
 
 

 
 
 Administrationscenter Arts 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

 

 

 
 
Dato: 2. marts 2017 

 
 
Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 
Kl. 9.00 – 10.00 og fælles LSU/LAMU kl. 10.00 – 10.30 (dagsorden udsendt separat)  
 
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 møde den 9. november 2016, herunder evt. yderligere 
bemærkninger til referatet. 
Bilag: Referat fra LSU-møde den 9. november 2016 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning 

3. Personalepolitik i ACA 
3.1. Rekruttering og ansættelse 

Motivering: Universitetet reviderede i 2016 AU’s personalepolitik. LSU-
ACA aftalte, at der på nogle områder, herunder rekruttering, skulle udar-
bejdes lokale retningslinjer i ACA og havde en første drøftelse herom på 
mødet den 9. november 2016. Den nedsatte arbejdsgruppe har siden ar-
bejdet videre med oplæg.  
Bilag:  
− Sagsfremstilling vedr. rekruttering og ansættelse 
− Spørgeguide til ansættelsessamtale i ACA 
− Udkast til lokal politik for rekruttering og ansættelse i ACA 

 
3.2. Sygefravær 

Motivering til indledende drøftelse: Det foreslås, at der nedsættes en ar-
bejdsgruppe, som kan udarbejde forslag til retningslinjer for sygefravær.  
Bilag:  
− Sagsfremstilling arbejdsmiljøstatistik 
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− Arbejdsmiljøstatistik 2016 (2015) nøgletal ACA 
 
4. MUS 

Motivering: Opsamling/evaluering af MUS 2016 samt drøftelser af særlige fo-
kusområder i 2017 
Bilag: Notat om MUS-temaer i ACA 
 

5. Kompetenceudvikling 2016 
Motivering: Drøftelse af eventuelle initiativer eller særlige opmærksomheds-
punkter  
Bilag: Kompetenceudvikling ACA i 2015 og 2016 

 
Orienteringspunkter  

6. Økonomi  
6.1. Regnskab 2016 
6.2. Budget 2017 – 2018 

 
7. Lønforhandlinger 2017 

Lønforhandlingsbudget, status med hensyn til ansøgninger, forhandlingsproces 
m.v. 

 
8. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 

 
9. Strategiske mål for ACA i 2017  

Bilag: Strategiske mål for ACA i 2017  
 

10. Eventuelt 
10.1. TAP-sommerudflugt 2017 
 
 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  
Formand    Næstformand  
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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  
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 Sagsfremstilling 

Mødedato: 9. marts 2017 
Møde: Møde i LSU, ACA 
Punktejer: Ole Jensen 
Gæst:  

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X 
Meddelelsespunkt (sæt kryds)  
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 
Lokale retningslinjer for rekruttering og ansættelse i ACA 

Resumé  
Universitetet reviderede i 2016 AU’s personalepolitik. LSU-ACA aftalte, at der på nogle områder – re-
kruttering og kompetenceudvikling-  skulle udarbejdes lokale retningslinjer i ACA og havde en første 
drøftelse af disse på mødet den 9. november 2016. De nedsatte arbejdsgrupper har siden arbejdet vi-
dere med nogle oplæg med henblik på dette møde. 

Indstilling 
Det indstilles, at LSU drøfter forslaget.  

Sagsfremstilling 
En arbejdsgruppe bestående af Ivy Kirkelund, Marianne Bach Birn, Steen Weisner, Mads Brask Ander-
sen og Ole Jensen har efter drøftelsen i LSU den 9. november 2016 udarbejdet vedhæftede reviderede 
oplæg til lokale retningslinjer for rekruttering og ansættelse i ACA.  
 
 

Kommunikation 
 
De lokale politikker og retningslinjer placeres på ACA’s hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/fakul-
teter/ar/administrationscenter-arts/for-aca-medarbejdere/ 
 

Sagsbehandler 
Ole Jensen og Mads Brask Andersen 

Involvering 
LSU 

Tidsfrist 
 

Bilag 
Udkast til lokale retningslinjer for rekruttering og ansættelse i ACA 
 

 

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


Spørgeguide til ansættelsessamtale  
 

Leder byder velkommen og ansættelsesudvalget præsenterer sig selv 

 

Leder indleder med at fortælle kort om Arts Studier og om stillingen 

 

Ansøgeren fortsætter med at præsentere sig selv og sin motivation for at søge stillingen 

 

Eventuelle spørgsmål til den efterfølgende samtale 

 

Generelt: 

Hvilken type arbejde synes du bedst om? 

Hvilke opgaver har du sværest ved/synes du er kedelige?  

Hvad definerer en god arbejdsplads for dig? 

Prøv at sætte nogle ord på hvad der gør dig til en god medarbejder. (Erfaringer/persontræk) 
 

Forventninger til jobbet 

Hvad er dine forventninger til stillingen?  

Hvad kan du tilføre [området]?  

Hvis du får jobbet, hvad tror du så den største udfordring bliver? 

 

Om personlige kvalifikationer: 

Hvis du selv måtte vælge en tidligere kollega, hvordan tror du så den person ville beskrive dig?  

Hvad kender tegner en god arbejdsdag for dig? 

Har du tidligere haft en/nogle rigtig gode kolleger? – hvad var det de gjorde der var godt? 

 

Arbejdsmetoder  

Hvad lægger du vægt på i samarbejdet med andre? 

Hvad lægger du vægt på i samarbejde med de faglige miljøer og VIP? Erfaringer? 

Hvordan definerer du motivation – hvad motiverer dig?  

 

Afrunding – ansøgeren får lov at stille sidste spørgsmål 

 

Leder runder af med at orientere om den videre proces 



 
 

 
 
  

Aarhus Universitet 
 

Tlf .:  
Fax:  
E-mail:   
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Modtager(e): ACA LSU Notat 

Udkast til lokale retningslinjer for rekruttering og ansættelse i ACA 
 

 
Retningslinjerne har til formål at sikre opfyldelsen af flere formål i forbindelse med 
ansættelser i ACA – især at der altid ansættes medarbejdere, som har de nødvendige 
og relevante faglige og personlige kompetencer til at løse administrationscenterets 
aktuelle og fremtidige opgaver. Det er desuden vigtigt, at der er størst mulig åbenhed 
og inddragelse af medarbejderne i rekrutteringsarbejdet.  
 
Rekrutteringsprocessen kan opdeles i tre:  
 

• Før ansættelse 
• Under ansættelse 
• Efter ansættelse 

 
Før ansættelse 
• Funktionschefen eller anden personaleleder (leder) orienterer i god tid afdelin-

gen om planer for kommende ansættelser og træffer aftale med medarbejderne 
om nedsættelse af et ansættelsesudvalg.  

• Ansættelsesudvalget har normalt af 2 – 4 medlemmer.  1 – 2 ledere og 1 – 2 med-
arbejdere samt afhængigt af stillingen eventuelt en repræsentant for det/de fag-
miljøer, som den nye medarbejder skal arbejde sammen med. I forbindelse med 
lederstillinger inviteres en repræsentant fra det relevante VD-område eller funk-
tionsområde på et af de andre administrationscentre.  

• Ansættelsesudvalget drøfter de kompetencer og den personprofil, som er vigtig i 
forbindelse besættelse af den ledige stilling, samt udformningen af et stillingsop-
slag med udgangspunkt i fælles skabelon. 

 
Under ansættelse 
• Efter udløb af ansøgningsfristen udvælger ansættelsesudvalget sammen et antal 

ansøgere til samtale. I tilfælde af uenighed træffer leder beslutning.  
• Ansættelsessamtalen gennemføres som en struktureret dialog med ansøgerne, 

hvor der anvendes en spørgeguide á la vedhæftede, og kan eventuelt indeholde en 
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case, som ansøgeren med eller uden forberedelse skal redegøre for. Det kan end-
videre besluttes en test foretaget af HR før, under eller efter samtalerne. 

• Efter afholdelse af ansættelsessamtaler drøfter/indstiller udvalget, hvem der skal 
tilbydes stillingen. Leder træffer den endelige beslutning. 

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

efterfølgende afdelingen om den nye medarbejder. 
• Leder sørger for, at der udarbejdes et introduktionsprogram for den nye medar-

bejder, og at der udpeges en mentor. 
• Nye medarbejder inviteres til at deltage i den introduktionsdag ACA afholder 

normalt 2 gange om året med besøg i alle afdelinger. 
• Nye medarbejder opfordres til at deltage AU’s introduktions-arrangement: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/med-
arbejderintroduktion/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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 Sagsfremstilling 

Mødedato: 9.3.2017 
Møde: Møde i LSU og LAMU i ACA 
Punktejer: Ole Jensen 
Gæst:  

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X 
Meddelelsespunkt (sæt kryds) X 
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 
Arbejdsmiljøstatistik 2016 

Resumé  
Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. 

Indstilling 
Det indstilles, at arbejdsmiljøstatistikken tages til efterretning, og at der lokalt arbejdes videre med 
trivsels- og arbejdsmiljømæssige indsatser, der mindsker behovet for psykologisk rådgivning, forebyg-
ger arbejdsskader og nedbringer sygefraværet. 
Desuden foreslås en drøftelse af, hvordan statistikmateriale og nøgletal vedr. sygefravær mv. på en-
hedsniveau håndteres operationelt og hvilke kanaler, der i givet fald vil være optimale at benytte,  her-
under evt. ACA´s hjemmeside.  

Sagsfremstilling 
HR udarbejder arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræ-
sentanter om udviklingen i de tre arbejdsmiljønøgletal og hermed danne grundlag for nødvendig fore-
byggende og opfølgende indsats. 
Arbejdsmiljøstatistikken indgår minimum som dagsordenspunkt på et LSU/LAMU-møde i hvert 
kalenderår. Efter lokal aftale distribueres statistikken til den lokale ledelse samt samarbejds- og ar-
bejdsmiljømiljøorganisationen på udvalgsniveau. 
Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, antallet af ar-
bejdsskader og sygefraværsniveauet. På aggregeret niveau giver statistikken hermed et billede af til-
standen af dele af arbejdsmiljøet, men det lokale kendskab til det daglige og nære arbejdsmiljø er vig-
tigt for at analysere udviklingen og hermed danne grundlag for forebyggende tiltag. 

Kommunikation 
Se ovenfor. 

Sagsbehandler 
Ole Jensen/Bettina Houlberg 

Involvering 
Ledelse, LSU og LAMU i ACA 

Tidsfrist 
 

Bilag 
1) Arbejdsmiljøstatistik Q1-Q4 2016 
2) Arbejdsmiljøstatistik 2016 (2015) nøgletal ACA 
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ARBEJDSMILJØSTATISTIK ACA 



 Arts IT-Support  Arts
Kommunikation  Arts Studier Arts  Ph.d.- og

Internationalisering  Arts HR  Arts
Bygningsservice  Arts/BSS Økonomi

År 2015 5,9 3,7 7,8 3,7 2,9 14,2 10,0
År 2016 10,8 4,8 12,2 5,3 6,3 14,7 9,3
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Sygedage pr. medarbejder for hver enhed i 2015 og 2016 

Kilde: AUHRA data 01-01-2015 til 31-12-2016
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Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Administrationscenter Arts 2 4 0 0 6

Administrationscenter Aarhus BSS 3 2 1 3 9

Administrationscenter HE 0 0 0 1 1

Administrationscenter ST 3 2 4 0 9

AU HR 0 0 0 0 0

AU IT 1 1 2 1 5

AU Uddannelse 4 1 3 2 10

AU Økonomi og Bygninger 0 1 1 1 3

Forskning og Eksterne relationer 1 1 0 3 5

Universitetsledelsens Stab 1 1 0 1 3

Total 15 13 11 12 51

Arbejdsulykker fordelt på fakulteter og institutter

ADM Q1 Q2 Q3 Q4 Total

AU-IT 1 2 3

AU-Uddannelse 1 1 2 4

AU-Økonomi og Bygninger 1 2 3

Administrationscenter AR 2 1 2 1 6

Administrationscenter BSS 1 1 3 5

Administrationscenter HE 3 3 6

Administrationscenter ST 3 1 1 5

Total Administrationen 11 2 8 11 32

Fordeling af rådgivningsforløb 2016

Kilde: Arbejdsmiljøstatistik 
Q1 – Q4 2016
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SYGEDAGE PR. ANSAT I 2016 

Hovedområder enhedsadministrationen Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat

Administrationscenter Arts 2676 205 13,1

Administrationscenter BSS 3360 279 12,0

Administrationscenter Health 2429 203 12,0

Administrationscenter ST 5555 385 14,4

Kilde: Arbejdsmiljøstatistik 
Q1 – Q4 2016
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Modtager(e): ACA Notat 

Drøftelse af MUS 

På LSU-møde den 11. marts 2016 var der enighed om, at der som eventuelt supple-
ment til de spørgsmål, der i forvejen drøftes i den årlige MUS, for alle medarbejdere i 
ACA sættes fokus på følgende temaer:  
 

 Kompetenceudvikling, herunder pejlemærker for en 4-årig periode frem i tiden  

 Samarbejde og videndeling i ACA’s funktionsområder og på tværs i organisatio-

nen 

 Generel trivsel og psykiske arbejdsmiljø.  

 

 

Ole Jensen      Ivy Kirkelund 

Formand       Næstformand 
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AU

KOMPETENCEUDVIKLING ACA



Kompetenceudvikling ACA år 2015 og 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Formel
uddannelse
(master og
dipolom)

Intern
udvikling

Konference Kursus Seminarer

A
nt

a
l d

a
g

e

2015

2016

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

A
nt

a
l d

a
g

e
 

Gnm. antal dage pr. medarbejder pr. år fordelt på områder

År 2015 År 2016

Område År 2015 År 2016
BYG 2,9 3,7
HR 3,4 6,1
IT 5,8 1,6
Kommunikation 4,3 5,8
Ph.d og Internationalisering 3,4 2,2
Studier 5,6 4,0
Økonomi 5,1 5,8
ACA 4,6 4,2
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Administrationscenter Arts - strategiske målsætninger 2017 (v. 10.1.2017)  

 
Nr. Strategisk målsætning Ansvarlig en-

hed/leder 
Afhængigheder/udfor-

dringer 
Indikator for målopfyl-

delse 
1 Implementering af admini-

strationen af de nye sprogud-
dannelser/flytningen af 
sprogfagene fra BSS 
 

AR Studier, -
HR, -Økonomi 
og -Internatio-
nalisering,  

 Hvidbog for studieadmi-
nistration og drejebog 
for HR og Økonomi rea-
liseret/gennemført 

2 Understøtte gennemførelsen 
af beslutninger i Arts’ uddan-
nelseseftersyn 
 

AR Studier Samspil med studiele-
dere og fagmiljøer 

Bl.a. studieordninger ef-
ter nye principper. Hal-
vering af antallet (p.t. 
mere end 500) 

3 Gennemførelser af flyttero-
kader på Arts’ fysiske lokali-
seringer i Aarhus 
 

AR Bygnings-
service og AR 
Studier 

Etablering af tilstræk-
kelige kapacitet af kon-
torer, undervisningslo-
kaler og studiepladser 

Alle på plads, fortætning 
opnået og tilfredshed 
hos brugere 

4 Realisering af besparelser  
 

Adm.chef og 
funktionschefer 

 Budget/regnskab over-
holdt 

5 Pilotprojekter vedr. proces-
optimering og driftsledelse – 
projekt vedrørende undervis-
ningsplanlægning 
 

AR Studier Støtte til projekt – 
konsulent og egne res-
sourcer 
Uddannelse af ledere 
og projektledere 

Projekt i gang og pilot-
projekt(er) gennemført  
 

6 Opfølgning på psykisk APV-
handlingsplan  
 

Adm.chef og 
funktionschefer 

 Gennemført aftalte 
handlinger 

7 Kompetenceudvikling – le-
dere og medarbejdere 
 

Adm.chef og 
funktionschefer 

 Politik/plan for kompe-
tenceudvikling samt 
igangsætning af aktivite-
ter 

 

 

Ole Jensen 

Adm.chef 



 

 

 

 
 Arts Bygningsservice 
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Tåsingegade 3 

8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 0201 

arts.au.dk/om-

arts/administrationscentret/  

 

 

2. marts 2017 
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Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 9. marts 2017 

Kl. 10.00-10.30 

 

Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 

Emdrup: D118 

 

Mødedeltagere LAMU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Lars Friis (LF)                                         Ole Jensen (OJ) 

Birgitte Katrine Adams (BKA)             Signe Hvid Maribo (SHM) 

Aino Lea Winther-Pedersen (AWP)   Lars Mitens (LM) 

Berit Granum (BG)             

Candy Joan Clifforth (CJC) 

 

Mødedeltagere LSU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Friis (LF)                                                  Ole Jensen (OJ) 

Ivy Kirkelund (IK)                                  Leo Normann Pedersen (LNP) 

Marianne Bach Birn (MBB)                 Steen Weisner (SW) 

Anders Gade Jensen (AGJ)  

Knud Holt Nielsen (KHN)                    Observatør: Ditte Jessing (DJ) 

Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 

Torben Sommer (TS)                             Rådgiver/HR-partner: 

                                                                    Mads Brask Andersen (MBA) 

Observatør:                                               

Zbigniew Sobkowicz (ZS) 

 

 

Referent: Anne Mørk Risager (AMR) 

Dagsorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. november 2016 

Bilag: Referat fra fællesmøde d. 9. november 2016 

 

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø 

Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation for-

beredes) 

a) Hvordan kan vi fortsætte arbejdet frem mod næste møde i juni? 

Bilag: Sagsfremstilling vedr. APV-handlingsplaner samt Psykisk APV-handlingsplan i 

Enhedsadministrationen 
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4. Orientering: Arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Arbejdsmiljøstatistikker fra AU HR 

a) Sammenligning af sygefraværet i 2015 med sygefraværet i 2016  

Bilag: Arbejdsmiljøstatistik 2015 vs. 2016 

 

6. Eventuelt 

 

Ole Jensen  Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 

Formand   Næstformand  Næstformand 

LSU/LAMU  LSU   LAMU 

 



 
 

 
 
 Arts Bygningsservice 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
Fax: +45 8715 0201 
E-mail:  hum@au.dk 
arts.au.dk/om-
arts/administrationscentret/ 
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LAMU-møde i ACA den 9. november 
Kl. 9.00-10.00  
(Fællesmøde med LSU kl. 10.00-10.30) 
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440 
Emdrup lokale A204 
 
Mødedeltagere:  
 
Medarbejdere                                         Ledere 
Lars Friis (LF)                                               Signe Hvid Maribo (SHM) 
Birgitte Katrine Adams (BKA)                   Lars Mitens (LM) 
Aino Lea Winther-Petersen (AWP)           Ole Jensen (OJ) 
Berit Granum (BG) 
 
Afbud: Candy Joan Clifforth (CJC)  
 
Referent: Anne Rasmussen (AWR) 
 
 
 
 
 

Referat 

 

Bemærk: Punkterne A-F er fælles med LSU 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Under pkt. 6 tilføjes fund af skimmelsvamp i kontor i Emdrup. 
         
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (den 16. september 2016) 
Bilag: Mødereferat fra den 16.09.16 
Vedrørende referatets pkt. 7 c) spurgte AWP, hvem man kontakter i forbindelse med 
ulykker, som skyldes fejl i bygningsinventar. LM svarede, at der ringes til Arts Byg-
ningsservices vagtnummer eller til driftsinspektøren. Der var enighed om, at Byg-
ningsservices vagtnummer skal synliggøres – fx hænges op i tekøkkener.  
 
3. Status: Fysisk arbejdsmiljøplan 
Motivering: Der arbejdes videre med konceptet fra Fysisk APV handlingsplan. Den 
fysiske arbejdsmiljøplan benyttes fremover som åbent dokument, der skaber over-
blik over planlagte aktiviteter til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Punkter til-
føjes og lukkes løbende 
Bilag: Fysisk arbejdsmiljøplan 
LM gav status på Fysisk APV handlingsplan. Sidste åbne punkt er om rygning i Em-
drup. LAMU i ACA har behandlet emnet og er positive overfor indførsel af samme 
strategi som indført i Tåsingegade. Emnet mangler at blive behandlet på LSAU møde 
i DPU regi. Planen gennemføres til foråret, når vejret tillader, at asfalt/fliser bemales 
og derefter lukkes punktet.  
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OJ introducerede den nye arbejdsmiljøhandlingsplan for ACA, som er en dynamisk 
liste, hvor problemer tilføjes og fjernes som de dukker op og løses. Indtil videre er 
eneste punkt på listen om slisken i Emdrup indenfor i A bygningen. 
LM fortalte, at der er sat gelænder op ved slisken og muligheden for opsætning af fa-
remarkering undersøges. 
AWP tilføjede punkt vedrørende huller i cementen i trappen til indgangen af cykel-
kælderen i bygning A. 
 
4. Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen 
Motivering: Drøftelse af forslag til arbejdsmiljøkurser, herunder om LAMU skal 
planlægge at deltage i et kursus sammen 
Bilag: Forslag til arbejdsmiljøkurser 
Der var enighed om, at det ville være givtigt at LAMU tager på arbejdsmiljøkursus 
sammen. BKA påpeger, at en netværksseance efter kurset, hvor man sammen kan 
fordøje indtryk og inputs, kunne være positivt. SHM foreslår, at LAMU deltager i 
Universiteternes Arbejdsmiljøkonference på Nyborg Strand d. 20.-21. marts. Konfe-
rencen er arrangeret af EAU. At kurset strækker sig over to dage giver ekstra tid til 
den uformelle snak, hvilket er fordelagtigt. Der var opbakning til forslaget og AWR 
undersøger muligheden for fælles tilmelding. 
 
5. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2017 
Motivering: Jf. AU’s regler skal LAMU udarbejde ”den årlige arbejdsmiljødrøftelse” 
for udvalgets arbejde det kommende år 
Bilag: Udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2017 
Rettelser/tilføjelser til Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2017 
 
Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde 2016: 
• Antallet af lukkede opgaver på Fysisk APV handlingsplan skal opdateres 
• Procesoptimeringsprojekt slettes fra listen, da det ikke er relateret til arbejdsmil-

jøorganisationen 
 
Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer): 
• SHM spurgte hvad råderummet for arbejdsmiljørepræsentanterne er, i forbindel-

se med runderingen af kontorer/arbejdspladser. OJ forklarede, at arbejdsmiljø-
repræsentanterne må reagere på noget som de vurderer, udgør en risiko. Eventu-
elle udgifter til udbedring m.v. henvises i første omgang til den pågældende afde-
lingsleder. 

• BKA påpegede, at opfølgning på tidligere ergonomi initiativer udover at handle 
om bedre kontorstole o.l. handler om at promovere forebyggelse i form af bevæ-
gelse, jævnlige skift af arbejdsstillinger og pauseøvelser. Dette tænkes ind i run-
deringen, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne minder medarbejderne herom. 

• ”Implementering af rygepolitik og rygepladser” ændredes til ”evaluering af…”. 
• Kampagne mod snubleulykker tilføjes. 
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6. Eventuelt 
LM orienterede om, at der er fundet skimmelsvamp på et kontor i Emdrup i C byg-
ningen. På grund af dette er medarbejderne i det pågældende kontor blevet flyttet og 
Arts Bygningsservice undersøger sammen med BYGST de øvrige kontorer på etagen 
for fugt og skimmelsvamp. Punktet tilføjes fysisk arbejdsmiljøliste. 
 

 
 
 
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. 
 
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. 
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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    Aino Lea Winther-Pedersen 
Formand   Næstformand 
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 Sagsfremstilling 

Mødedato: [Dato] 

Møde: Møde i [Navn] 

Punktejer: [Fulde navn] 

Gæst: [Fulde navn] 

Beslutningspunkt (sæt kryds) X 

Drøftelsespunkt (sæt kryds) X 

Meddelelsespunkt (sæt kryds)  

  

Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 

Opfølgning på handleplaner for psykisk APV 

Resumé  

I eftersommeren 2016 blev der som opfølgning på den psykiske APV-undersøgelse udarbejdet handle-

planer i alle funktionsområder i ACA og en samlet i ACA samt Enhedsadministrationen.  

Indstilling 

Det indstilles, at LSU og LAMU drøfter den foreslåede procedure for opfølgning på handleplanerne og 

processpørgsmålene til denne.  

Sagsfremstilling 

Med henblik på en drøftelse i LSU/LAMU af arbejdet med opfølgningen på den psykiske APV i 2016 i 

henhold til de aftalte handleplaner udarbejdes for hvert funktionsområde en status, som angiver om  
- Tiltag er beskrevet og påtænkt igangsat (orange) 
- Tiltag er påbegyndt men endnu har nogen udeståender (gul) 
- Tiltag er i god proces og næsten gennemført (lysegrøn) 
- Tiltag er gennemført (grøn) 

Hvordan og hvornår inddrages medarbejderne og arbejdsmiljøgrupperne i statusarbejdet? 

Kommunikation 

Hjemmesider eller fællesdrev? Hvor ligger de nuværende handleplaner?  

Sagsbehandler 

Ole Jensen 

Involvering 

 

Tidsfrist 

30. maj med henblik på drøftelse på LSU/LAMU-møde den 9. juni.  

Bilag 

Til orientering: APV-handlingsplan for Enhedsadministrationen. 
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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 

De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt 
underliggende enheder. Nærværende handlingsplan er en opsamling af tværgående temaer fra disse handlingsplaner mhp. fælles 
tiltag.  

Udarbejdet oktober/november 2016 
Opdateret [dato] 

INDSATSOMRÅDE: 
- Forebyggelse af stress 

MÅL: 
- At ledere og medarbejdere i Enhedsadministrationen har fokus på og redskaber til at forebygge stress samt reagere på 

stresssymptomer hos sig selv og kollegaer. 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 

Flere områder i Enhedsadministrationen har forebyggelse og håndtering af 
stress i deres APV-handleplan med forskellige tiltag, herunder kurser og 
afdelingsmøder. 

De enkelte enheder fsva. 
tiltag beskrevet i lokale 
handleplaner. 

Som supplement hertil arrangeres kurser i forebyggelse og håndtering af 
stress målrettet medarbejdere generelt, enheder/medarbejdergrupper, 
ledere samt arbejdsmiljøorganisationen mhp. at understøtte indsatsen i 
egne enheder. 

AU HR 1. kvartal
2017 

Som en del af MUS drøftes kompetenceudvikling (så alle opgaver mestres), 
arbejdsbelastning, prioritering af arbejdsopgaver, tidspres og stress.  

De enkelte enheder i ENH, 
hvor det vurderes relevant. 

AU HR udarbejder 
inspirationsspørgsmål, som 
lægges på MUS 
hjemmesiden. 

4. kvartal
2016 

Det skal være tydeligt for medarbejderne, at det ikke forventes, at de over 
tid arbejder mere end den aftalte og overenskomst-fastlagte arbejdstid. 
Alle ledere går foran både ift. at kommunikere dette og vise det gode 
eksempel. 

LEA-kredsen samt øvrige 
administrative ledere. 

1. kvartal
2017 
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INDSATSOMRÅDE: 
- God ledelse i dagligdagen 

MÅL: 
 Ledere, der skaber gode rammer for opgaveløsning og dermed også et godt arbejdsmiljø 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 
 
 

Under temaet god ledelse i dagligdagen har vicedirektørområder og 
administrationscentre i deres lokale handleplaner besluttet en lang række 
forskellige tiltag. 

De enkelte enheder fsva. 
tiltag beskrevet i lokale 
handleplaner. 

  

 Derudover vil der som et tværgående tema være fokus på ledelse, 
prioritering og planlægning af arbejdet både lokalt og på tværs af 
organisationen. 

Ledere i ENH Løbende 
 

 

 Som et fælles tema vil der være fokus på at spotte relevante muligheder for 
kompetenceudvikling fx via jobrotation og opgaverotation fx i MUS og 
GRUS, hvis leder og medarbejder finder det relevant 

LEA og funktionsledere Løbende  

 Tydelig ledelseskommunikation af rammer og retning for den enkelte 
enhed  

Ledere i ENH. 4. kvartal 
2017 

 

 Tilbud om aktuelle og relevante kurser i ledelsesudvikling herunder tilbud 
om gå-hjem-møder etc. for ledere i Enhedsadministrationen. Eksempelvis 
distanceledelse, den gode MUS-samtale, forebyggelse af stress etc. 

LEA og AU HR Løbende  
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INDSATSOMRÅDE: 
- Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 

MÅL: 
- At medarbejderne oplever, at deres arbejdsindsats anerkendes af ledere og kollegaer 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Under temaet anerkendelse har vicedirektørområder og 
administrationscentre i deres lokale handleplaner besluttet en lang række 
forskellige tiltag. 

De enkelte enheder fsva. 
tiltag beskrevet i lokale 
handleplaner. 

  

 Herudover har ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter 
samt medlemmer af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg en særlig pligt til 
at gå forrest og være rollemodeller i forhold til at skabe/styrke en 
anerkendende kultur. 

Ledere, TR, AMR samt 
medlemmer af 
samarbejdsfora 
 

Løbende  

 Der vil som et fælles tiltag blive tilbudt kurser i anerkendelse målrettet 
arbejdsmiljøorganisationen og ledere mhp. at understøtte disse grupper i 
deres arbejde i egne enheder. 

AU HR 1. kvartal 
2017 

 

 Markere/synliggøre fælles succeser – både lokalt og i 
Enhedsadministrationen. 

Ledere og medarbejdere Løbende  
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INDSATSOMRÅDE: 
- God omgangstone 

MÅL: 
- Via en omgangstone præget af respekt og fokus på konstruktive løsninger at bevare og udvikle et godt samarbejdsklima både internt 

i Enhedsadministrationen og i forhold til fakulteter og institutter med henblik på høj trivsel og et godt arbejdsmiljø 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Under temaet god omgangstone har vicedirektørområder og 
administrationscentre i deres lokale handleplaner besluttet en lang række 
forskellige tiltag. 

De enkelte enheder fsva. 
tiltag beskrevet i lokale 
handleplaner. 

  

 Skabe rammer og en kultur, der fremmer et godt kollegaskab, f.eks. ved at 
anerkende behovet for og opfordre til samvær og fælles arrangementer i 
de enkelte enheder, eksempelvis fælles frokost, sociale arrangementer osv. 

Ledere i ENH  
Konkrete tiltag arrangeres 
lokalt. 

Løbende  

 Styrke samarbejde, relationer og dialog på tværs af de faglige miljøer og 
administrationen på AU. 

Alle Løbende  

 Alle kolleger bidrager til god omgangstone, både individuelt og ved at sige 
fra, hvis man hører omtale eller tiltale, som ikke er i overensstemmelse med 
en god omgangstone og respekt. 

Alle Løbende  

 Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medlemmer 
af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg har en særlig pligt til at gå forrest og 
være rollemodeller i forhold til at skabe/styrke god omgangstone. 

Ledere, TR, AMR og ud-
valgsmedlemmer i ENH 

Løbende  

 Som et fælles tiltag tilbydes et kursus i god omgangstone målrettet 
arbejdsmiljøorganisationen og ledere mhp. at understøtte denne gruppe i 
deres arbejde i egne enheder. 

AU HR 1. kvartal 
2017 
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INDSATSOMRÅDE: 
- Samarbejde og ledelse på tværs af lokationer 

MÅL: 
- At forbedre arbejdsmiljøet via øget sammenhængskraft og samhørighed mellem forskellige geografisk placeret lokationer  

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Forbedring af AU’s videolinkfaciliteter/virtuelle mødefaciliteter. Ledere i ENH og AU IT 4. kvartal 
2017 

 

 
 

Øget opmærksomhed på god mødekultur ifm. videolinkmøder. Enheder, 
som finder det relevant, kan drøfte mulighederne med udgangspunkt i AU 
guidelines, som ligger på hjemmesiden for Kultur og Trivsel. 

De enkelte enheder Løbende  

 Fokus på distanceledelse via seminar for ledere, der har medarbejdere 
fordelt på flere lokationer. 

LEA samt AU HR 4. kvartal 
2017 
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ARBEJDSMILJØSTATISTIK ACA 



 Arts IT-Support  Arts
Kommunikation  Arts Studier Arts  Ph.d.- og

Internationalisering  Arts HR  Arts
Bygningsservice  Arts/BSS Økonomi

År 2015 5,9 3,7 7,8 3,7 2,9 14,2 10,0
År 2016 10,8 4,8 12,2 5,3 6,3 14,7 9,3
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Sygedage pr. medarbejder for hver enhed i 2015 og 2016 

Kilde: AUHRA data 01-01-2015 til 31-12-2016
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Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Administrationscenter Arts 2 4 0 0 6

Administrationscenter Aarhus BSS 3 2 1 3 9

Administrationscenter HE 0 0 0 1 1

Administrationscenter ST 3 2 4 0 9

AU HR 0 0 0 0 0

AU IT 1 1 2 1 5

AU Uddannelse 4 1 3 2 10

AU Økonomi og Bygninger 0 1 1 1 3

Forskning og Eksterne relationer 1 1 0 3 5

Universitetsledelsens Stab 1 1 0 1 3

Total 15 13 11 12 51

Arbejdsulykker fordelt på fakulteter og institutter

ADM Q1 Q2 Q3 Q4 Total

AU-IT 1 2 3

AU-Uddannelse 1 1 2 4

AU-Økonomi og Bygninger 1 2 3

Administrationscenter AR 2 1 2 1 6

Administrationscenter BSS 1 1 3 5

Administrationscenter HE 3 3 6

Administrationscenter ST 3 1 1 5

Total Administrationen 11 2 8 11 32

Fordeling af rådgivningsforløb 2016

Kilde: Arbejdsmiljøstatistik 
Q1 – Q4 2016
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SYGEDAGE PR. ANSAT I 2016 

Hovedområder enhedsadministrationen Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat

Administrationscenter Arts 2676 205 13,1

Administrationscenter BSS 3360 279 12,0

Administrationscenter Health 2429 203 12,0

Administrationscenter ST 5555 385 14,4

Kilde: Arbejdsmiljøstatistik 
Q1 – Q4 2016
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