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LSU-møde i ACA den 7. oktober 2017 
Kl. 10:00-12:00 
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440 
Emdrup lokale B101a 
 
Mødedeltagere:  
 

B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Anders Gade Jensen (AGJ) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Rikke Petersen (RP) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
 
Observatør 
Zibigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Næstformand: Ivy Kirkelund (IK) 
 
Gæst: Heine Hundahl Esbersen, kl. 10 
 
Referent: Bettina Houlberg, ACA 
 

Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
Thomas Degn Nielsen (TDN) 
 
Observatør 
Ditte Jessing (DJ) 
 
Formand: Ole Jensen (OJ) 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden 
 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 8. maj 2015, herunder evt. yderligere bemærknin-
ger til referatet. 
Bilag: Referat fra LSU-møde den 8. maj 2015 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

 
3. Godkendelse af forretningsorden 

Bilag: Forretningsorden for LSU ACA 
 
Et forslag blev drøftet på LSU-møde før sommerferien. Bemærkninger og rettel-
ser fra dette møde er indarbejdet.  

 
4. Arbejdstidsregler 

Bilag: Arbejdstid og fravær ACA  
Bilag: Arbejdstid og fravær Arts Bygningsdrift og Rengøring  
 
Udkast blev drøftet på LSU-møde før sommerferien. Som aftalt har en arbejds-
gruppe under LSU arbejdet videre med de kommentarer, som fremkom på mø-
det. Disse er indarbejdet i forslaget.  
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5. Lønforhandlinger 

₋ Evaluering  
₋ Kriterier 

 
Bilag: Notat om lønforhandlinger 2014 og 2015 i ACA 
 
Evaluering af lønforhandlingerne bl.a. med udgangspunkt i notatet og drøftelse af 
kriterier for næste lønforhandlingsrunde. Evt. kan nedsættes en arbejdsgruppe til 
at lave et oplæg til næste møde.  

 
6. MUS 

Der skal gennemføres MUS for alle medarbejdere i ACA i løbet af efteråret. Skal 
der aftales nogle fælles fokusområder for disse, f.eks. i forhold til kompetenceud-
vikling e.a.? 

 
7. Økonomi 

Forretningscontroller for ACA er inviteret til at give en orientering om budgettet 
for 2015 og 2016 samt udmeldte sparemål.  
 
Orienteringspunkter og eventuelt: 
 

8. Psykisk APV 2016 
 
Der har i LAMU og FAMU været drøftet forslag til særlige spørgsmål, som skal 
indgå i den psykiske APV i 2016.  
 
Nedenfor fremgår LAMU i ACA’s tilbagemelding omkring de lokale spørgsmål: 

 
1) Har problemanalysen bidraget til et tættere samarbejde mellem administra-

tion og fagmiljøerne? (ikke relevant for fællesadm. – de må kunne svare ”ikke 
relevant”).  

2) Er der opnået bedre forbindelse mellem funktionsområderne i de administra-
tive centre? 

3) Oplever du, at du har adgang til rette IT-systemer og fungerer arbejdsgange-
ne? 

4) Oplever du, at samarbejdet mellem fællesadm. og enhedsadm. fungerer? 
 
9. Arbejdsmiljøstatistik for 2. kvartal 2015.  

Bilag: Sygefraværsoversigter ACA 
 
10. Eventuelt 
 
 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  
Formand    Næstformand  
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LSU-møde i ACA den 8. maj 2015 
Kl. 9:00-11:00 
 
Aarhus bygning 1431, lokale 013-015.  
Emdrup lokale A204 
 
Mødedeltagere:  
 

Medarbejdere Fraværende: 
Marianne Bach Birn, MBB 
Anders Gade Jensen, AGJ 
Knud Holt Nielsen, KHN 
Rikke Petersen, RP 
Sigurbjørg Olsen Christensen, SOC 
Torben Sommer, TS 
Anette Vilstrup Kruse, AVK, stedfortræ-
der for Ivy Kirkelund 
 
Ledere 
Leo Normann Pedersen, LNP 
Steen Weisner, SW 
Thomas Degn Nielsen, TDN 
Ole Jensen (formand), OJ 
 
Rådgiver/HR-partner 
Tomas Breddam, TB 
 

Ditte Jessing, DJ 
Zbigniew Sobkowicz, ZS 
Ivy Kirkelund (Næstformand), IK 
 
Referent: Bettina Houlberg, BH, ACA 
 
Mødedeltagere fra LAMU til fælles-
punkter  LSU/LAMU 
Berit Granum 
Lars Friis 
Birgitte Katrine Adams 
Candy Joan Clifforth 
Aino Lea Winther-Pedersen (Næstformand)  
Signe Hvid Maribo 
Lars Mitens 
Ole Jensen (formand) 
 
Referent: Anne Risager, AR 

 

Referat 

 

Bemærk: Punkterne A-D er fælles med LAMU  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
OJ præsenterede dagsordenen for LSU mødet og for fællesmødet med punkterne 
A-D, som er fælles for LSU og LAMU. 
 

2. Mødet 
Struktur 
Deltagerne præstenterede kort sig selv, hvorefter OJ gennemgik den nye møde-
struktur, som forventes at være 4 årlige møder fordelt med to pr. semestre. Mø-
derne afholdes i udgangspunktet med videolink  Emdrup – Aarhus, men der kan 
aftales møder på samme lokation.  

 
Hjemmeside 
Al relevant materiale vedr. LSU og LAMU møderne vil blive tilgængelig på AU-
hjemmesider om ACA.  Siderne er pt. under opbygning og der sendes en informa-
tion rundt via mail, når siderne er opdaterede. 

 
3. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden for interim LSU i ACA 
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OJ aftaler med IK vedr. nedsættelse af en mindre arbejdsgruppe mhp. opdatering 
af den nuværende forretningsorden for interim LSU til ”rigtig” LSU. Efter opdate-
ring rundsendes denne til kommentering og til efterfølgende godkendelse.  
 
Kursus  
OJ orienterede om, at der tilbydes kurser for medlemmer i samarbejdsudvalg, til  
alle medlemmer af LSU, som gerne vil klædes bedre på til at varetage rollen. Der 
afsættes midler til det i ACAs budgetter. KHN nævnte, at kursus evt. kun om-
handler et dagsseminar eller en årlig drøftelse.  
 
Kursusudbud 
AVK udtrykte bekymring for den nylige lukning af den AU-hjemmeside, der ud-
byder kurser til AU-medarbejdere. 
OJ svarede, at der fortsat vil være kurser for medarbejderne, men at planlægnin-
gen af kursusindhold mv. fremover vil blive styret af efterspørgsel og behov.  

 
4. Drøftelse af retningslinjer vedr. arbejdstid og fravær i ACA 

Udkast til fælles retningslinjer 
OJ introducerede dokumentet og foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe med 
LSU-deltagere, som i fællesskab kan arbejde videre med opdatering og tilretning. 
Indholdet i dokumentet blev diskuteret og følgende områder blev fremhævet som 
særligt opmærksomhedskrævende: 
 
₋ Regler og retningslinjer vedr. arbejdstid og rådighedstillæg for specialkonsu-

lenter 
₋ Mere specifikke ordninger for specielle faggrupper bør formuleres (vagtplaner 

og weekendarbejde gælder ikke for almindelige kontormedarbejdere) 
₋ Hjemmearbejde bør konkretiseres nærmere af hensyn til medarbejderens fri-

tid 
₋ Regler omkring arbejdstid og timer i forbindelse med deltagelse i kurser og 

seminarer mv. 
₋ Under sygefravær bør formuleringerne være mere konkrete 
 
Arbejdsgruppe blev herefter foreslået nedsat med deltagerne: 
 
₋ Knud Holt Nielsen 
₋ Rikke Petersen 
₋ Ivy Kirkelund 
₋ Ole Jensen 
 
OJ aftaler nærmere med IK.  
 

5. Drøftelse af kompetenceudvikling 
OJ orienterede om, at UNILED på et kommende møde diskuterer et oplæg til 
karriereudvikling for VIP/TAP på AU. Han redegjorde for nogle af de forskellige 
synspunkter, der er repræsenteret i oplægget og fremlagde forslag til principper.  
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Kompetenceudviklingen skal være 
1) Strategisk, dvs. at medarbejdernes K-udvikling tager udgangspunkt i nuvæ-

rende og fremtidige drifts- og udviklingsopgaver.  
 
2) Koordineret, dvs. at medarbejderned k-udvikling afstemmes med de enkelte 

afdelingers og ACA´s samlede kompetenceudviklingsbehov.  
 
Men også 
1) Give et vist rum for medarbejdernes individuelle interesser og ønsker af hen-

syn til karriere, arbejdsglæde m.v. 
 
Og 

₋ Behov, særlige indsatsområder og initiativer drøftes én gang årligt i for-
bindelse med MUS og budget i LSU 

₋ Det aftales, hvad der dispenseres lokalt i afdelinger og fælles 
₋ Så ubureaukratisk som muligt 

 
Der var på mødet tilslutning til principperne. 
 
OJ fortalte, at det fremadrettet er målet, at ACA afsætter ca. 1 mio. årligt til kom-
petenceudvikling. 

 
KHN nævnte, at de senere års besparelser og overrepræsentation af afskedigede 
personer over 50 år er bekymrende set i forhold, at medarbejderne oplever ikke at 
kunne opnå kompetenceudvikling i tilstrækkelig grad. Han efterspørger mere 
langsigtede planer og pejlemærker, som tager højde for den generelle udvikling 
som f.eks digitalisering. 

  
6. Orientering om status vedr. handlingsplaner 

OJ orienterede om, at han oplever anerkendelse fra Akademisk Råd af ACAs ar-
bejde med handlingsplanerne i forbindelse med den interne problemanalyse og 
forventer projektet afsluttet fra sommer 2015.  
 
RP efterspurgte mere dialog mellem leder og medarbejder, når der indgås samar-
bejder med de faglige miljøer. Dette for at sikre medarbejderinddragelse. 
 
LNP oplyste, at handlingsplanerne for ACA er udarbejdet af materiale fra dialog-
møder og arbejdsgrupper med deltagere fra alle niveauer. 

 
7. Orientering om økonomi: 

Budget 2015 (FC1) 
OJ oplyste, at ACA starter med et mindre underskud i FC1. Dette underskud for-
ventes indhentet i FC2. 
 
OJ orienterede herefter om, at der frem til år 2019 skal findes årlige besparelser 
på 2 %. Der er nedsat arbejdsgrupper i enhedsadministrationen, som arbejder 
med at finde effektiviseringstiltag. 
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KHN pointerede, at der som konsekvens heraf vil være opgaver, som ikke længere 
kan forventes løst og anbefaler, at kigges nærmere på, hvilke opgaver, der berø-
res. 
 
OJ sørger for at udsende rapporter og økonomiske forecast (FC2) til LSU-
kredsen, når han modtager dem.  

 
 
8. Orientering om lønforhandlinger 

Status for lønforhandlingerne 
Ikke alle forhandlinger er endnu færdige, alle medarbejderne forventes at få be-
sked primo/medio juni måned.  
 

9. Eventuelt 
Intet til referat 
 
 

Fælles LSU/LAMU 
 

A.  Status vedr. organisering (ACA) 
Organiseringen i ACA efter den interne problemanalyse er med flytning af EVU 
og Karriere til Arts nu at betragte som tilendebragt. 

 

 
Introduktion af ny mødeform ved OJ. Ny mødeform introduceres. Et forsøg på at 
videndele på tværs LSU og LAMU imellem samt give fælles info. Målet er, at der 
afholdes ét årligt møde i Emdrup. Der byttes skiftevis om på rækkefølgen, så hhv. 
LSU og LAMU starter med at afholde møde forud for fællesmødet. 

 
Der er enighed om, at en dagsorden mister værdi uden bilag. Begge dele lægges 
derfor på hjemmesiden, ligesom referatet i øvrigt gør det. Link udsendes, når de 
nye hjemmesider er kørende. 

 
Behovet for en forretningsorden for fællesmøderne (LSU og LAMU) bør overve- 
jes. Derudover evt. et årshjul over planlagte aktiviteter. 

 
B.  Drøftelse af arbejdsmiljøstatistik 

Arbejdsmiljøstatistikken skal være et fast punkt på den fælles dagsorden. 
 

 
Tallene kan ikke sammenlignes på tværs, da der er forskellige forudsætninger for 
eksempelvis sygefravær. AU-administrationens sygefravær vurderes at ligge på 
niveau med regionerne. Der bør fokuseres på, hvordan vi i ACA kan sætte ind ift. 
at få nedbragt sygefraværet. 

 
En del af sygefraværet kan der ikke gøres noget ved, men en anden del kan være 
psykisk/trivselsmæssigt betinget – her kan vi fokusere som administrationscen- 
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ter. Den enkelte leder bør drøfte ”sygdom” (i omsorgsmæssig forstand) med sine 
ansatte. 

 
Der er enighed om, at stress, udbrændthed og dermed sygedage er en virkning af 
et øget arbejdspres. Fremdriftsreformen sætter et yderligere pres på arbejdet i 
Studieadministrationen, som måske kan påvirke den næste psykiske APV. Det 
øgede arbejdspres er et vilkår på en arbejdsplads i dag. Vi skal lære at arbejde 
med det, så vi ikke bliver syge af arbejdspresset. Ledere skal være klædt på til at 
håndtere stressramte medarbejdere, og der skal arbejdes med kulturen lokalt i de 
enkelte afdelinger. 

 
C.  Nyt om ACA 

Der opleves en stigning i antallet af opsigelser og barsler. OJ fremhæver, at bar- 
selsvikariater som udgangspunkt skal besættes og dermed ikke betragtes som et 
spareområde 
Det oplyses, at Universitetsdirektøren kommer på besøg i ACA i Emdrup d. 
18. august og d. 25. august i Aarhus. D. 25. august planlægges der i øvrigt in-
stitut- udflugt i Aarhus. Der arbejdes på et lignende arrangement i Emdrup. 

 
D.  Byggeplaner i Emdrup 

ST’s uddannelser i Roskilde skal flyttes til Emdrup, forventeligt i år 2021. D2/D- 
lav skal nedrives, og bygning C skal derfor nyindrettes. Der mangler godkendelse 
fra dekan, rektor mm. Efter godkendelse skal der etableres brugergrupper ift. 
ind- flytning i bygning C. Bygning C forventes indflytningsklar i 2017. Alle vil bli-
ve in- formeret (og inddraget), når processen er lidt længere. 

 
Evt.: 
Udgifter forbundet med arbejdsmiljørelaterede aktiviteter ligger som ud-
gangspunkt i de enkelte afdelinger. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Ole Jensen     Ivy Kirkelund    
Formand      Næstformand 



 

 

 
 

 
FORRETNINGSORDEN 

FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS’ SAMARBEJDSUDVALG (LSU ACA) 
 

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. 

 
 

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 deanmeldte 
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. 

 
 



 

 
4. Formandskabet 

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

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

 
 

Stk. 2: Dagsordenen drøftes i formandskabet ca. 10 dage før mødet og udsendes med 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. 3: Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan formanden efter aftale med næstformanden 
bestemme, at indkaldelse sker med kortere varsel. 

 
 

Stk. 4: 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 
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. 3: De to udvalg kan efter behov og nærmere aftale arrangere fælles møder og 
seminarer om temaer, som går igen i begge udvalg. 

 
 

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. 
 

 
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 
§ 17: 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 
§ 18: LSU ACA evaluerer sit arbejde hvert 2. år. 

 
 

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 sekretær, evt. 
med en repræsentant fra HR. 

 
 



 

Stk. 4: Der udarbejdes en opfølgningsplan efter evalueringen. 
 
 
 

18. Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse 
§ 19: 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 7. oktober 2015 

 
 

Aarhus, den  
 
 
 
 

Ole Jensen Ivy Kirkelund 
Formand for LSU ACA Næstformand for LSU ACA 
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Retningslinjer for arbejdstid og fravær for ansatteved ACA - 
kontor 
 
I ACA er der både stort fokus på brugerne og opgavevaretagelsen og medarbejdernes arbejdsbelastning. 
Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed. 
ACA ønsker at fremme en arbejdstilrettelæggelse og et arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejde og 
fritid. Dermed skabes de bedste forudsætninger for trivsel og opgavevaretagelse på lang sigt. 
 
Den generelle indgangsvinkel til praksis i ACA er: Ansvarlighed, fleksibilitet og rummelighed.  
 
Nedenstående retningslinjer skal gælde generelt for ACA. Visse retningslinjer kan være forskellige mellem 
afdelinger og personalegrupper, men disse skal synliggøres. Nærmeste leder og den enkelte medarbejder 
kan lave individuelle aftaler inden for de mål og rammer, der er skitseret. De særlige aftaler må ikke 
medføre ringere forhold for medarbejderen, end de generelle aftaler og regler foreskriver1. Ej heller må 
disse overtræde AU’s regler indenfor området. Der bør være størst mulig åbenhed om særlige aftaler 
mellem ledere og medarbejdere. 
 
Der henvises i øvrigt til  
• Aarhus Universitets generelle personalepolitiske retningslinjer og gældende overenskomster.  
• AU-HR’s medarbejder-ABC for beskrivelse af de generelle forhold: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/.  
• Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vedledning (PAV): 

http://hr.modst.dk/Personalejura%20overenskomster/Personalejura/PAV.aspx.  
 
Retningslinjerne er udarbejdet ud fra princippet om frihed under ansvar.  
 
I tilfælde af tvivl eller afklarende spørgsmål kan ACA´s partner i Arts HR kontaktes. 
 
 
1. Arbejdstid, registrering og flex 
Mål: 

- Alle fuldtidsmedarbejderes arbejdstid tilstræbes at ligge indenfor 37 timer/uge, dette gælder også 
specialkonsulenter og chefkonsulenter.  

- Bemanding skal sikres i ferier og ved sygdom og fravær. 
- Tidsregistrering skal kunne danne grundlag for eget flextidsregnskab. Registrering og opgørelse af 

tidsforbrug på opgaver og projekter skal ske efter behov i samarbejde med lederen. 
- Tillid under ansvar. 
- Afdelingen skal kunne overholde sine åbningstider og forpligtelser over for den øvrige del af AU. 

                                                           
1 http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdstidfravaerbarsel/vejledningomarbejdstidsregler/ 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/
http://hr.modst.dk/Personalejura%20overenskomster/Personalejura/PAV.aspx
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdstidfravaerbarsel/vejledningomarbejdstidsregler/
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- Ved tilrettelæggelse af arbejdstid i form af faste mødetider tilstræbes, at vagtplaner aftales lokalt. 
Arbejdstiden kan efter behov tilrettelægges forskelligt for forskellige medarbejdergrupper, men skal 
være ens for hele medarbejdergruppen. Arbejdstiden skal være veldefineret for alle medarbejdere.  

 
Retningslinjer: 

- Medarbejdere skal gennem deres kalender angive møder, aftaler og planlagt fravær, og hvis man 
ikke er i stand til at svare mails i mindst en dag, angive fravær i autosvar. Der arbejdes med åben 
kalender. Der kan lokalt indgås aftale med nærmeste leder om andre løsninger for enkelte 
medarbejdergrupper.  

- Alle medarbejdere er omfattet af flextid, hvis ikke andet er aftalt.  
- Medarbejderen kan frit tilrettelægge sin arbejdstid inden for tidsrummet kl. 7 - 18 mandag til fredag 

(”flextiden”), dog med tilstedeværelse kl. 9 – 15 mandag til torsdag og 9 – 14 fredag (”fixtiden”), 
medmindre andet aftales med nærmeste leder.  

- Deltidsansatte aftaler fixtid med nærmeste leder. 
- Specialkonsulenter og chefkonsulenter er ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid – men 

deres arbejdstid tilstræbes at være 37 t/uge.  Planlægning af arbejdstiden aftales specifikt med 
lederen.  

- Fuldmægtige ansat med rådighedstillæg kan forpligtes til at stå til rådighed eller udføre merarbejde 
uden for arbejdstid ved uopsættelige arbejdsopgaver jf. overenskomsten. Rådighedsforpligtelsen er 
på op til 20 timer i et kvartal, og må ikke bruges til et systematisk overarbejde ud over ansættelsens 
37 timer, og træder ikke i stedet for aftalerne om fixtid og flextid.Tid skal registreres løbende som 
aftalt med lederen.  

- Medarbejderen skal kunne dokumentere sit flexregnskab ifølge aftale med sin leder. Der anvendes 
normalt et særligt skema for alle medarbejdere i samme afdeling.  

- Saldoen for flex må være maks. +37 timer og min. -15 timer medmindre andet aftales med lederen. 
- Medarbejderen skal orientere sin leder, når grænserne nærmer sig, såfremt der ikke allerede 

foreligger en aftale. 
- Lederen skal holde sig orienteret og sikre balance mellem tid og opgaver. Afspadsering/afvikling af 

flextimer skal ske under hensyntagen til arbejdsopgavernes udførelse og afvikles i forholdet 1:1 som 
enkelttimer/halve/hele fridage. Afspadsering i form af hele dage sker efter aftale med lederen. 

- Faste dage og mødetider aftales med funktionschefen. Enkeltstående afvigelser fra den faste 
mødetid aftales forudgående med den daglige leder.  

- Pålagt overarbejde registreres og afregnes efter de almindelige takster for overarbejde. 
 
2. Hjemmearbejde 
Mål: 

- ACA’s medarbejdere udfører som hovedregel deres opgaver på arbejdspladsen. Kravet om 
tilstedeværelse har til formål at sikre tilgængeligheden i forhold til den enkelte medarbejder, at 
fastholde og udvikle samarbejdet med kollegaer og samarbejdspartnere samt at sikre 
medarbejderens kendskab til og føling med, hvad der foregår på arbejdspladsen.  

- Det forventes ikke, at medarbejderne i ACA arbejder om aftenen og i weekenden, hvis dette ikke 
særskilt er aftalt.  
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- ACA ønsker at gøre det muligt for medarbejdere med hjemmeboende børn eller andre relevante 
personlige forhold at tjekke mail og udføre mindre opgaver om aftenen/i weekenden for at opnå 
fleksibiliteten til f.eks. at hente/bringe børn. Dette aftales med nærmeste leder. 

 
Retningslinjer: 

- Hjemmearbejde skal afvejes med vagtplan, bemanding samt andres behov for kontakt med 
medarbejderen.  

- Der kan som udgangspunkt ikke afholdes faste hjemmearbejdsdage, fx en fast ugedag 
- Den enkelte medarbejder kan undtagelsesvis afholde hele hjemmearbejdsdage eller vælge at 

arbejde uden for flextiden (fx tidlig morgen eller aften) på arbejdspladsen med det formål at løse 
afgrænsede opgaver. Denne form for fravær fra arbejdspladsen aftales forud med nærmeste leder. 
 

3. Overarbejde og rådighed 
Mål: 

- Det tilstræbes at arbejdsopgaver planlægges, så pålagt overoverarbejde så vidt muligt undgås eller 
minimeres. 
 

Retningslinjer: 
- Merarbejde skal være pålagt af leder udenfor flextiden for at tælle som overarbejdstid, ellers 

opgøres timerne som flextid (jfr. i øvrigt regler om rådighedstillæg). 
- Merarbejde, kan af lederen efterfølgende godkendes som pålagt overarbejde. 
- Udført overarbejde kan efter ønske fra medarbejderen godkendes af den daglige leder til 

afspadsering.  
 

4. ACA’s interne mødeaktiviteter (herunder rejser) 
Mål: 

- Der tages hensyn til den geografiske spredning. 
- Eventuelle gener ved rejseaktivitet minimeres så vidt muligt gennem planlægning og udnyttelse af 

rejsetiden. 
- Deltagelse pr. videokonference tilskyndes. 

 
Retningslinjer: 

- Møder indkaldes så vidt muligt mindst en uge i forvejen.  
- Hvor det er relevant, angives i mødeindkaldelse, om det er et videomøde eller om fremmøde 

forventes. 
- Ved rejser mellem landsdelene, skal man så vidt muligt vælge transportmidler, som giver mulighed 

for at arbejde under transporttiden. 
- Møder holdes sædvanligvis inden for tidsrummet kl. 9 - 15. Møder med fysisk deltagelse på tværs af 

landsdelene holdes så vidt muligt inden for tidsrummet  kl. 10 – 14. 
- Heldagsmøder indkaldes i særlig god tid. 
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- Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid), dog må selve rejsetiden maximalt udgøre 
13 timer pr. døgn. Ved tjenesterejser medregnes rejsetiden til og fra arbejdsplads eller hjem som 
arbejdstid.  

- Deltagelse i sociale aktiviteter, efter normal arbejdstid, medregnes ikke som arbejdstid. 
- Såfremt rejsen starter fra egen bopæl (eller andet sted end arbejdsstedet), opgøres arbejdstiden fra 

medarbejderen tager af sted hjemmefra og til medarbejderen er hjemme igen. 
- Medarbejdere, som har brug for overnatning pga. møder/aktiviteter over flere dage, kan efter 

aftale med lederen arbejde længe de dage, de er udenbys, og afspadsere efterfølgende.  
 
5. Efteruddannelse, kursusdeltagelse og konferencer, herunder rejser 
Mål: 

- ACA ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at medarbejdere deltager i relevante 
kurser, seminarer og anden kompetenceudviklende aktivitet. 

- Drøftelse af kompetenceudvikling sker bl.a. i forbindelse med MUS. 
 

Retningslinjer: 
- Medarbejdere kan få tjenestefri til at deltage i seminarer / undervisning i forbindelse med 

efteruddannelse, som er aftalt med funktionschefen, og hvor aktiviteten foregår i flextiden. 
- Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn 1 dag til eksamen (eksamensdagen) og 1 dag 

før eksamen til eksamensforberedelse ved arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet.  
- Kursusdage, seminarer mv. tæller som udgangspunkt som normale arbejdsdage (op til 7,4 timer), 

dvs. neutralt i flextidsregnskabet. 
- Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid). 
- Rejsetid tæller oveni den normale arbejdstid ved hele kursusdage (dog må selve rejsetiden 

maksimalt udgøre 13 timer pr. døgn). Det forventes, at man så vidt muligt arbejder i rejsetiden. 
-  
- Ved rejse i egen bil benyttes statens takster for transportgodtgørelse (laveste km.-takst). 

Bemyndigelse til høj takst kan gives i særlige tilfælde), jf. AU’s politik for kørsel i egen bil: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-
koerselsbemyndigelse/. 

-  Medarbejdere i ACA er forpligtet til at overholde AU’s rejsepolitik. Se i AU’s politik for køb af rejser 
mv.: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/organisering/central-
oekonomifunktion/indkob/rejser/. 

 
6. Ferie mv. 
Mål: 

- Ferie planlægges med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem arbejdspladsens behov og 
medarbejderens ønsker. Opsparet ferie afvikles i ferieåret – undtagelsesesvis kan der overføres ferie 
til det følgende år. 
 

Retningslinjer: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-koerselsbemyndigelse/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-koerselsbemyndigelse/
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/organisering/central-oekonomifunktion/indkob/rejser/
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/organisering/central-oekonomifunktion/indkob/rejser/
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- Ferie, herunder særlige feriedage, og afvikling af flex planlægges og aftales med lederen, så 
afdelingen kan varetage sine funktioner tilfredsstillende. Fastlæggelse af hovedferien drøftes og 
aftales i afdelingen.  

- Medarbejderens ønsker om planlægning af hovedferie skal så vidt muligt fremsættes inden 1. 
februar i året for hovedferiens afholdelse og den daglige lederes svar på ferieønsker skal foreligge 
senest 15. februar. Senere fremført ønsker om planlægning eller ændring af hovedferie 
imødekommes, hvis afdelingens ferieplan tillader det. Lederens tilbagemelding om restferieønsker 
gives snares muligt og senest inden 14 dage.      

- Det tilstræbes fra begge sider, at planlagt og aftalt ferie ikke aflyses uden tungtvejende grunde. 
- Senest 1. maj sikrer nærmeste leder, at medarbejderne har planlagt hovedferien i det aktuelle 

ferieår, og senest 15. februar, at medarbejderne har planlagt afholdelse af restferie i det aktuelle 
ferieår.  

- Ferieafholdelse kan ikke påregnes, før det er aftalt med den daglige leder. 
- Eventuel lukning af afdelingen i sommerferieperioden eller i forbindelse med ”mellemliggende 

fridage” (jul, påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag o.lign.) aftales mellem administrationschefen 
og den enkelte funktionschef. 

- Eventuel tvungen ferie varsles efter Ferielovens regler. 
- Medarbejderen har til ansvar at registrere ferie i flexskemaet og/eller sikre grundlag for inddatering 

i det relevante system. En feriedag registreres med 7,4 timer for fuldtidsansatte.  
- Særlige feriedage (den 6. ferieuge) skal afholdes i det relevante ferieår.  
- Medarbejderen kan overføre maksimalt 10 dage af den ordinære ferie og/eller særlige feriedage til 

det følgende ferieår. Overførsel forudsætter skriftlig aftale herom med nærmeste funktionschef 
inden ferieårets afslutning. Ikke afholdte feriedage, der hidrører fra den ordinære ferie (25 dage), 
udbetales ikke.  

- Følgende dage er ud over helligdage fridage med løn på AU: 24. december, 31. december og 5. juni.  
- 1. maj kan medarbejdere efter aftale med nærmeste leder holde fri. 

 
7. Fravær i forbindelse med sygdom, barns sygedag, omsorgsdage e.lign. 
Mål: 

- Leder, kolleger og samarbejdspartnere skal have besked ved fravær. 
- Leder skal kunne sikre opgavevaretagelsen trods fravær i afdelingen. 
- AU’s generelle retningslinjer samt lovkrav m.h.t. sygefraværssamtaler og refusion skal opfyldes. 
- ACA tilstræber fleksibilitet i forhold til medarbejderens fravær på grund af sygdom og børns 

sygdom. 
 

Retningslinjer: 
- Fravær skal noteres i den elektroniske kalender og eventuelle møder skal aflyses af medarbejderen 

selv eller med hjælp fra en kollega. 
- Medarbejderen skal meddele fravær (sygdom, omsorgsdage eller barns sygedage) så tidligt som 

muligt og senest kl. 9 den første fraværsdag, jf. vejledning om registrering af ferie og fravær. Så vidt 
muligt oplyses om fraværets forventede varighed. 

- Ved flextid registreres fravær som følge af sygdom, omsorgsdage eller barns sygedag i flexskemaet 
med 7,4 timer for fuldtidsansatte.  
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- Medarbejderen giver besked om raskmelding. Ved sygemeldingens ophør opdaterer medarbejderen 
flexskema og/eller sikrer grundlag for inddatering af fravær i det relevante system. 

- Medarbejdere kan med nærmeste leder aftale frihed med løn til egen lægeordineret behandling 
f.eks. hos speciallæge, psykolog, fysioterapeut, på sygehus eller genoptræningscenter, hvis 
behandling ikke kan tilrettelægges uden for arbejdstiden.   

Længere tids sygdom 
 

- Ved længere tids sygdom (over 21 dage) afholder medarbejderens leder og medarbejderen 
sygefraværssamtale efter gældende regler. Medarbejderen kan vælge at invitere en bisidder, 
eksempelvis i form af en relevant tillidsrepræsentant og  ACA’s HR-partner deltager. HR-partneren 
for ACA foretager indberetning om samtalen til kommunen og søger samtidig om refusion (skal ske 
senest 4 uger efter 1. sygedag).  

- Såfremt en medarbejder har haft flere sygefraværsperioder2 af kortere eller længere varighed, 
afholder leder en samtale med medarbejderen. Formålet med samtalen er at drøfte 
medarbejderens fravær, herunder arbejdspladsens muligheder for at støtte. 

- Egne besøg ved læge, tandlæge og lignende (f.eks. samtale ved en psykolog) skal så vidt muligt 
planlægges til at ligge udenfor arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, kan medarbejderen arbejde 
før/efter sådanne besøg, enten ved at møde op på arbejdspladsen eller ved at arbejde hjemmefra. 
Hvis der foreligger aftale om frihed med løn, medregnes dagen som en almindelig fuldtidsdagsnorm 
– 7,4 timer for en fuldtidsansat – uanset længden af besøget hos lægen. Der gives ikke frihed med 
løn til læge- eller tandlægebesøg, hvor medarbejderen er ledsager fx til børns eller andre 
familiemedlemmers læge- eller tandlægebesøg.  

 
Barns sygdom 

- Hvis medarbejderens barn bliver sygt i løbet af en arbejdsdag, kan medarbejderen vælge enten at 
flexe ud og afholde barns 1. sygedag næste dag (såfremt barnet fortsat er sygt), eller afholde barns 
1. sygedag på dagen, hvor sygdommen opstod. 

- Reglerne for barns første sygedag fastslår, at ”Medarbejderen kan efter anmodning i fornødent 
omfang få hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende 
barn på dets 1. og 2. sygedag, når hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, og forholdene på 
tjenestestedet tillader det”. ACA tilstræber at imødekomme anmodning om barns 1. og 2. sygedag, 
hvis arbejdet tillader det og hvis pasningsbehovet ikke kan opfyldes på anden måde. 

- Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage med løn pr. barn, født efter den 1. oktober 2005, i hvert 
kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år – i alt 16 dage. Retten til omsorgsdage 
gælder, uanset om barnet er født på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke var ansat i en af statens 
institutioner. Ikke-afholdte omsorgsdage falder som udgangspunkt bort ved kalenderårets udløb.   

- Af familiemæssige årsager har medarbejderen for så vidt angår egne børn under 14 år ret 
tjenestefri med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse 
med hospitalsindlæggelse sammen med barnet. Tilsvarende gælder hvis barnet passes hjemme. De 

                                                           
2 http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Sygefravaer/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere/Sygefravaerssamtale-
hvornaar-og-hvordan.aspx 

http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Sygefravaer/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere/Sygefravaerssamtale-hvornaar-og-hvordan.aspx
http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Sygefravaer/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere/Sygefravaerssamtale-hvornaar-og-hvordan.aspx
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5 dage kan afholdes enkeltvis eller samlet. Der er ikke noget til hinder for, at man aftaler, at dagene 
kan holdes som halve dage.  
Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag.  

 
 
Godkendt af LSU den  
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Retningslinjer for arbejdstid og fravær for ansatte ved  
Arts Bygningsdrift og Rengøring 
 
I ACA, som Arts Bygningsservice med Arts Bygningsdrift og Arts Rengøring organisatorisk er en del af, er der 
både stort fokus på brugerne og opgavevaretagelsen og medarbejdernes arbejdsbelastning. Det er lederens 
ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed. 
ACA ønsker at fremme en arbejdstilrettelæggelse og et arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejde og 
fritid. Dermed skabes de bedste forudsætninger for trivsel og opgavevaretagelse på lang sigt. 
 
Den generelle indgangsvinkel til praksis i ACA er: Ansvarlighed, fleksibilitet og rummelighed.  
 
Nedenstående retningslinjer gælder for Arts Bygningsdrift og Arts Rengøring. Visse retningslinjer kan være 
forskellige mellem afdelinger og personalegrupper, men disse skal synliggøres. Nærmeste leder og den 
enkelte medarbejder kan lave individuelle aftaler inden for de mål og rammer, der er skitseret. De særlige 
aftaler må ikke medføre ringere forhold for medarbejderen, end de generelle aftaler og regler foreskriver1. 
Ej heller må disse overtræde AU’s regler indenfor området. Der bør være størst mulig åbenhed om særlige 
aftaler mellem ledere og medarbejdere. 
 
Der henvises i øvrigt til  
• Aarhus Universitets generelle personalepolitiske retningslinjer og gældende overenskomster.  
• AU-HR’s medarbejder-ABC for beskrivelse af de generelle forhold: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/.  
• Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vedledning (PAV): 

http://hr.modst.dk/Personalejura%20overenskomster/Personalejura/PAV.aspx.  
 
Retningslinjerne er udarbejdet ud fra princippet om frihed under ansvar.  
 
I tilfælde af tvivl eller afklarende spørgsmål kan ACA´s partner i Arts HR kontaktes. 
 
1. Arbejdstid 
Mål: 

- Afdelingen skal kunne overholde sine åbningstider og forpligtelser over for brugerne i Arts/AU. 
- Bemanding skal sikres i ferier og ved sygdom og fravær. 
- Tillid under ansvar. 
- Vagtplaner aftales lokalt. Arbejdstiden kan efter behov tilrettelægges forskelligt for forskellige 

medarbejdergrupper, men skal være ens for hele medarbejdergruppen. Arbejdstiden skal være 
veldefineret for alle medarbejdere.  

 
Retningslinjer: 

                                                           
1 http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdstidfravaerbarsel/vejledningomarbejdstidsregler/ 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/
http://hr.modst.dk/Personalejura%20overenskomster/Personalejura/PAV.aspx
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdstidfravaerbarsel/vejledningomarbejdstidsregler/
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-  
- Lederen skal holde sig orienteret og sikre balance mellem tid og opgaver. Afspadsering/afvikling af 

eventuelt merarbejde skal ske under hensyntagen til arbejdsopgavernes udførelse og afvikles i 
forholdet 1:1 som enkelttimer/halve/hele fridag efter aftale med lederen. 

- Mødetider aftales med funktionschefen. Enkeltstående afvigelser fra den faste mødetid aftales 
forudgående med den daglige leder.  

- Pålagt overarbejde registreres og afregnes efter de almindelige takster for overarbejde. 
- Vagtplan udarbejdes for en bestemt periode, fx 13 uger. Vagtplanen kan omfatte lørdage og/eller 

søndage. Vagtplanen tilrettelægges således, at det samlede timetal inden for perioden ikke 
overstiger et ugentligt gennemsnit på 37 timer. Der udbetales godtgørelse efter sædvanlige takster 
for tjeneste i tiden fra kl. 17-06 og for tjeneste på lørdage og søndage.  

- Overarbejde registreres og afregnes efter de almindelige takster for overarbejde.  
- Vagtordninger skal forhandles lokalt og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. 

 
 
2. Hjemmearbejde (ikke relevant i Bygningsdrift og Rengøring) 
 
3. Overarbejde og rådighed 
Mål: 

- Det tilstræbes at arbejdsopgaver planlægges, så pålagt overoverarbejde så vidt muligt undgås eller 
minimeres. 
 

Retningslinjer: 
- Merarbejde skal være pålagt af leder udenfor flextiden for at tælle som overarbejdstid, ellers 

opgøres timerne som flextid (jfr. i øvrigt regler om rådighedstillæg). 
- Merarbejde, kan af lederen efterfølgende godkendes som pålagt overarbejde. 
- Udført overarbejde kan efter ønske fra medarbejderen godkendes af den daglige leder til 

afspadsering.  
 

4. ACA’s interne mødeaktiviteter (herunder rejser) 
Mål: 

- Der tages hensyn til den geografiske spredning. 
- Eventuelle gener ved rejseaktivitet minimeres så vidt muligt  
- Deltagelse pr. videokonference tilskyndes. 

 
Retningslinjer: 

- Møder indkaldes så vidt muligt mindst en uge i forvejen.  
- Mødeindkaldelsen (reservationen af mødelokaler) viser om det er et videomøde eller om fremmøde 

forventes. 
- Ved rejser mellem landsdelene, skal man så vidt muligt vælge transportmidler, som giver mulighed 

for at arbejde under transporttiden. 
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- Møder holdes sædvanligvis inden for tidsrummet kl. 9 - 15. Møder med fysisk deltagelse på tværs af 
landsdelene holdes så vidt muligt inden for tidsrummet kl. 10 – 14. 

- Heldagsmøder indkaldes i særlig god tid. 
- Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid), dog må selve rejsetiden maximalt udgøre 

13 timer pr. døgn. Ved tjenesterejser medregnes rejsetiden til og fra arbejdsplads eller hjem som 
arbejdstid.  

- Deltagelse i sociale aktiviteter, efter normal arbejdstid, medregnes ikke som arbejdstid. 
- Såfremt rejsen starter fra egen bopæl (eller andet sted end arbejdsstedet), opgøres arbejdstiden fra 

medarbejderen tager af sted hjemmefra og til medarbejderen er hjemme igen. 
- Medarbejdere, som har brug for overnatning pga. møder/aktiviteter over flere dage, kan efter 

aftale med lederen arbejde længe de dage, de er udenbys, og afspadsere efterfølgende.  
 
5. Efteruddannelse, kursusdeltagelse og konferencer, herunder rejser 
Mål: 

- ACA ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at medarbejdere deltager i relevante 
kurser, seminarer og anden kompetenceudviklende aktivitet. 

- Drøftelse af kompetenceudvikling sker bl.a. i forbindelse med MUS. 
 

Retningslinjer: 
- Medarbejdere kan få tjenestefri til at deltage i seminarer / undervisning i forbindelse med 

efteruddannelse, som er aftalt med funktionschefen, og hvor aktiviteten foregår i flextiden. 
- Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn 1 dag til eksamen (eksamensdagen) og 1 dag 

før eksamen til eksamensforberedelse ved arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet.  
- Kursusdage, seminarer mv. tæller som udgangspunkt som normale arbejdsdage (op til 7,4 timer), 

dvs. neutralt i flextidsregnskabet. 
- Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid). 
- Rejsetid tæller oveni den normale arbejdstid ved hele kursusdage (dog må selve rejsetiden 

maksimalt udgøre 13 timer pr. døgn). Det forventes, at man så vidt muligt arbejder i rejsetiden. 
-  
- Ved rejse i egen bil benyttes statens takster for transportgodtgørelse (laveste km.-takst). 

Bemyndigelse til høj takst kan gives i særlige tilfælde), jf. AU’s politik for kørsel i egen bil: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-
koerselsbemyndigelse/. 

-  Medarbejdere i ACA er forpligtet til at overholde AU’s rejsepolitik. Se i AU’s politik for køb af rejser 
mv.: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/organisering/central-
oekonomifunktion/indkob/rejser/. 

 
6. Ferie mv. 
Mål: 

- Ferie planlægges med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem arbejdspladsens behov og 
medarbejderens ønsker 

- Opsparet ferie afvikles i ferieåret – undtagelsesvis kan der overføres ferie til det følgende år. 
 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-koerselsbemyndigelse/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-koerselsbemyndigelse/
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/organisering/central-oekonomifunktion/indkob/rejser/
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/organisering/central-oekonomifunktion/indkob/rejser/
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Retningslinjer: 
- Ferie, herunder særlige feriedage, og afvikling af flex planlægges og aftales med lederen, så 

afdelingen kan varetage sine funktioner tilfredsstillende. Fastlæggelse af hovedferien drøftes og 
aftales i afdelingen.  

- Medarbejderens ønsker om planlægning af hovedferie skal så vidt muligt fremsættes inden 1. 
februar i året for hovedferiens afholdelse og den daglige lederes svar på ferieønsker skal foreligge 
senest 15. februar. Senere fremført ønsker om planlægning eller ændring af hovedferie 
imødekommes, hvis afdelingens ferieplan tillader det. Lederens tilbagemelding om restferieønsker 
gives snares muligt og senest inden 14 dage.      

- Det tilstræbes fra begge sider, at planlagt og aftalt ferie ikke aflyses uden tungtvejende grunde. 
- Senest 1. maj sikrer nærmeste leder, at medarbejderne har planlagt hovedferien i det aktuelle 

ferieår, og senest 15. februar, at medarbejderne har planlagt afholdelse af restferie i det aktuelle 
ferieår.  

- Ferieafholdelse kan ikke påregnes, før det er aftalt med den daglige leder. 
- Eventuel tvungen ferie varsles efter Ferielovens regler. 
- Lederen sikrer at medarbejderens ferie registreres i det relevante system. En feriedag registreres 

med 7,4 timer for fuldtidsansatte.  
- Særlige feriedage (den 6. ferieuge) skal afholdes i det relevante ferieår.  
- Medarbejderen kan overføre maksimalt 10 dage af den ordinære ferie og/eller særlige feriedage til 

det følgende ferieår. Overførsel forudsætter skriftlig aftale herom med nærmeste funktionschef 
inden ferieårets afslutning. Ikke afholdte feriedage, der hidrører fra den ordinære ferie (25 dage), 
udbetales ikke.  

- Følgende dage er ud over helligdage fridage med løn på AU: 24. december, 31. december og 5. juni.  
- 1. maj kan medarbejdere efter aftale med nærmeste leder holde fri. 

 
 
7. Fravær i forbindelse med sygdom, barns sygedag, omsorgsdage e.lign. 
Mål: 

- Medarbejderen giver mundligt besked om fravær til sin leder per telefon  
- Leder sikrer opgavevaretagelsen sker trods fravær i afdelingen. 
- AU’s generelle retningslinjer samt lovkrav m.h.t. sygefraværssamtaler og refusion skal opfyldes. 
- ACA tilstræber fleksibilitet i forhold til medarbejderens fravær på grund af sygdom og børns 

sygdom. 
 

Retningslinjer: 
- Medarbejderen skal meddele fravær (sygdom, omsorgsdage eller barns sygedage) ved almindelig 

mødetid den første fraværsdag Så vidt muligt oplyses om fraværets forventede varighed. 
- Medarbejderen giver lederen besked om raskmelding. Ved sygemeldingens ophør sikrer lederen 

inddatering af fravær i det relevante system. 
- Medarbejdere kan med nærmeste leder aftale frihed med løn til egen lægeordineret behandling 

f.eks. hos speciallæge, psykolog, fysioterapeut, på sygehus eller genoptræningscenter, hvis 
behandling ikke kan tilrettelægges uden for arbejdstiden.   
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Længere tids sygdom 
- Ved længere tids sygdom (over 21 dage) afholder medarbejderens leder og medarbejderen 

sygefraværssamtale efter gældende regler. Medarbejderen kan vælge at invitere en bisidder 
eksempelvis i form af en relevant tillidsrepræsentant og ACA’s HR-partner deltager. HR-partneren 
for ACA foretager indberetning om samtalen til kommunen og søger samtidig om refusion (skal ske 
senest 4 uger efter 1. sygedag).  

- Såfremt en medarbejder har haft flere sygefraværsperioder2 af kortere eller længere varighed, 
afholder leder en samtale med medarbejderen. Formålet med samtalen er at drøfte 
medarbejderens fravær, herunder arbejdspladsens muligheder for at støtte. 

- Egne besøg ved læge, tandlæge og lignende (f.eks. samtale ved en psykolog) skal så vidt muligt 
planlægges til at ligge udenfor arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, kan medarbejderen arbejde 
før/efter sådanne besøg, enten ved at møde op på arbejdspladsen eller ved at arbejde hjemmefra. 
Hvis der foreligger aftale om frihed med løn, medregnes dagen som en almindelig fuldtidsdagsnorm 
– 7,4 timer for en fuldtidsansat – uanset længden af besøget hos lægen.  

- Der gives ikke frihed med løn til læge- eller tandlægebesøg, hvor medarbejderen er ledsager fx til 
børns eller andre familiemedlemmers læge- eller tandlægebesøg.  
 

Barns sygdom 
- Hvis medarbejderens barn bliver sygt i løbet af en arbejdsdag, kan medarbejderen vælge enten at 

flexe ud og afholde barns 1. sygedag næste dag (såfremt barnet fortsat er sygt), eller afholde barns 
1. sygedag på dagen, hvor sygdommen opstod. 

- Reglerne for barns første sygedag fastslår, at ”Medarbejderen kan efter anmodning i fornødent 
omfang få hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende 
barn på dets 1. og 2. sygedag, når hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, og forholdene på 
tjenestestedet tillader det”. ACA tilstræber at imødekomme anmodning om barns 1. og 2. sygedag, 
hvis arbejdet tillader det og hvis pasningsbehovet ikke kan opfyldes på anden måde. 

- Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage med løn pr. barn, født efter den 1. oktober 2005, i hvert 
kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år – i alt 16 dage. Retten til omsorgsdage 
gælder, uanset om barnet er født på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke var ansat i en af statens 
institutioner. Ikke-afholdte omsorgsdage falder som udgangspunkt bort ved kalenderårets udløb.   

- Af familiemæssige årsager har medarbejderen for så vidt angår egne børn under 14 år ret 
tjenestefri med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse 
med hospitalsindlæggelse sammen med barnet. Tilsvarende gælder hvis barnet passes hjemme. De 
5 dage kan afholdes enkeltvis eller samlet. Der er ikke noget til hinder for, at man aftaler, at dagene 
kan holdes som halve dage.  
Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag.  

 
  
Godkendt af LSU den  

                                                           
2 http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Sygefravaer/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere/Sygefravaerssamtale-
hvornaar-og-hvordan.aspx 

http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Sygefravaer/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere/Sygefravaerssamtale-hvornaar-og-hvordan.aspx
http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Sygefravaer/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere/Sygefravaerssamtale-hvornaar-og-hvordan.aspx
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Modtager(e): LSU og FSU Notat 

Vedrørende lønforhandlingerne 2014 og 2015 i Adminsitrationscenter Arts 

I Administrationscenter Arts (ACA) blev der i april – maj 2015 gennemført lønfor-
handlinger for perioderne 1.4.2014 – 31.3.2015 og 1.4.2015 – 31.3.2016 inden for de 
økonomiske rammer, som var udmeldt af universitetsledelsen, dvs. 0,1 procent af 
lønsummen for den første periode og 0,3 procent for den anden periode.  
 
Der blev gennemført forhandlinger mellem administrationschefen og tillidsrepræsen-
tanter fra 12 af de faglige organisationer, som har medarbejdere i ACA samt 2 selv-
forhandlere. På grund af den begrænsede størrelse af de lønpuljer, der skulle for-
handles om, og som organisationsrepræsentanterne var kritiske overfor, var det nød-
vendigt med en en nøje prioritering mellem de omkring 100 ansøgninger om lønfor-
bedring.  
 
Forhandlingerne resulterede i følgende aftaler:  
• 22 kvalifikationstillæg på 7.000 – 20.000 kr. i henhold til lønaftalerne med de 

pågældende organisationer og rimeligt fordelt i forhold til lønsummen for de en-
kelte organisationer 

• 5 engangshonorarer og  
• 8 omklassificeringer.  
 
Forhandlingsforløbet gik udmærket, men der var en fælles oplevelse af, at  
ansøgningsskemaet ikke fungerede optimalt og at der var meget håndholdt arbejde, 
idet data ikke genbruges.  

 
Sammenfattende kan det siges, at der set i forhold til lønpuljen blev brugt rigtig 
mange ressourcer og energi på at gennemføre processen. Det er på den baggrund 
positivt, at Universitetsledelsen har besluttet, at tune procedurer og  
it-understøttelsen i de kommende lønforhandlinger.  

 
 
Ole Jensen 
Administrationschef 
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