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LAMU - LSU-møde i ACA den 9. november 2016 

LAMU/LSU Kl. 10.00 – 10.30 og LSU kl. 10.30 – 11.30 

 

Aarhus bygning 1443, lokale 440 

Emdrup lokale 204 

 

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 

Fælles med LAMU (kl. 10.00-10.30) 

 

A. Godkendelse af dagsorden 

 

B. Godkendelse af referat fra sidste møde (den 16. september 2016) 

Bilag: Mødereferat fra den 16.09.16 

 

C. Status: Psykisk APV 

Motivering: Status på psykisk APV handlingsplaner, herunder eventuelle tilføjelser 

 

D. Arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Drøftelse af den seneste arbejdsmiljøstatistik 

Bilag (eftersendes): Arbejdsmiljøstatistik  

 

E. Evaluering af mødekoncept samt planlægning af møderække 2017 

Motivering: LAMU/LSU møderne i 2017 skal lægges i Outlook kalenderen. For hver 

dato besluttes det, om LAMU eller LSU starter mødet. Forslag om, at der til fælles-

møderne fremadrettet udarbejdes separat dagsorden/referat samt separat møde-

indkaldelse 

 
Dato Tid Start kl. 9.00 
Torsdag d. 9. marts 2017 Kl. 9.00-12.00  
Fredag d. 9. juni 2017 Kl. 9.00-12.00  
Torsdag d. 7. september 2017 Kl. 9.00-12.00  
Torsdag d. 7. december 2017 Kl. 9.00-12.00  
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F. Eventuelt 
 

 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 

Formand    Næstformand  Næstformand  

LSU og LAMU   LSU   LAMU 

 

Ordinært LSU (kl:10:30-11:30) 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 16. september 2016, herunder evt. yderligere be-

mærkninger til referatet. 

Bilag: Referat fra LSU_LAMU-møde i ACA den 16. september 2016 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

 

3. Personale politik 

3.1. Kompetenceudvikling 

3.2. Rekruttering og ansættelse 

Motivering: Oplæg fra arbejdsgrupperne ang. lokal drøftelse af personale poli-

tikken i forhold til behovet for yderligere tiltag. 

Bilag: Udkast til kompetenceudvikling i ACA, Udkast til rekruttering og ansættel-

se i ACA  

 
Orienteringspunkter og eventuelt: 

4. Økonomi  

4.1. Budget 2016  

4.2. Budget 2017  

Motivering: Orientering omkring ACAs budget for 2017-2020. 

 

Bilag: Sagsfremstilling vedr. ACA budget 2017 – 2020, ACA budget 2017-2020 og 

ACA budgettal til LSU 
 

5. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 

Motivering: Status på processen vedrørende flytning af sproguddannelserne 
fra BSS til Arts. 
 

6. Eventuelt 

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

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

og eventuelt følge op med nye skridt. 

 

 

 

Ole Jensen  
Formand 



 
 

 
 
  

Aarhus Universitet 
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Modtager(e): ACA LSU Notat 

Udkast kompetence- og karriereudvikling i ACA 
 

En arbejdsgruppe bestående af Ivy Kirkelund, Anders Gade Jensen, Mads Brask An-
dersen og Ole Jensen lavet en gennemgang af personalepolitikkens punkt omkring 
kompetence- og karriereudvikling. 
 
De lokale politikker og retningslinjer placeres på ACA’s 
side: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/administrationscenter-arts/for-aca-
medarbejdere/ 
 
KOMPETENCE- OG KARRIEREUDVIKLING i ACA 
 
Det er overordnet et ledelsesansvar, at ledere og medarbejdere gennem kompetence-
udvikling er bedst muligt klædt på til at løse nuværende og fremtidige opgaver. Dette 
gøres i en dialog med mellem leder og medarbejder og indgår som et fast punkt i den 
årlige MUS. LSU aftaler i god tid forud for den årlige som et supplement til de gene-
relle retningslinjer for MUS aftalt nogle temaer, skal indgå i den enkelte MUS.  
Se: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader
/Arts/Arts/Notat_om_MUS-temaer_i_ACA.pdf 
 
Alle afdelinger har en driftsbevilling på 10.000 kr. pr. medarbejder til kompetence-
udvikling/IT-udstyr/etc. Det er op til funktionscheferne at forvalte brugen af disse 
midler. Såfremt behovet overstiger det afsatte, kan der ansøges om medfinansiering 
fra en central pulje i ACA og/eller AU’s kompetencefond.   
 
Enhedsadministrationens ledergruppe (LEA) har aftalt, at der i de kommende år skal 
være særlig fokus på følgende fire kernekompetencer for administrative medarbejde-
re.  
 

1. Service: Vi skal inddrage brugerne og være lydhøre over for deres ønsker og 
behov. Vi skal forenkle og effektivisere vores regler og arbejdsgange, så bru-
gerne får en hurtig og professionel betjening. 

 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/administrationscenter-arts/for-aca-medarbejdere/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/administrationscenter-arts/for-aca-medarbejdere/
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
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2. Løsninger: Vi skal udvise mental og faglig fleksibilitet i vores arbejde for at 
finde løsninger sammen med og for brugerne. Det kræver, at vi er villige til at 
lære nyt og tilpasse os ændrede behov og muligheder – med udgangspunkt i 
vores faglige kompetencer indenfor administration. Det kræver også, at vi på-
tager os et fælles ansvar for, at opgaverne ikke går i stå på deres vej rundt i 
organisationen. At vi populært sagt holder øjet på bolden, også når det er en 
kollega, der dribler med den. 

 
3. Helhed: Vi skal udvise forretningsforståelse, kende AU’s kerneopgaver og 

hjælpes ad med at sikre brugerne en sammenhængende service på tværs af 
administrative enheder. Vi skal også arbejde på at styrke forbindelsen til de 
faglige miljøer for at skabe de bedste rammer for forskning og uddannelse, 
ikke mindst under forandringer. 

 
4. Forandring: Gennem stærke administrative og organisatoriske kompeten-

cer skal vi understøtte ledelse og implementering af forandringer i organisati-
on og arbejdsgange - såvel lokalt som på tværs af universitetet. 

 
 
 
LSU vil to gange om året drøfte kompetenceudvikling på grundlag af oversigter ved-
rørende kompetenceudviklingsaktiviteter i ACA. Oversigterne vil blive lagt på en 
(ACA-)hjemmeside sammen med andre relevante oplysninger, herunder efteruddan-
nelsesmuligheder og finansiering.  
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Modtager(e): ACA LSU Notat 

Udkast rekruttering og ansættelse i ACA 

 

En arbejdsgruppe bestående af Ivy Kirkelund, Marianne Bach Birn, Mads Brask An-

dersen og Ole Jensen lavet en gennemgang af personalepolitikkens punkt omkring 

kompetence- og karriereudvikling. 

 

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

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

medarbejdere/ 

 

REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE i ACA 

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.  

 

• Før ansættelse 

• Under ansættelse 

• Efter ansættelse 

 

Før ansættelse 

 Funktionschefen eller anden personaleleder orienterer i god tid afdelingen om 

planer for kommende ansættelser og i forbindelse med en ansættelse via opslag 

nedsættes et ansættelsesudvalg som drøfter indholdet af stillingsopsla-

get/stillingsindholdet. 

 De relevante personalegrupper udpeger 1 – 2 medarbejdere, som sammen med  - 

1 – 2 ledere samt afhængigt af stillingen eventuelt en repræsentant for det/de 

fagmiljøer, som den nye medarbejder skal arbejde sammen med – typisk en insti-

tutsekretariatsleder eller konsulent - udgør i ansættelsesudvalget.  

 Ansættelsesudvalget drøfter forslag til opslag efter oplæg fra lederen. Opslags-

tekst besluttes af leder.  

Overvejelse: Der udarbejdes en fælles skabelon for opslag i ACA 

 

 

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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Under ansættelse 

 Efter udløb af ansøgningsfristen udvælger ansættelsesudvalget sammen 3 – 5 an-

søgere til samtale. I tilfælde af uenighed træffer leder beslutning  

 Efter afholdelse af ansættelsessamtaler drøfter/indstiller udvalget, hvem der skal 

tilbydes stillingen. Leder træffer beslutning 

 

Overvejelse: Der udarbejdes en guide til ansættelsessamtalen med forslag til (gene-

relle) spørgsmål og brug af case samt evt. test. 

 

Efter ansættelse 

 Leder kontakter telefonisk alle ansøgere, der har været til samtale, og orienterer 

efterfølgende afdeling om nye medarbejder. 

 Leder sørger for, at der udarbejdes et introduktionsprogram for den nye medar-

bejder. Der udpeges en mentor. 

 Ny medarbejder inviteres til at deltage i den introduktionsdag ACA afholder - 

normalt 2 gange om året med besøg i alle afdelinger. 

 Ny medarbejder opfordres til at deltage AU’s introduktions- arrangement 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-

ansaettelse/medarbejderintroduktion/ny-medarbejder-paa-au/ 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/medarbejderintroduktion/ny-medarbejder-paa-au/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/medarbejderintroduktion/ny-medarbejder-paa-au/
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