.

Arbejdet med arbejdsmiljø skal foregå så tæt på de 
ansatte som muligt. Under hensyntagen til de ansat-
tes trivsel og arbejdets forskelligheder skal der effek-
tivt og konstruktivt tages hånd om det lokale arbejds-
miljø. Aarhus Universitet anvender resultaterne fra de 
lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) til syste-
matisk og kontinuerligt at følge op på og skabe dialog 
om konkrete og prioriterede arbejdsmiljøindsatser. 

Aarhus Universitet ser positivt på ansattes bibeskæfti-
gelse forudsat, at denne ikke medfører 

 •  konkurrenceforvridning i forhold til
 andre virksomheder og organisationer

•  interessekonflikter i forhold til universitetet
 eller habilitetsproblemer eller konflikter 
 mellem de ansatte og universitetet.

Er den ansatte i tvivl, om en bibeskæftigelse er 
forenelig med hovedbeskæftigelsen, drøftes dette 
med institutleder/centerleder/vicedirektør.
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8. LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

• at være en mangfoldig og rummelig 
arbejdsplads, hvor alle ansatte – uanset 
køn, alder, nationalitet, religion, seksuel 
orientering eller handicap – har lige ret-
tigheder og muligheder i deres arbejde 

 og karriereforløb.

AARHUS UNIVERSITETS ARBEJDE MED LIGE 
MULIGHEDER OG RETTIGHEDER
Aarhus Universitet ønsker en arbejdspladskultur, hvor 
alle ansatte kan udfolde og udvikle sig i deres arbejds-
liv. Det er derfor universitetets mål at arbejde aktivt 
med at identificere strukturelle, kulturelle og sproglige 
barrierer, som kan hindre grupper af ansatte i at udfol-
de og udvikle deres fulde potentiale. Universitetet vil 
løbende holde fokus på sin indsats for at identificere 
og så vidt muligt fjerne de nævnte barrierer.

Aarhus Universitet prioriterer, at alle centrale doku-
menter og anden vigtig information er tilgængelige  
på dansk og engelsk. 
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9. DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

• at ansatte, som har eller får nedsat deres 
arbejdsevne, har mulighed for fortsat at 
anvende deres kompetencer og deltage i 
arbejdslivet på universitetet.

FASTHOLDELSE
Aarhus Universitet vil søge at sikre relevante ansættel-
ser for de ansatte, der har risiko for at miste deres tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller ned-
sat arbejdsevne, dog under forudsætning af, at fortsat 
ansættelse er realistisk i forhold til arbejdsevnen og  
mulige arbejdsopgaver. 

REKRUTTERING 
Aarhus Universitet påtager sig ansvar for at ansætte 
og integrere personer på særlige vilkår. Ansættelser 
af denne karakter sker i tæt samarbejde med de of-
fentlige myndigheder på området.



PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

10. ORLOV OG JOBMOBILITET

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

• at bevilge orlov til fastansatte, når der 
foreligger væsentlig faglig eller personlig 
begrundelse, forudsat at orloven ikke strider 
mod universitetets interesser.

• at øge de ansattes mobilitet internt på 
universitetet ved at benytte mulighederne for 
jobrotation og jobbytte.

8

ORLOV
Aarhus Universitet ønsker at imødekomme og un-
derstøtte de ansattes mulighed for orlov, når der 
foreligger en væsentlig faglig eller personlig be-
grundelse, herunder for eksempel hensyntagen til 
en ægtefælles eller samlevers udstationering. 

Universitetet anerkender, at det kan være et vigtigt 
led i den ansattes arbejdsliv, at der gives orlov til 
brug for kompetenceudvikling.
  
Aftale om orlov indgås mellem den ansatte og 
dennes nærmeste leder. Aftalen forudsætter en 
afvejning af den ansattes og universitetets behov. 

JOBMOBILITET PÅ AARHUS UNIVERSITET 
Brug af jobrotation og jobbytte internt på Aarhus 
Universitet skaber større indsigt, forståelse og sam-
menhængskraft mellem universitetets enheder og 
funktioner, samtidig med at det bidrager til den en-
kelte ansattes kompetence- og karriereudvikling. 

Aftale om jobrotation eller jobbytte indgås mellem 
den ansatte og dennes nærmeste leder. Aftalen 
skal afstemmes i forhold til enhedens øvrige opga-
ve- og ressourceplanlægning. 
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11. UANSØGT AFSKEDIGELSE

DET ER AARHUS UNIVERSITETS MÅL

• at give de ansatte tryghed i 
ansættelsen, så uansøgt afskedigelse 
begrundet i strukturelle eller 
økonomiske forhold undgås.

• at handle ledelsesmæssigt 
ansvarligt, hvis en ansat fagligt eller 
adfærdsmæssigt ikke lever op til krav 
og forventninger i ansættelsen.

AFSKEDIGELSE BEGRUNDET I STRUKTURELLE 
ELLER ØKONOMISKE FORHOLD
Gennem et ledelsesmæssigt fokus på langsigtet 
strategisk planlægning og løbende organisatoriske 
tilpasninger er det Aarhus Universitets mål at give de 
ansatte tryghed i ansættelsen, så uansøgt afskedi-
gelse begrundet i strukturelle eller økonomiske for-
hold undgås.

Bliver sådanne afskedigelser alligevel aktuelle, sø-
ges de afværget ved at finde hensigtsmæssige for-
anstaltninger, herunder mulighed for omplacering 
inden for hele universitetet. 

Samarbejdsorganisationen inddrages tidligst muligt 
i processen. Hvis afskedigelser ikke kan undgås, skal 
de gennemføres på et sagligt og gennemskueligt 
grundlag.

Afskedigede ansatte tilbydes genplaceringsforløb og 
mulighed for relevant og rimelig kompetenceudvik-
ling i opsigelsesperioden. 

Hvis den ansatte ønsker det, inddrages den relevante 
tillidsrepræsentant eller anden bisidder i processen.

AFSKEDIGELSE BEGRUNDET I DEN
ANSATTES FORHOLD
Det er Aarhus Universitets mål at handle ledelses-
mæssigt ansvarligt, hvis en ansat fagligt eller ad-
færdsmæssigt ikke lever op til krav og forventninger 
i ansættelsen. 

Det er lederens ansvar at påtale manglende opfyl-
delse af krav og forventninger, så den ansatte får 
mulighed for at ændre indsats og adfærd inden for 
en rimelig tidshorisont.

Inden en påtænkt afskedigelse skal lederen under-
søge alternative løsninger. Hvis en afskedigelse ikke 
kan undgås, skal den gennemføres på et sagligt og 
gennemskueligt grundlag. 

Hvis den ansatte ønsker det, inddrages den relevante 
tillidsrepræsentant eller anden bisidder i processen.
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Modtager(e): ACA LSU Notat 

Personalepolitik i forhold til ACA  

Efter en omfattende evaluering og drøftelser af AU’s personalepolitik i samarbejds- 

og arbejdsmiljøorganisationen traf HSU i juni 2016 beslutning om en revision af den 

hidtidige personalepolitik.  

 

Den nye personalepolitik udtrykker de grundlæggende normer og principper for Aar-

hus Universitet som arbejdsplads. Personalepolitikken består af 8 normer (værdier) 

og 9 delpolitikker. For hver delpolitik findes de generelle (personale)administrative 

retningslinjer inden for det pågældende område. Se:  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/ 

 

Institutter og administrative enheder, herunder ACA, har mulighed for at udfolde el-

ler supplere delpolitikker og retningslinjer og dermed lave lokale tilpasninger.  

 

Efter en drøftelse i en arbejdsgruppe bestående af Ivy Kirkelund, Anders Gade Jen-

sen, Steen Weisner, Mads Brask Andersen og Ole Jensen foreslås, at vi i LSU og 

LAMU ACA laver en gennemgang af personalepolitikken med henblik på at drøftet og 

aftale eventuelle ACA-politikker og –retningslinjer.  

 

De lokale politikker og retningslinjer placeres på ACA’s hjemmeside: 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/administrationscenter-arts/for-aca-

medarbejdere/ 

 

Delpolitikker: 

REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE 

Der udarbejdes ACA-regler for ansættelsesprocesser, som bl.a. skal sikre transparens, 

inddragelse af medarbejdere i god tid, best practice på tværs af funktionsområder og 

kønsspredning i ansættelsesudvalg.  

Frist:?  

 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/administrationscenter-arts/for-aca-medarbejdere/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/administrationscenter-arts/for-aca-medarbejdere/
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LØN 

LSU har tidligere fastsat og netop bekræftet nogle kriterier for lønforbedringer. Der 

henvises her til – link: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Ar

ts/Arts/Loenforhandlinger_-_kriterier.pdf 

 

 

KOMPETENCE- OG KARRIEREUDVIKLING 

Der skal udarbejdes en ACA-politik for kompetenceudvikling.  

Frist: ? 

Kompetence- og karriereudvikling tages i øvrigt op i forbindelse med den årlige MUS.  

LSU har som supplement til de generelle retningslinjer for MUS aftalt nogle temaer, 

skal indgå i den enkelte MUS. Der henvises her til – link: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Ar

ts/Arts/Notat_om_MUS-temaer_i_ACA.pdf 

 

 

BIBESKÆFTIGELSE 

Antages for at være VIP relateret.  

 

ARBEJDSMILJØ 

Igennem handleplanerne udarbejdet i forbindelse med Psykisk APV er der udviklet 

lokale tiltag. Der kan blandt andet nævnes, at ACA, studier har indført en forebyggel-

sesindsats i forhold til stress ved at indgå samarbejde med http://www.resilio.dk/. 

 

Der er derudover stadig fokus på medarbejdersociale arrangementer i ACA. 

 

ACA har udarbejdet et lokalt sæt retningslinjer for arbejdstid og fravær for ansatte 

ved ACA der er tilpasset i forhold til ACAs krav og behov.  Der henvises her til – link: 

Kontor: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Ar

ts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_ACA_-

_kontor_november_2015.pdf 

 

Bygningsdrift og Rengøring:  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Ar

ts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_Arts_Bygningsdrift_og_Rengo

ering_november_2015.pdf 

 

LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED 

ACA har fokus på dette og vil fremover tilstræbe at sammensætning af ansættelsesud-

valg er med til at sikre ligestilling og mangfoldighed.  

 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Loenforhandlinger_-_kriterier.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Loenforhandlinger_-_kriterier.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Notat_om_MUS-temaer_i_ACA.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Notat_om_MUS-temaer_i_ACA.pdf
http://www.resilio.dk/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_ACA_-_kontor_november_2015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_ACA_-_kontor_november_2015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_ACA_-_kontor_november_2015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_Arts_Bygningsdrift_og_Rengoering_november_2015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_Arts_Bygningsdrift_og_Rengoering_november_2015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Arbejdstid_og_fravaer_Arts_Bygningsdrift_og_Rengoering_november_2015.pdf
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DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED 

ACA følger AU-politik.  

 

ORLOV OG JOBMOBILITET 

ACA følger AU-politik.  

 

UANSØGT AFSKEDIGELSE 

ACA følger AU-politik.  
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