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LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 
Kl. 9.00 – 10.00  
 
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) 
 
Fraværende: Ditte Jessing (Observatør) 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Referent: Steen Weisner (SW) 
 
 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 
 

2. Opfølgning på møde den 9. november 2016, herunder evt. yderligere 
bemærkninger til referatet. 
Ingen kommentarer. 
 
Punkter til drøftelse eller beslutning 

3. Personalepolitik i ACA 
3.1. Rekruttering og ansættelse 

OJ: Et ønske om at professionalisere området, så vi får de rette ansøgere. 
LNP: Godt forslag.  Dog vigtigt at kunne tilpasse brugen af retningslin-
jerne, herunder antallet af medlemmer og sammensætningen af ansættel-
sesudvalget, i forhold de enkelte stillinger.  
OJ: Der kan komme yderligere ting efter en kommende sparring med AU 
HR. Er disse omfattende, tages sagen op på næste LSU, men er det småæn-
dringer, vil dette blot blive skriftligt orienteret. 

 
3.2. Sygefravær 

OJ: Emnet drøftes også sammen med LAMU. OJ foreslår, at en arbejds-
gruppe med deltagere fra LSU, LAMU og fra både medarbejder-og leder-
side, laver en ACA politik for området, herunder hvorledes der sygemeldes 
og hvornår og hvordan den sygemeldte har kontakt med lederen om for-
ventet varighed, eventuelle presserende opgaver m.v.  
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Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan vi nedbringer sygefravær og hvor-
dan vi skaber en fælles forståelse for, hvorfor vi arbejder med området - at 
nedbringe sygdom hjælper os alle; både den sygdomsramte og de, som skal 
løfte vedkommendes opgaver. 
Der er et generelt ønske om statistik, som giver bedre indblik i sygefravæ-
ret og gør det muligt at arbejde mere aktivt med at forbedre de forhold, 
som kan nedbringe fraværet. Behovet er tidligere anmeldt til AU HR, men 
vil blive taget op igen.  

 
4. MUS 

Ledergruppen har på et møde for alle ledere i ACA med personaleansvar taget 
hul på drøftelser af en mulig videreudvikling området, således at vi fortsat anven-
der AUs generelle MUS-koncept, men også prøver f.eks. at anvende GRUS og 
kompetencemapping til at forny og forbedre det samlede forløb for den enkelte 
og for afdelingerne. 
 
Vi havde i 2016 fokus på: 

− Kompetenceudvikling 
− Videnudveksling på tværs af ACA, herunder også fokus på geografi 
− Generel trivsel 

Der var enighed om også at have de samme fokuspunkter i 2017.  
 
RP gjorde opmærksom på, at der er behov for at medarbejderne via AUHRA har 
adgang til de indgåede aftaler for at sikre en fælles opfølgning. 
 

5. Kompetenceudvikling 2016 
OJ: 2016 oversigten bygger videre på den model vi startede i 2015 og viser, at 
kompetenceudvikling generelt har et pænt niveau i ACA. Det er intentionen at 
fastholde. 
 
Orienteringspunkter  

6. Økonomi  
6.1. Regnskab 2016 

OJ: Regnskabet er ikke færdigt endnu, men ACA ser ud til at have et posi-
tivt resultat og dermed bidrage til fakultets opsparing. Bliver taget op igen 
på næste møde. 

6.2. Budget 2017 – 2018 
OJ: Vi er ved at lave ØR1 for budget 2017. Tallene peger i retning af, at vi 
kan komme i mål uden særlige reduktioner. Arbejdet med budget 2018 er 
endnu ikke langt nok til, at der kan siges noget. Bliver taget op igen på næ-
ste møde. 
 

7. Lønforhandlinger 2017 
Mads Brask Andersen i AR HR er netop kommet tilbage fra barsel og er i gang 
med at lavet det materiale som skal ud til de faglige organisationer. 
 

8. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 
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ACA har i forbindelse med overtagelsen af BSS’s sproguddannelser fået overflyt-
tet to medarbejdere fra Administrationscenter BSS og to medarbejdere fra Insti-
tut for Virksomhedskommunikation, som er startet i AR Studier; ligesom der er 
sket et rammeløft, som muliggør nye stillinger i Arts Studier og en midlertidig 
stilling i det Internationale område. Disse stillinger er besat eller er under besæt-
telse. 
 

9. Strategiske mål for ACA i 2017  
I LEA er det besluttet at få et overblik over vigtige mål for aktiviteterne i vicedi-
rektørområder og administrationscentre i 2017 med henblik på koordinering. For 
ACA er det bl.a. implementering af administrationen af de nye sproguddannel-
ser/flytningen af sprogfagene fra BSS, gennemførelser af flytterokader på Arts’ 
fysiske lokaliseringer i Aarhus og kompetenceudvikling – ledere og medarbej-
dere.  
 

10. Eventuelt 
10.1. TAP-sommerudflugt 2017 

Drøftet på fællesmøde LSU/LAMU samme dag. Se referat fra dette.  
 

 
 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  
Formand    Næstformand  
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Møde den: 9. marts 2017 

Aarhus: Byg. 1443, lok. 440 

Emdrup: D118 

 

Fællesmøde LSU/LAMU i ACA  

 
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 

Rikke Petersen (RP)                              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 

Torben Sommer (TS)                             Rådgiver/HR-partner: 

                                                                    Mads Brask Andersen (MBA) 

Observatør:                                               

Zbigniew Sobkowicz (ZS)  

 

Afbud: Sigurbjørg Olsen Christensen, Zbigniew Sobkowicz, Mads Brask Andersen, Aino 

Lea Winther-Pedersen 

 

Referent: Anne Mørk Risager (AMR) 

 

Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

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

På sidste møde blev det besluttet at udfærdige separate dagsordener til hhv. LSU-

møde, LAMU-møde og fællesmøde. Dette er forsøgt denne gang.  
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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? 

OJ foreslog, at vi til næste fællesmøde den 9. juni skal etablere et overblik over, hvor 

langt de enkelte afdeling er nået i arbejdet omkring psykisk arbejdsmiljø. Det er op til 

afdelingen selv at bestemme, hvordan arbejdet mest hensigtsmæssigt gribes an. Dog 

skal det ske med inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.  

 

4. Orientering: Arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Arbejdsmiljøstatistikker fra AU HR 

a) Sammenligning af sygefraværet i 2015 med sygefraværet i 2016  

 

Det blev diskuteret, hvorvidt en yderligere opdeling af sygefraværet ville være gi-

vende. BKA foreslog en opdeling af langtidssygemeldinger og almindelig sygdom 

samt en opdeling af Aarhus og Emdrup.  

 

SW foreslog, at den enkelte leder selv instrueres i at kunne hente relevante data ud 

fra AUHRA vedrørende afdelingens situation.  

IK mente, at det var vigtigt at få belyst, hvilken type sygdom, vi er oppe imod for at 

kunne benytte os af rette metoder i forhold til håndtering af problemstillingen.  

RP tilføjede, at der i stedet for at kigge dybt i sygefraværet, med fordel kan ses på an-

dre parametre som organisationen, kommunikationen, ledelsen, medarbejdersam-

mensætningen osv. 

LNP supplerede, at en yderligere opdeling af sygefraværet er afgørende for det videre 

arbejde, så vi kan få fakta på bordet.  

KHN pegede på, at det også bør ses i et nationalt perspektiv – har der eksempelvis 

være ekstraordinære influenzaepidemier eller lign.?  

SHM bemærkede, at det stigende sygefravær ikke behøver at hænge sammen med et 

belastet arbejdsmiljø. SHM har oplevet mere sygdom end normalt, men APV’en har 

samtidig forbedret sig.  

 

Der var enighed om, at dette perspektiv ikke skal/kan dække over det samlede syge-

fravær i ACA og at handling er nødvendig.   

OJ nævnte, at det i LSU-mødet lige inden var besluttet at lade en arbejdsgruppe 

drøfte et oplæg til en sygefraværspolitik. LAMU vil blive inviteret til at sende en delta-

ger til arbejdsgruppen. OJ vil forsøge at få et forbedret talmateriale til næste møde.  
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6. Eventuelt 

BKA oplyste, at universitetet har indgået aftale med en andet firma til psykologisk 

rådgivning.  

OJ forhørte sig om, hvorvidt der var stemning for en TAP-sommerudflugt med delta-

gelse fra institutterne i 2017. Generel positiv opbakning hertil. Hvorvidt udflugten 

kan/skal arrangeres på tværs af geografi undersøges. Flere forslag noteret. Der var 

enighed om, at august er en oplagt måned til en sådan udflugt. SHM pointerede, at vi 

skal være opmærksomme på Arts Sommerfesterne i hhv. Emdrup og Aarhus.   

 

BKA opfordrede til, at den enkelte afdeling kunne forsøge at samle medarbejderne på 

tværs af geografi, hvis ikke sommerudflugten tillader det.   

 

 

Ole Jensen  Ivy Kirkelund  

Formand   Næstformand   

LSU/LAMU  LSU    
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