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Mødeemne: LSU møde i ACA 
Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 11.00-12:00 
Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 
 
 
Deltagere: 
 

B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), næstformand Ole Jensen (OJ), formand 
Marianne Bech Birn (MBB) Leo Normann Pedersen (LNP) 
Knud Holt Nielsen (KHN) Steen Weisner (SW) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC)  
Torben Sommer (TS) Mask B. Andersen (MBP), Rådgiver HR 
Susanne Vork (SV)  
Samantha Tøt Roorda (STR)  
  
Referent: Bettina Houlberg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 1. Konstituerende møde kl. 11-11:30 
 

1. Sammensætning  
a. Medlemmer 
b. Formand, næstformand 

2. Forretningsorden 
Bilag: Udkast til forretningsorden inkl. forslag til ændringer 

3. Opgaver herunder årsplan 
Bilag: Årsplan LSU/LAMU 

4. Planlagte møder i 2018, den 1. juni, den 19. september, den 30. november. 
5. Evt. 

 
Del 2. Ordinært LSU-møde kl. 11:30- 12 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Eventuel opfølgning på LSU-mødet den 7. december 2017 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 
Orienteringspunkter: 
3. Lønforhandlinger 
4. Evaluering af MUS 2017 og eventuelle fælles temaer i 2018 
5. Personalepolitik 

5.1. Arbejdstidsregler 
Arbejdsgruppen er ikke blevet færdig med et forslag 

5.2. Kompetenceudvikling  
Bilag: Kompetenceudvikling ACA fremsendes forinden mødet 

6. Flytning af kommunikationsteamet i Emdrup 
Bilag: Flytning af kommunikationsteamet i Emdrup 

7. Økonomi 
7.1. Foreløbigt regnskab 2017 
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Dagsorden 
 
Ole Jensen 
 
Dato: 23. februar 2018 

 

Side 2/2 
Bilag: Notat om regnskab 2017 i ACA 

 
Meddelelsespunkter: 
8. Planlagte møder i 2018, den 1. juni, den 14. september, den 30. november. 

 
9. Eventuelt 
 
 
Ole Jensen     Ivy Kirkelund 
Formand     Næstformand   
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FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS’ 
SAMARBEJDSUDVALG (LSU) 

 
Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende 
forretningsorden: 

 
 
 
 

1. Regelgrundlag 
§ 1: LSU ACA udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og 
institutioner, for tiden ”Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i 
statens virksomheder og institutioner” af 27. august 2013 (herefter kaldet 
Samarbejdsaftalen). 

 
 
 

2. LSU’s opgaver 
§ 2: LSU ACA’s opgaver fremgår af Samarbejdsaftalens §§ 2, 3, 4 og 5. Der 
henvises endvidere til samarbejdsaftale for Aarhus Universitet. 

 
 
 

3. LSU’s sammensætning 
§ 3: LSU ACA består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. 

 
 

Antallet af pladser fastsættes ved aftale mellem ledelsen og de 
forhandlingsberettigede personaleorganisationsrepræsentanter. Dog kan LSU 
maksimalt bestå af 10 medarbejderrepræsentanter og 5 ledelsesrepræsentanter - 
15 medlemmer i alt. 
 
For perioden 1. marts 2018 til 29. februar 2020 er aftalt følgende repræsentation: 
 
B-siden/medarbejdere 
Ivy Kirkelund (IK), næstformand 
Marianne Bech Birn (MBB) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
Susanne Vork (SV) 
Samantha Tøt Roorda (STR) 
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A-siden/ledere 
Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
Mask B. Andersen (MBP), Rådgiver HR 
 
Sekretær for LSU 
Referent: Bettina Houlberg 

 
 

Er der flere forhandlingsberettigede organisationer på 
Administrationscenter Arts, fastsættes fordelingen mellem 
organisationerne ved aftale mellem disse. 

 
 

Stk. 2: Administrationschefen er formand for LSU og udpeger de øvrige 
ledelsesrepræsentanter samt suppleanter for disse blandt de medarbejdere, der 
har ledelsesbeføjelser. 

 
 

Stk. 3: Medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne for disse udpeges af de 
forhandlingsberettigede personaleorganisationer, så vidt muligt blandt de 
anmeldte tillidsrepræsentanter. Det meddeles skriftligt til ledelsen, hvem der er 
udpeget. 

 
 

Stk. 4: LSU ACA’s næstformand vælges af medarbejderrepræsentanterne for en 
periode på 2 år. Første gang for perioden 1. marts 2015 til og med 28. februar 
2017.  Ved forfald over 3 måneder skal der udpeges ny næstformand. 

 
 

Stk. 5: Medlemmerne og suppleanterne udpeges ligeledes for en periode på 2 år. 
Første gang for perioden 1. marts 2015 til og med 28. februar 2017. En udpegning 
bortfalder, når grundlaget for udpegningen ikke længere er til stede. 

 
 

Stk. 6: I den periode i 2014-2015, hvor der kun kan etableres et 
interimssamarbejdsudvalg, er medarbejderrepræsentanterne udpeget ind til de 
forhandlingsberettigede organisationer har afholdt valg i overensstemmelse med 
administrationens nye struktur, dog maksimalt i 6 måneder. 

 
 
 

4. Formandskabet 
§ 4: Formand og næstformand udarbejder i fællesskab dagsorden for møderne 

 
 

Stk. 2: Medarbejderrepræsentanterne meddeler inden 14 dage før 1. møde efter 

Formateret: Højre:  0,62 cm, Mellemrum Før:  0 pkt.,
Linjeafstand:  Flere linjer 1,15 li
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nyvalg, hvem de har valgt til næstformand. 
 
 
 

5. Mødeledelse 
 

§ 5: Møderne ledes af formanden - i dennes fravær af næstformanden. Er såvel 

formand som næstformand fraværende, aflyser sekretæren mødet og et nyt 

møde berammes. 
 

Stk. 2: Det er mødeleders opgave at sikre, at dagsordenen overholdes, at alle 
synspunkter kommer frem, og at der bliver konkluderet på punkterne. 

 
 
 

6. Mødeafholdelse, formøder og kontaktudvalg 
§ 6: Der afholdes 4 ordinære møder om året. Møderne planlægges i forhold til 
møderne i ASU og FSU. 

 
 

Stk. 2: På det sidste møde i året fastlægges der en plan for arbejdet i LSU ACA i 
det kommende år. 
 

Stk. 3: Møderne afholdes i arbejdstiden. Medlemmerne skal have den fornødne tid 
til rådighed til samarbejdsudvalgsarbejdet. 

 
 

Stk. 4: Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 
hvis næstformanden eller mindst halvdelen af medarbejderrepræsentanterne 
fremsætter begæring herom til formanden med redegørelse for hvilken sag, der 
ønskes behandlet. 

 
 

Stk. 5: Der afholdes formøder efter behov på henholdsvis medarbejderside og 
ledelsesside 

 
 

Stk. 6: Der kan etableres kontaktudvalg efter nærmere aftale. Kontaktudvalget 
virker vejledende og rådgivende for personalerepræsentanterne i LSU ACA. 
Kontaktudvalget består af LSU ACA’s medarbejderrepræsentanter samt en 
repræsentant for hver af de personaleorganisationer, der ikke er repræsenteret i 
LSU ACA. Endvidere kan suppleanter deltage i kontaktudvalgets møder. 

 
 
 

7. Dagsorden og indkaldelse til møder 
§ 7 LSU ACA modtager 2-3 uger før mødet en indkaldelse af punkter til 
dagsordenen. Forslag til dagsordenspunkter skal ledsages af en motivering af 
punktet samt præcisering af, om punktet er til orientering eller til drøftelse. 

 
 

Dagsordenen drøftes i formandskabet ca. 10 dage før mødet og udsendes med 
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nødvendige bilag til medlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse. 
Dagsordenpunkterne skal være så udførligt beskrevet, at medlemmerne har 
optimale muligheder for at forberede sig. 

 
 

Stk. 2: Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan formanden efter aftale med 
næstformanden bestemme, at indkaldelse sker med kortere varsel. 

 
 

Stk. 3: Dagsordenen lægges på relevante elektroniske fora samtidig med 
udsendelse til udvalgets medlemmer. 

 
Stk. 5: Dagsordenen godkendes endeligt på møde i LSU ACA. 

 
 
 

8. Referater 
§ 8: Formand og næstformand træffer aftale om sekretariatsbetjening af udvalget. 
En medarbejder, som er medlem af udvalget, kan ikke udpeges som sekretær. 

 
 

Stk. 2: Sekretæren udarbejder et referat fra møderne og sender det til 
medlemmerne snarest muligt og normalt senest 14 dage efter mødets afholdelse. 

 
 

Stk. 3: Medlemmerne sender inden for en frist på 7 dage eventuelle kommentarer 
til referatet. 

 
 

Stk. 4: Når eventuelle rettelser til referatet efter aftale med formand og 
næstformand er indarbejdet, sendes referatet i sin endelige form til LSU ACA og 
gøres samtidig tilgængeligt på relevante elektroniske fora. 

 
 
 

9. Nedsættelse af underudvalg 
§ 9: LSU ACA kan nedsætte midlertidige underudvalg bestående af 
ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. 

 
 

Stk. 2: Medlemmer til underudvalg udpeges af LSU ACA. 
 
 

Stk. 3: LSU ACA fastsætter et kommissorium for sådanne underudvalg. 
 
 
 

10. Indhentning af bistand og vejledning 
§ 10: Ved behandling i LSU ACA af specielle spørgsmål, der kræver særlig 
ekspertise eller indsigt, kan hver af parterne anmode om, at der tilkaldes særligt 
sagkyndige på det pågældende område fra institutionen for at besvare 
spørgsmål og rådgive parterne. 

 
 

Stk. 2: Samarbejdsudvalget kan endvidere indhente bistand og vejledning fra 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/samarbejdsudvalg/lsu-for-administrationscenter-arts/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/samarbejdsudvalg/lsu-for-administrationscenter-arts/
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ASU, HSU, de berørte faglige organisationer og aftalens centrale partnere. 
 
 
 

11. Samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen 
§ 11: Møderne i LSU ACA og i ACA´s LAMU søges koordineret tidsmæssigt. 

Stk. 2: Der tilstræbes personsammenfald på formandsposten i de to udvalg. 

Stk. 2: Delforretningsorden for Fællesmøde LSU/LAMU i ACA 

Møderne i LSU ACA søges koordineret tidsmæssigt med LAMU ACA, således at er 
der afholdes fællesmøde LSU/LAMU i relation til LSU-møderne.  

Formanden udarbejder dagsorden til møderne i fællesskab med næstformand for 
hhv. LSU og LAMU. 

De mødeprocessuelle aspekter (referat og information) følger delforretningsordenen 
bestemmelserne i forretningsordenen for hhv. LAMU og LSU.  

 
12. Gensidig information 

§ 12: Det er ledelsens ansvar at sikre, at information og drøftelse sker parallelt til 
ledelses- og beslutningsstrukturen samt, at information og drøftelse etableres 
mellem den ledelse, der har kompetencen og medarbejderrepræsentanter for de 
personalegrupper, der berøres. 

 
 

Stk. 2: Medarbejderrepræsentanterne skal informere LSU ACA om synspunkter og 
forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet. 

 
 

Stk. 3: Det påhviler LSU ACA at sikre, at samtlige medarbejdere løbende holdes 
orienteret om samarbejdsudvalgets arbejde. 

 
 

Stk. 4: Ledelsen skal informere om de emner, der nævnes i Samarbejdsaftalens § 
3, og informationen skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan 
gennemføres en grundig drøftelse i LSU, således at medarbejdernes synspunkter 
og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. 

 
 
 

13. Uddannelse af LSU ACA-medlemmer 
§ 13: Nyudpegede medlemmer skal tilbydes et kursus for 
samarbejdsudvalgsmedlemmer inden for de første 6 måneder efter deres 
udpegning. Udgiften hertil afholdes af den pågældendes ansættelsessted. 

 
 

Stk. 2: Universitetet afholder med jævne mellemrum SU-kurser og brush-up kurser, 
ligesom der arrangeres årlige samarbejdsudvalgsseminarer med aktuelle emner. 
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14. Tavshedspligt 
§ 14: LSU ACA’s medlemmer har den tavshedspligt, der følger af 
forvaltningslovens regler, f.eks. når en oplysning ved lov eller anden gyldig 
bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at 
hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til institutionens eller 
private interesser. Mødemateriale og drøftelsespunkter, som er omfattet af 
tavshedspligt, skal tydeligt mærkes som "Fortroligt". 

 
 

Stk. 2: Bortset fra de tilfælde der er omfattet af tavshedspligten, har medlemmerne 
pligt til at bidrage til at orientere universitetets øvrige medarbejdere om arbejdet i 
LSU ACA. 

 
 
 

15. Uoverensstemmelse 
 

§ 15: Uoverensstemmelse om fortolkningen af og påstande om brud på 
samarbejdsaftalens bestemmelser kan af hver af parterne kræves behandlet i 
hovedsamarbejdsudvalget. 

 
 

Stk. 2: Opnås der ikke enighed her, forelægges uoverensstemmelsen til afgørelse i 
Samarbejdsnævnet. 

 
 
 

16. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet 
§ 16: For at styrke arbejdsmiljøarbejdet kan der aftales en anden organisering af 
dette arbejde for eksempel ved at sammenlægge samarbejdsudvalget og 
arbejdsmiljøudvalget. Der henvises i øvrigt til denne forretningsordens § 11 og 
Samarbejdsaftalens § 8. 

 
 

Stk. 2: Ved en sammenlægning skal der udarbejdes en skriftlig aftale, der skal 
være tilgængelig for de ansatte. 

 
 
 

17. Evaluering af LSU ACA’s arbejde 
§ 17: LSU ACA evaluerer sit arbejde hvert 2. år. 
Der udarbejdes en opfølgningsplan efter evalueringen. 

 
 

Stk. 2: Evaluering kan ske ved at anvende et af de værktøjer, som 
Samarbejdssekretariatet har udarbejdet til formålet. 

 
 

Stk. 3: Evaluering sker på et møde i LSU ACA og med bistand af udvalgets 
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sekretær, evt. med en repræsentant fra HR. 
 
 

Stk. 4: Der udarbejdes en opfølgningsplan efter evalueringen. 
 

 
 
 

18. Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse 
§ 18: Forretningsordenen træder i kraft umiddelbart efter det møde, hvor LSU ACA 
har fastsat den. 
Stk. 2: Ændringsforslag til enkelte paragraffer skal fremsendes til LSU ACA mindst 1 
måned før afholdelse af det møde, hvori ændringen ønskes drøftet. 

 
 

Stk. 3: Såfremt der sker ændringer i Samarbejdsaftalen, rettes denne 
forretningsorden i overensstemmelse hermed. 

 
 

Stk. 4: Hver af parterne kan opsige forretningsordenen med 3 måneders varsel til 
den første i en måned, hvis forhandling om en ny har fundet sted inden for denne 
periode. 

 
 

Stk. 5: Aftalen erstatter tidligere indgåede aftaler. 

Vedtaget på møde i LSU ACA den 2. marts 2018 

 
 

Aarhus, den 2. marts 2018 
 
 
 
 
 

Ole Jensen Ivy Kirkelund 
Formand for LSU ACA Næstformand for LSU ACA 
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Årsplan LSU/LAMU 2018 
 

Dato Møde Indhold 
Konstituerende møde 
hver andet år (feb./marts) 
 

LSU/LAMU Forretningsorden 
(Registrering og afmelding af medlemmer) 

Den 2. marts 2018 LSU Lønforhandling 2018 
Evaluering på MUS 2017 
Status på kompetenceudvikling 2017 
Foreløbig regnskab 2017 ACA 
 

 LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker 
Fælles ACA Arbejdsmiljø temadag den 1. maj - drøftelse 
Sygefraværsprojekt ACA 
Mål ACA 2018 - orientering 
 

 LAMU Fysisk arbejdsmiljø – opfølgning på handlingsplan   
 

Den 1. juni 2018 LSU 
 

Budget 2018- Økonomirapport 1 
Lønforhandling 2018 evaluering og drøftelse af kriterier 
MUS-samtaler og temaer 
 

 LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker 
”Den gode tone”- opfølgning på kursus den 9. marts 
Fælles ACA Arbejdsmiljø temadag den 1. maj - evaluering 
Psykisk APV handlingsplan - opfølgning 
 

 LAMU Fysisk arbejdsmiljø – opfølgning på handlingsplan  
Halvårlig evaluering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

Den 14. september 2018 LSU 
 

Budget 2018 - Økonomirapport 2 
 
Opstart MUS 

 LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker 
Sygefraværsprojekt ACA 
Psykisk APV handlingsplan – opfølgning 
 
 

 LAMU Fysisk arbejdsmiljø – opfølgning på handlingsplan  
 

Den 30. november 2018 LSU Budget 2018- Økonomirapport 3 
 

 LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker 
Sygefraværsprojekt ACA 
Årsplan 2018 
Mål ACA 2019 

 LAMU Fysisk arbejdsmiljø – opfølgning på handlingsplan  
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2019 (input til aflevering i jan.) 
Ajourføring af arbejdsmiljømappe  
 

 



 
 

 
 
Arts HR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3, Bygn. 1443 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 87150000 
E-mail:  mban@au.dk 
 

 

Mads Brask Andersen 
HR-medarbejder / HR-
employee 
 
 
Dato: 1. marts 2018 

 

 
Dir. : 25566964 
 
E-mail:  mban@au.dk 
 
Afs.  CVR-nr.:  31119103 
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AARHUS 
UNIVERSITET 

 
ACA LSU 

Orientering omkring lønforhandlingsprocessen 2018. 
   
Efter aftalen om principper for afvikling af lønforhandlinger på AU har universitetsledelsen beslut-
tet, at der i 2018 afsætte en pulje til individuelle lønforbedringer på 0,7 procent af lønsummen.  
  
Plan for lønforhandlinger i 2018 

Tidspunkt Aktivitet 

November-december 

2017 

Universitetsledelsen fastlægger lønforhandlingsbudget for lønforhandling 2018, 

som drøftes af HSU. 

December 2017 – fe-

bruar 2018 

Lokal tilrettelæggelse af lønforhandlingsprocessen i LSU, herunder bl.a. 

- Drøftelse af lønforhandlingsbudget 

- Fastlæggelse af forberedelsesperioden 

- Fastlæggelse af forhandlingsperioden 

- Fastlæggelse af proces for tilbagemelding af forhandlingsresultat til medarbej-

derne 

Link til Lønkriterier ACA 

Link til yderligere oplysninger ang. LF18 

1. marts – 15. marts 

2018 

Ansøgningsperiode 

Frist for ansøgning: 15. marts 2018 

16. Marts – 31. maj 

2018 

Forberedelses- og forhandlingsperiode 

Forhandling mellem leder og tillidsrepræsentanter  

Alle forhandlinger planlægges afsluttet senest 31. maj 2018 

Tilbagemelding af forhandlingsresultat til medarbejderne sker i overensstem-

melse med den proces, som er fastlagt i LSU. 

Udbetaling af aftalte lønforbedringer sker så vidt muligt i juni-lønnen. 

Efter lønforhandlingen 

er afsluttet 

Evaluering af lønforhandlingen, herunder drøftelse og evt. fastsættelse af kriterier 

for lønforhandling 2018. 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Loenforhandlinger_kriterier_25052015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Loenforhandlinger_kriterier_25052015.pdf
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/
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KOMPETENCEUDVIKLING ANTAL DAGE
Nøgletal:

2017 1100 dage 5 dage pr. medarbejder

2016 900 dage 4 dage pr. medarbejder

2015 1012 dage 4,5 dage pr. medarbejder
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ANTAL DAGE PR. MEDARBEJDER PR. FUNKTIONSOMRÅDE

BYG HR IT Kommunikatio
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Ph.d og
Internationalis

ering
Studier Økonomi ACA

År 2015 2,9 3,5 5,7 4,3 3,4 5,6 5,1 4,6
År 2016 3,7 6,1 1,6 5,8 2,2 4,0 5,8 4,1
År 2017 1,7 3,8 3,0 5,1 2,2 7,1 7,5 5,0
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Emne 

Flytning af Kommunikationsteam i Emdrup 

Resumé 

Kommunikationsteamet i Emdrup flytter fra bygning A til kontorer i bygning D tæt på DPU’s institutsekre-
tariat 

Indstilling 

Det indstilles, at LSU tager orienteringen til efterretning.  
 

Sagsfremstilling 

Det planlægges at flytte kommunikationsteamet i Emdrup fra de nuværende lokaler i bygning A til lokaler 
på etage 2 i bygning D, hvor DPU’s institutledelse og –sekretariat er. Flytningen er et forsøg på at imøde-
komme institutleder Claus Holms ønske om at få kommunikationsmedarbejdere tættere knyttet til insti-
tuttet og skabe mulighed for at være mere i daglig kontakt. Alle medarbejdere i teamet flytter med og pla-
ceres samlet i bygning D.  
 
Kommunikationsteamet vil organisatorisk fortsat være en enhed i ACA med reference til Signe Hvid Ma-
ribo og der sker ikke ændringer i medarbejdernes aktuelle arbejdsopgaver.  
 
Flytningen gennemføres, når de nye lokaler er klar. Forventeligt i april 2018. 

Kommunikation 

 

Sagsbehandler 

Carsten Henriksen/Ole Jensen 

Involvering 

Flytningen er drøftet med og i kommunikationsteamet 

Tidsfrist 

Flytningen planlægges gennemført i april 2018 

Bilag 
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Modtager(e): LSU for Administrationscenter Arts (fork. ACA) 
 

Angående regnskabet for ACA i 2017 

 

 

Dette notat præsenterer ACA’s regnskab for 2017, som det tager sig ud den 23. februar 

2018, og altså inden den endelige godkendelse af revisionen, universitetsledelsen og 

bestyrelsen. Der må derfor tages forbehold for disse instanser gennemgang. Opstillin-

gen er i det format, hvori administrationscentrets økonomi tidligere er blevet forelagt 

LSU. 

 

Tabel 1 herunder viser ACA’s regnskab for 2017. 

 

 
 

Det samlede regnskab udviser således et resultat på +3,3 mio. kr. Et overskud var ven-

tet i budgettet ved ØR3, men ikke i denne størrelse. Tabel 2 herunder gengiver ACA’s 

budget til ØR3 2017. 

 

Tabel 1 - Regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab 1.520 830 -1.287 1.063

Ph.d. og internationalisering 7.782 669 -650 7.802

Økonomi 0 8.488 -400 8.088

Bygningsservice 19.134 753 -907 18.980

HR 4.457 122 0 4.579

Studier 47.669 1.100 -550 48.219

Kommunikation 7.101 559 -436 7.224

IT 7.741 407 -342 7.806

Ramme fratrukket budget i alt 95.405 12.927 -4.572 103.760

Debiteringsindtægter 107.103

Resultat 3.343

Løn Drift Salg SUM
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Afvigelsen mellem budgettet til ØR3 og regnskabet ses i nedenstående tabel 3. 

 

 
 

Lønudgifterne blev 1,9 mio. kr. lavere end ventet ved ØR3. Dette kommer af flere refu-

sioner i forbindelse med sygefravær og barsel end ventet samt tekniske afvigelser i 

kostprismodellen (primært som følge af færre omkostninger til udbetaling af ferie ved 

fratrædelse) og vakancer. 

 

Drift og salg bør ses under et. Disse kategorier giver til sammen et overskud på 1,1 mio. 

kr. i forhold til budgettet fra ØR3. Der har været en tilbagebetaling på 0,4 mio. kr. for 

økonomiafdelingen, som ligesom de øvrige enheder ikke har haft de ventede omkost-

ninger. Enhederne har modtaget 0,2 mio. kr. mere i kompetencefondsmidler, mens 

driftsomkostningerne ikke er steget tilsvarende. Endelig har de centrale indsatser på 

administrationscenterniveau til blandt andet forbedring af fysisk arbejdsmiljø ikke 

Tabel 2 - ØR3 2017

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab 1.308 1.410 -1.250 1.468

Ph.d. og internationalisering 8.080 735 -567 8.249

Økonomi 0 8.489 0 8.489

Bygningsservice 19.761 796 -874 19.683

HR 4.452 94 0 4.546

Studier 48.609 1.292 -790 49.111

Kommunikation 7.281 384 -432 7.233

IT 7.817 488 -272 8.033

Ramme fratrukket budget i alt 97.308 13.687 -4.185 106.811

Debiteringsindtægter 107.103

Resultat 292

Løn Drift Salg SUM

Tabel 3 - Budgetafvigelser 2017

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab 212 -580 -37 -406

Ph.d. og internationalisering -298 -66 -83 -447

Økonomi 0 -1 -400 -401

Bygningsservice -627 -42 -33 -702

HR 5 28 0 33

Studier -940 -192 240 -892

Kommunikation -179 175 -4 -9

IT -76 -81 -70 -227

Ramme fratrukket budget i alt -1.903 -761 -388 -3.051

Debiteringsindtægter 0

Resultat 3.051

Løn Drift Salg SUM
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trukket så mange omkostninger som ventet. Yderligere forklaring til afvigelserne i de 

enkelte funktionsenheder følger i nedenstående afsnit.  

 

Bemærkninger til de enkelte funktionsområder vedrørende forskellen 

mellem Regnskab 2017 og ØR3 

 

Adm. ledelse og stab 

Den store forskel ligger i budgetterede fællesomkostninger til kompetenceudvikling, 

større fællesudgifter og fysisk arbejdsmiljø. Det skal dog bemærkes, at der ikke er tale 

lavere aktivitetsniveau for kompetenceudvikling eller reduceret indsats i forhold til ar-

bejdsmiljøet. 

 

Ph.d. og Internationalisering 

Afvigelsen på 0,3 mio.kr. i lønbudgettet kommer af ekstra refusion og kostprisafvigel-

ser – altså et budgetteknisk forhold. Til driftsomkostninger var ingen væsentlige æn-

dringer. 

 

Økonomi 

Afvigelsen på 0,4 mio. kr. skyldes primært tre fratrædelser før sommerferien, der først 

blev genbesat 1. november. Herudover blev to fratrædelser i slutningen af året først 

genbesat i starten af 2018. I ACA er dette budgetteret som drift, da lønomkostningerne 

for den samlede afdeling er budgetteret i administrationscentret på Aarhus BSS. 

 

Bygningsservice 

Forklaringen på det mindre forbrug på godt 0,6 mio. skyldes dels en vis forsigtighed i 

disponeringen, dels at det tager tid at genbesætte stillinger. F.eks. var i ØR3 forudsat 

ansættelse flere i rengøringen til dækning af service på Trøjborgvej, hvilket dog blev 

udskudt, indtil der forelægger klarhed om ibrugtagelse af yderligere lokaler på Trøj-

borgvej. For de øvrige enheder i Bygningsservice har bemanding udviklet sig som esti-

meret i ØR3. Til driftsomkostninger var ingen væsentlige ændringer. 

 

HR 

Til lønbudgettet var ingen væsentlige ændringer. Det mindre overforbrug på driften 

skyldes investering i kompetenceudvikling af medarbejdere samt fornyelse af IT. 

 

Studier 

Det mindre forbrug skyldes bl.a. personaletilpasninger i forbindelse med ledigblevne 

stillinger med henblik på at opfylde sparekrav i 2018 og dermed så vidt muligt undgå 

økonomisk begrundede afskedigelser. Tilpasningerne sker løbende og rummer et bety-

deligt element af uforudsigelighed. En særlig situation opstod i oktober, da besættel-

sen af seks ledige stillinger måtte udskydes 1-2 måneder på grund af afskedigelsesrun-

der i administrationscentrene på HE og ST. Derudover var en indtægt fra en samar-

bejdsaftale om vejledning med Magistrenes A-kasse ikke indregnet i ØR3. 
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Kommunikation 

Det lille underforbrug på TAP-løn kommer af en ansættelse den 1. oktober, der var 

budgetteret til 1. september 2017. 

 

IT 

Det lille underforbrug på TAP-løn kommer af en opsigelse med virkning fra 1. novem-

ber, hvor stillingen ikke bliver genbesat. Dog er den nuværende elev planlagt ansat i en 

midlertidig stilling fra 1. marts 2018 til udgangen af 2018. Derudover kom uventet eks-

ternt salg af ekstraordinært meget skrottet udstyr til genbrug pga. den store udskift-

ning af computere betalt af Dekanens pulje i 2017. 
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