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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) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
Candy Joan Clifforth suppleant for Rikke 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Referent: Mads Brask Andersen 
 
Afbud fra: Steen Weisner, Knud Holt Ni-
elsen, Rikke Petersen (RP) 
 
 
 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

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

bemærkninger til referatet. 

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

 

Referat blev godkendt. 

 

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   

 

Personalepolitikken er blevet tiltrådt og lægger op til, at der lokalt drøftes om 

personalepolitikken er udtømmende eller om der er behov for yderligere tiltag.  

 

En arbejdsgruppe nedsat af LSU har drøftet personalepolitikken og oplægget er 

vedhæftet som bilag. Arbejdsgruppen har afdækket tiltag som allerede er imple-

menteret i ACA og henvisninger er indsat i fremsendte bilag. 
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Det blev aftalt, at en arbejdsgruppe (2 fra A-side og 2 fra B-side) til næste LSU 

den 9. november 2016 arbejder videre med forslag til lokale tilpasninger i forhold 

til personalepolitikken. B-siden indmelder medlemmer til gruppen igennem 

næstformanden.  

 

OJ gennemgik det fremsendte bilag og der indløb følgende kommentarer.  

 

Der var ingen yderligere kommentarer til punktet vedrørende løn. 

 

Der var stemning for, at arbejdsgruppen (der skal gennemgå personalepolitik-

ken) også arbejder videre med punktet omkring Kompetence- og karriere-

udvikling. 

Der skulle ligeledes nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave, at uddybe 

punktet Rekruttering og ansættelse. 

 

Vedrørende punktet Bibeskæftigelse ændres formuleringen til: 

ACA følger AU-politik frem for Antages for at være VIP relateret. 

 

Vedr. punktet Arbejdsmiljø. ACA følger AU-politikken omkring psykisk/fysisk 

APV. ACA har vedtaget lokale retningslinjer omkring arbejdstid for kontor og 

rengøring. 

 

Sætningen under punktet vedr. arbejdsmiljø får tilføjet ordet faglige således: Der 

er derudover stadig fokus på medarbejdersociale/faglige arrangementer i 

ACA.  

 

Under mødet kom det frem, at ACA studier har implementeret en regel om, at en 

medarbejders flexsaldo må være 74 timer, hvor lokalaftalen for ACA siger 37 ti-

mer. Det blev pointeret af OJ, at det ikke er muligt at vedtage en sådan regel, 

uden at have drøftet dette i LSU.  

 

OJ orienterede om, at LEA har drøftet reglerne omkring barns 1 og 2 sygedag. 

Administrationen er blevet bedt om at følge op på reglerne lokalt. En drøftelse af 

nedenstående indgår i den gennemgang arbejdsgruppen foretager.   

Reglen blev præciseret og lyder som følgende: 

”Hvis medarbejderens barn bliver syg i løbet af en arbejdsdag, tæller dette som 

barnets 1. sygedag. Fravær for barnets eventuelle 2. sygedag holdes på barnets 

sygedag nr. 2 (dvs. at man ikke kan flexe ud på barnets 1. sygedag, og holde 

denne på barnets 2. sygedag osv.)”.  

 

Som afrunding på punktet blev det besluttet, at ACAs arbejdstidsregler skulle på 

dagsordenen, med henblik på tilpasning i forhold til ovenstående flex- og barns 

1.- og 2. sygedags drøftelse. 
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Orienteringspunkter og eventuelt: 

4. Økonomi  

4.1. Økonomirapport 3 2016 

Situationen er den, at ACA har elimineret det budgetterede underskud i pri-

mobudgettet, så der nu forventes balance.  

 

4.2. Budget 2017 

Drøftelse af Budget 2017 påbegyndes i uge 38. Som udgangspunkt skal der findes 

besparelser for 1,5 mio. LSU vil på mødet den 9. november få lejlighed til at drøf-

te et forslag til budget.  
 

5. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 

I forbindelse med overflytningen af sproguddannelserne fra BSS til Arts er det af-

talt, at ansvaret for administrationen ligesom undervisningen overgår til Arts 

(ACA) fra 1. januar 2017. Den endelige aftale omkring flytningen er endnu ikke 

på plads.  

 

6. Eventuelt 

En anmodning om, at møder i LSU ikke placeres om fredagen.  

 

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  
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Fælles med LSU (kl. 10.30-11.30)  
 
A. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. Rygeindsats blev tilføjet under punkt E.  
 
B. Opfølgning på den psykiske APV, herunder handlingsplaner for ACA  
Motivering: Drøftelse af forslag til handlingsplaner for ACA, som skal 'rapporteres' 
opad i systemet  
OJ opsummerede status for psykisk APV handlingsplaner. Afdelingerne har lavet 
handlingsplaner. Hovedpunkterne fra disse planer er skrevet sammen til en fælles 
handlingsplan for ACA, som sendes til AAMU. De lokale handlingsplaner er de pri-
mære arbejdsdokumenter. Når der er klarhed over næste skridt fra AAMU bestem-
mes det fremadrettede arbejde med den samlede ACA handlingsplan.  
 
C. Evaluering af psykisk APV og fysisk APV  
Motivering: HSU/HAMU har besluttet at gennemføre en evaluering af koncepterne 
for APV, som der skal svares på den 16.09.16 (har fået udsættelse til den 20.09.16)  
OJ forklarede, at HSU har drøftet, hvorvidt der skal indføres årlige trivselsmålinger 
fremfor de nuværende APV'er, der udføres hver tredje år. SHM påpegede, at triv-
selsmålinger altid vil afføde en opfølgningsproces som der ligger en masse arbejde i. 
MBB pointerede, at det store arbejde ligger i rapporteringen opadtil. Hvis trivselsmå-
lingerne styres lokalt og ikke kræver meget afrapportering, virker det knap så tungt. 
MBA var enig og tilføjede, at trivselsmålinger kunne være et godt redskab til at måle 
på indsatser jævnligt. IK tilføjede, at man bør bruge sin energi på at handle og ikke på 
at måle. OJ konkluderede, at trivselsmålinger kunne være interessante at bruge i nog-
le sammenhænge. Men arbejdet skal foregå lokalt og trivselsmålingerne skal være 
korte.  
 
D. Drøftelse af den seneste arbejdsmiljøstatistik  
Motivering: Som tidligere aftalt, drøftes udviklingen i sygefravær mv.  
OJ konstaterede, at der er sket en lille stigning i antallet af sygedage set i forhold til 

tilsvarende periode sidste år. Medarbejdere i ACA efterspørger desuden psykologisk 

rådgivning oftere end medarbejdere på andre fakulteter. 

 

OJ konstaterede, at AU tallene er for generelle og foreslog, at der nedsættes en grup-
pe, som bestemmer hvilke tal der skal følges op og handles på. OJ vil selv være en del 
af denne gruppe og suppleres af en lederrepræsentant og to medarbejderrepræsen-
tanter.  
Søjlediagrammet over sygefravær i de enkelte afdelinger, udarbejdet af Bettina Houl-
berg, blev rost. Diagrammet hjælper til at skabe bedre overblik.  
 
E. Eventuelt  
Punkt vedrørende rygning blev tilføjet.  
LM forklarede, at der er malet grønne cirkler ved skraldespande/askebægre på Tåsin-

gegade, som indikerer hvor man må ryge. Konceptet udbredes også til ACAs områder 

i Emdrup, hvis LSU og LAMU er enige om, at det er en god idé. Institutternes 

LSU/LAMU er ligeledes inddraget i beslutningen. SHM påpegede, at det er vigtigt, at 

LAMU og LSU tager ansvar for indsatsen. Desuden skal indsatsen begrundes overfor 

medarbejdere og studerende for at undgå spørgsmål/misforståelser, ligesom der skal 

udarbejdes en god vejledning til brugerne. LNP understregede, at det er vigtigt, at 

den nye indsats ikke gøres til en kamp mellem rygere og ikke-rygere. Der er fokus på 



 

 

 

 

    

Side 5/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

at sikre et godt arbejdsmiljø. OJ konkluderede, at vi vil følge effekten af kampagnen 

og eventuelt følge op med nye skridt. 

 

 

 

Ole Jensen  
Formand 


