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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) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Afbud: Rikke Petersen (RP) 
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 
 
 

 

Referat 

Ordinært LSU (kl:10:30-11:30) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

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

yderligere bemærkninger til referatet. 

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

 

Der var en enkelt præcisering i forhold til referatet fra d. 16. september 2016 

vedr. ACA lokalaftalen om arbejdstid m.v.  

I henhold til aftalen må flexkontoen højst være på +37 timer. Der kan dog tages 

hensyn til, at der i perioder med ekstra pres på arbejdsopgaver kan oparbejdes 

flere timer, men dette forventes afviklet snarest herefter.  

 
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 og udkast til rekruttering og ansæt-

telse i ACA  
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De fremsendte bilag er et første bud på lokale politikker, som efter LSU’s be-

handling skal drøftes videre i de nedsatte arbejdsgrupper med henblik på, at 

kunne færdiggøres i begyndelsen af 2017.  

 

Kompetenceudvikling 

KNH efterlyste et strategisk sigte i papiret. Bør forholde sig til, om vi i ACA har 

de nødvendige kompetencer til at kunne løfte vores opgaver om 5 år.  

OJ kunne tilslutte sig dette og oplyste, at det vil blive forsøgt præciseret i den næ-

ste version.  

 

Rekruttering og ansættelse 

B-siden foreslog, at det blev præciseret, at HR i forbindelse med ansættelser ret-

ter henvendelse til ansøger om at ansøgning og CV bliver videresendt til pågæl-

dende tillidsrepræsentant.  

Arts HR undersøger om dette er muligt.  

 

OJ understregede, at det i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere også 

er vigtigt, at der tænkes strategisk i forhold til sikring af fremtidige kompetence-

behov i ACA.  

 

Det blev aftalt, at der arbejdes videre med begge papirer i de to arbejdsgrupper. 

 
Orienteringspunkter og eventuelt: 

4. Økonomi  

4.1. Budget 2016  

Det tegner sig et billede af, at ACA holder sig inden for det ønskede mål. 

  

4.2. Budget 2017  

Motivering: Orientering omkring ACA’s budget for 2017-2020. 

 

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

ACA budgettal til LSU 

 

Universitetsledelsen har besluttet, at besparelsen ikke stopper i 2019, men som 

tidligere udmeldt strækker sig til 2020. I årene 2017 til 2020 er der tale om en 

besparelse på i alt 8 mio.kr.  

OJ bemærkede, at vi ved at udnytte de muligheder der opstår i forbindelse med 

vakancer i stillinger forventes at kunne nå langt med realiseringen af besparel-

serne. Budgettet for 2017 er blevet lavet uden væsentlige ændringer i ressourcer i 

funktionsområderne. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt 

med uansøgte afskedigelser. OJ har sammen med ledergruppen udarbejdet en 

tentativ fordeling af besparelserne på afdelinger.  

 

LSUs drøftede, hvordan oplysningerne om økonomien kan meldes ud i admini-

strationscenteret.  
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Der er enighed om, at der ikke skal forties noget om den fremtidige økonomi i 

ACA og de enkelte funktionsområder, og det blev aftalt at lave en sammenskriv-

ning af det udsendte materiale, som lægges på hjemmesiden. De enkelte afdelin-

ger bliver desuden orienteret af funktionscheferne.  
 

5. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 

Motivering: Status på processen vedrørende flytning af sproguddannelserne 
fra BSS til Arts. 
Der mangler stadig en afklaring omkring det endelige antal af medarbejdere som 

skal overgå til Arts fra BSS. Der arbejdes på studieområdet på at lave en hvidbog 

om tidspunkter for flytning af de enkelte opgaver og præcisering af ansvaret.  

Hvorledes ressourcerne bliver fordelt er stadig under forhandling men den ende-

lige overflytning er officielt pr. 1. januar 2017. Der forventes alene tilført ekstra 

ressourcer til studieområdet.  

 

6. Eventuelt 

Intet til eventuelt.  

 

 

 

 

 

Fælles med LSU (kl. 10.00-10.30) 

 

 

A. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

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

Bilag: Mødereferat fra den 16.09.16 

Referatet blev godkendt. 

 

C. Status: Psykisk APV 

Motivering: Status på psykisk APV handlingsplaner, herunder eventuelle tilføjelser 

OJ orienterede om, at der endnu ikke er feedback fra HAMU og AAMU på Psykisk 

APV handlingsplanen. 

SHM foreslog, at der indføres et fast punkt om opfølgning på psykisk APV på fælles-

møderne mellem LAMU og LSU. Der var enighed herom. OJ understregede dog, at 

opfølgning på handlingsplanerne primært foregår i de enkelte afdelinger, men at 

LAMU og LSU orienteres. 

OJ informerede om, at Arts Studier i Emdrup oplevede, at deres input til psykisk APV 

ikke var synlige i handlingsplanen. IK forklarede, at Arts Studier er videre i processen 

og at der kommer et opdateret udspil af handlingsplanen snarest. 

OJ orienterede om, at opfølgning på Psykisk APV handlingsplan bliver et punkt på 

næste mødes dagsorden. 
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D. Arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Drøftelse af den seneste arbejdsmiljøstatistik 

Bilag (eftersendes): Arbejdsmiljøstatistik  

OJ informerede om, at arbejdsmiljøstatistikken for 3. kvartal (juli-september) endnu 

ikke er modtaget og derfor ikke eftersendt. 

OJ oplyste, at der arbejdes på at få statistikken brudt ned på de enkelte funktionsom-

råder. Det er allerede nu muligt for lederne at se detaljerede fraværsstatistikker om 

egne medarbejdere i AUHRA. Der er dog behov for at gøre oplysningerne lettere til-

gængelige og mere overskuelige. 

OJ understregede, at det er vigtigt med fokus på sygefravær både af hensyn til med-

arbejdere og økonomi. OJ understregede endvidere vigtigheden af nærværende ledel-

se. 

 

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  

 

Der var enighed om, at fællesmøderne mellem LAMU og LSU fortsætter det kom-

mende år. Fremover vil dagsordener og referater til fællesmøderne blive udsendt se-

parat. Hjemmesiderne tilrettes jævnfør dette. Der udsendes separate mødeindkaldel-

ser i Outlook kalenderen til møderne. 

 

F. Eventuelt 

Intet tilføjes. 

 

 

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  

  


