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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 Bach Birn (MBB) Leo Normann Pedersen (LNP) 

Knud Holt Nielsen (KHN) Steen Weisner (SW) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC)  

Torben Sommer (TS)  

Samantha Tøt Roorda (STR) 
Morten Jacobsen (MJ) Suppleant  

 

  
Rådgiver HR: Mads B. Andersen  
Referent: Bettina Houlberg  
Gæst pkt. 7: Heine H. Esbersen 
 

 

Afbud: Susanne Vork (SV)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Sammensætning  
a. Medlemmer 

Nye medlemmer er Samantha Tøt Roorda og Susanne Vork 
 

b. Formand, næstformand: OJ er formand og IK fortsætter som næstfor-
mand indtil videre.  

2. Forretningsorden 
IK pointerede vigtigheden af at huske at tilbyde kursus til medlemmerne af 
LSU, som det fremgår af forretningsordenen afsnit 17. stk. 2. Det blev aftalt at 
undersøge, hvilke værktøjer, der er tale om i afsnit 13, inden det revurderes 
om afsnittet skal slettes. 
OJ oplyste, at ledergruppen har drøftet antallet af deltagere fra B-siden. Drøf-
telsen forventes taget op i LSU i inden næste valg, hvor det må drøftes, om B-
siden eventuelt kan blive repræsenteret af færre medlemmer og derved måske 
blive mere agilt. 
BH sørger for at tilrette forretningsordenen i forhold til input fra mødet, her-
under en fejlregistrering af Mads Brask Andersen under ledere i afsnit 3.  
Herefter betragtes forretningsordenen som godkendt.  
 

3. Opgaver herunder årsplan 
Bilag: Årsplan LSU/LAMU 
Ingen kommentarer til årsplanen - dog vigtigt med løbende fokus på om ud-
valget lever op til forventningerne og de ønskede mål. 

 
4. Planlagte møder i 2018, den 1. juni, den 14. september, den 30. november. 
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5. Eventuelt 

Intet til referat. 
 
Del 2. Ordinært LSU-møde kl. 11:30-12:00 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
2. Eventuel opfølgning på LSU-mødet den 7. december 2017 

Ingen bemærkninger til referatet fra den 7. december 2017 
 

Punkter til drøftelse eller beslutning: 
Orienteringspunkter: 
3. Lønforhandlinger 

Bilag: rundsendt forinden mødet om selve processen. 
OJ informerede om, at Universitetsledelsen har besluttet en ramme for lønfor-
handlingerne i 2018 på 0,7% af lønsummer, svarende til 670.000 tusinde kr. OJ 
tilkendegav, at den som i tidligere forhandlinger forventes anvendt både til varige 
lønforbedringer og engangsvederlæg. Lønkriterier er fastlagt sidste år. 
MBA påpegede, at den nævnte lønsum ikke er grundbeløb og derfor vil være et an-
det, når det diskuteres rundt om forhandlingsbordet. Forhandlingsmøder vil blive 
arrangeret fra den 15. april og fremefter. MBA udsender materiale. 
MBB gjorde opmærksom på, at Arts HR ikke kunne love, at lønforbedringerne når 
at komme med juni-lønudbetalingerne.  
 

4. Evaluering af MUS 2017 og eventuelle fælles temaer i 2018 
OJ oplyste, at alle i ledergruppen har bekræftet, at MUS er gennemført med alle 
medarbejdere. 
Torben Sommer fra Bygningsservice gjorde i den forbindelse opmærksom på, at 
han ikke selv har været indkaldt til MUS siden 2015. 
OJ gjorde opmærksom på, at han straks ville følge op på denne information. 
Det blev diskuteret, hvorvidt opfølgning via AUHRA kunne være en løsning frem-
adrettet. Holdningen generelt var, at det vigtigste er, at MUS holdes, og at der 
samles op på tværs i afdelingerne mht. evt. fælles temaer og udfordringer.  
 

5. Personalepolitik 
5.1. Arbejdstidsregler 

OJ orienterede om processen, som blev startet op med ny personalepolitik for 
universitetet i 2016, hvor der efterfølgende blev nedsat en arbejdsgruppe i 
ACA, som skulle drøfte de lokale regler for arbejdstid. OJ pointerede, at der 
snarest vil blive udarbejdet og rundsendt et forslag. SW og OJ beklagede, at 
der er gået så lang tid og tilkendegav, at opgaven opprioriteres. 

5.2. Kompetenceudvikling 
OJ gennemgik kort de fremsendte bilag og konstaterede at kompetenceudvik-
lingsniveauet i ACA generelt har ligget på et tilfredsstillende niveau i 2017. 
Det blev drøftet, om der skulle formuleres særlige indsatsområder med hen-
syn til kompetenceudvikling i ACA, men der var enighed om, at afdelingerne 
selv arbejder videre med temaet i forhold til lokale behov.  
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6. Flytning af kommunikationsteamet i Emdrup 

OJ fortalte, at baggrunden for overvejelserne om at flytte af kommunikationstea-
met tæt på instituttet er, at DPU har ønsket at styrke kommunikationsindsatsen og 
at et tættere samarbejde med kommunikationsmedarbejderne i ACA i hverdagen 
ses som en mulig vej til dette. KHN oplyste, at der er tilfredshed med inddragelsen 
af teamet i overvejelserne, men udtrykte bekymring for, at det kan opfattes såle-
des, at Kommunikation fremover mere løser opgaver for DPU end for andre.  
OJ bemærkede, at det ikke var tilfældet og tilføjede, at der heller ikke vil ske æn-
dringer i det organisatoriske ophæng til ACA. OJ foreslog i øvrigt at tage temaet op 
på et kommende LSU møde mht. hvordan ACAs relationer til institutterne bør 
være. Genindførelse af frugtordning samt fysioterapi, som findes på DPU, blev dis-
kuteret og KHN påpegede at ordningerne, set i lyset af den positive økonomiske 
situation i ACA, burde kunne tages op til revurdering – og evt. ses som et tiltag 
forbindelse med projektet om reduktion af sygefravær i ACA. OJ følger op.  

 
7. Økonomi 

7.1. Foreløbigt regnskab 2017 
Bilag: Notat om regnskab 2017 i ACA 
Heine Hundahl Esbersen (HHE) fra Arts/BSS Økonomi deltog under punk-
tet. 
OJ informerede om, at regnskabet for 2017 viser et overskud på 3 mio. og på-
pegede, at der er en forventning om at ramme tættere på nul fremover. OJ 
oplyste øvrigt, at resultatet hænger sammen med, at ACA forsøger realisere 
sparekrav, når der opstår vakancer, så uansøgte afskedigelser undgås.  
HHE supplerede, at administrationen fortsat er underlagt krav til tilpasnin-
ger de kommende år.  
IK kommenterede, at B-siden undrer sig over overskuddets størrelse på 3 
mio. for 2017, når der samtidig opleves et stort pres på medarbejderne.  
LNP gjorde opmærksom på, at mindreforbruget i Studier er under 2 %, hvil-
ket efter LNP’s mening er acceptabelt. Han forklarede, at en del af mindrefor-
bruget skyldes, at Studier på grund af påtænkte afskedigelser på andre fakul-
teter blev pålagt en udsættelse på op til to måneder af besættelsen af seks le-
dige stillinger så sent på året (november), at de derved uforbrugte lønmidler 
ikke kunne disponeres til andre formål. LNP bemærkede iøvrigt, at alle øn-
sker om ansættelse af vikarer i Studier i løbet af året er imødekommet, og det 
samme er alle relevante ansøgninger om kompetenceudvikling.    
OJ oplyste, at ØR1 2018 peger i retning af et mindre overskud - om end mere 
beskedent end i 2017. OJ gjorde ligeledes opmærksom på, at der fortsat er af-
sat et pænt beløb til kompetenceudvikling.  

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

 
9. Eventuelt: 

OJ opfordrede til at stille spørgsmål til Rektor under medarbejdermødet den 8. 
marts 2018  
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