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LSU-møde i ACA den 7. september 2017 

LSU kl. 9.00 – 9.45 

 

Aarhus bygning 1443, lokale 440 

Emdrup lokale A011 

 

Mødedeltagere:  

 
B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
Rikke Petersen (RP) 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Afbud: Ditte Jessing, 
 
Referent: Mads Brask Andersen 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Referat 

Ordinært LSU (kl: 9:00-9:45) 

OJ startede med at orientere om, at Ditte Jessing er udtrådt af LSU som observa-

tør, mens Zbigniew Sobkowicz fortsætter som observatør året ud. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen kommentarer 

 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 9. marts 2017, herunder evt. yderligere 

bemærkninger til referatet. 

Ingen kommentarer. 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

3. Personale politik 

3.1. Status vedr. lokale tilpasninger 

OJ gav en status på de forskellige arbejdspapirer vedrørende den lokale udmønt-

ning af personalepolitikken.  

 

Oplægget omkring kompetenceudvikling forventes klart til næste LSU møde den 

7. december 2017.  

 

Vedrørende ACA arbejdstidsregler kommer gruppen med et oplæg som primært 

er et supplement til gældende AUs regler. Tanken er, at politikken alene kommer 
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til at indeholde punkter som ikke er dækket af allerede gældende regler. Eksem-

pelvis flekstidsregler.  

 

Arbejdsgruppen der arbejder med sygefravær var på inspirationsbesøg hos Ran-

ders kommune. Baggrunden for inspirationsturen var at Randers kommune har 

flyttet sig fra at være en af de kommuner med det højeste gennemsnitlige sygefra-

vær til over en 2-3 årig periode at være blandt dem med det laveste.  

Arbejdsgruppens deltagere gav en kort orientering om besøget. Punktet behand-

les i øvrigt på det efterfølgende fællesmøde mellem LSU og LAMU, hvortil der 

henvises.  

 

Arbejdsgruppen kommer med et oplæg på næste LSU-møde den 7. december 

2017.  

 

4. MUS 2017 - Igangsætning 

I forbindelse med MUS 2017 foreslås det, at notatet for fælles MUS-temaer i 

ACA drøftes i forhold til en revidering/opdatering.  

Bilag: Notat om MUS-temaer 

 

Der var en drøftelse af det nuværende notat om MUS-temaer fælles for ACA. Der 

var enighed om, at der ikke i den forestående MUS-runde er behov for fælles te-

maer, men at kompetenceudvikling og trivsel stadig er en vital del af MUS.  
 

Orienteringspunkter og eventuelt: 

5. Økonomi  

5.1. ØR 3, 2017 

5.2. Budget 2018 

Bilag: ACA-Økonomi 

 

OJ orienterede med udgangspunkt i de udsendte bilag om, at der ved ØR3 ser ud 

til at blive et mindre overskud i ACA i 2017. Han oplyste, at der er et endnu 

udisponeret beløb til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø, som bl.a. vil blive 

anvendt til opgaver på LAMU’s liste vedrørende det fysiske arbejdsmiljø 

Hvad angår budgettet for 2018 lægger Universitetsledelsen op til at 2% besparel-

serne også kommer til at gælde i 2021. Besparelserne i ACA er øvrigt uændrede. 

OJ redegjorde for processen med udarbejdelse af budgettet for 2018. Han forven-

tede, at der vil foreligge et første forslag til budget i løbet af oktober.  

LSU vil blive orienteret om dette skriftligt eller eventuelt et møde.  

 

6. Eventuelt 

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  

 


