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LSU-møde i ACA den 25. maj 2016 
Kl. 9:00-11:00 
(Fællesmøde med LAMU kl. 10:00-11:00) 
 
Aarhus bygning 1443, lokale 340 
Emdrup lokale A011 
 
Mødedeltagere: 
 
B-siden/medarbejdere                      A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (KI), næstformand           Ole Jensen (OJ), formand 
Marianne Bach Birn (MBB)                     Leo Normann Pedersen (LNP) 
Anders Gade Jensen (AGJ)                      Steen Weisner (SW) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS)                                Rådgiver/HR-partner: Mads Brask Andersen 
 
Afbud: Ditte Jessing, Rikke Petersen 
 
Observatør: Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
Referent: Anne W. Rasmussen (AWR) 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
2. Opfølgning på LSU-mødet den 11. marts 2016, herunder evt. yderliere 
bemærkninger til referatet 
Dokumentet om fokusområder for MUS 2016 lægges på LSU i ACA's hjemmeside 
snarest (punkt 5). 
Sommerudflugten for ACA medarbejdere substitueres ikke af et fagligt seminar, da et 
sådant seminar kræver længere tid at planlægge, end der er til rådighed. OJ foreslog, 
at der arrangeres et fagligt seminar ved anden lejlighed (punkt 10.1). 
Universitetsdirektøren Arnold Boons besøg i ACA er den 6. juni i Aarhus og den 20. 
juni i Emdrup (punkt 10.2) 
 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 
3. Lønforhandlinger 2016 
Der var enighed om, at lønforhandlingsprocessen, herunder kriterierne for lønfor-
bedringer, havde fungeret tilfredsstillende. KHN påpegede, at kriterierne var et brug-
bart værktøj for tillidsrepræsentanter til at forberede medarbejderne på lønforhand-
lingen. OJ konkluderede, at kriterierne og forvaltningen af disse virker og også benyt-
tes ved næste lønforhandling. 
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Orienteringspunkter og eventuelt: 
4. Økonomi 
4.1 Regnskab for ACA 2015 
Regnskabet for ACA 2015 endte med et overskud på 2,5 mio. kr. OJ redegjorde for de 
væsentligste forklaringer, som først og fremmest var stillingsvakancer. 
4.2 Økonomirapport 1, 2016 
Økonomirapporten fra første kvartal af 2016 viser, at der fortsat forventes balance 
mellem indtægter og udgifter. IK foreslog, at der knyttes noter til tallene i økonomi-
rapporten. Det ville gøre rapporten mere "gennemsigtig". OJ vil arbejde på dette. 
Næste økonomirapport forventes til august. 
 
5. Kompetenceudvikling 2016 
OJ orienterede om, at uforbrugte midler fra SCKK (Statens Center for Kompetence- 
og Kvalitetsudvikling) er blevet fordelt. ACA's del af støtten vil blive brugt på allerede 
igangværende kompetenceudviklende projekter. 
 
6. Pilotprojekt vedr. procesoptimering i Arts Studieadministration 
OJ fortalte, at universitetsdirektøren har igangsat nogle pilotprojekter om procesop-
timering for at imødekomme de udfordringer som de kommende års besparelser vil 
føre med sig. LNP informerede om, at Arts Studier i øjeblikket i samarbejde med et 
konsulentfirma gennemfører et pilotprojekt vedrørende eksamensplanlægning. IK 
påpegede, at det er vigtigt at inddrage medarbejderne i en dialog om projektets ind-
hold og formål. Projektet forventes at løbe indtil efteråret og skal herefter videreføres 
på andre opgaver og områder. 
 
7. Forslag om flytning af sproguddannelser fra Aarhus BSS til Arts 
OJ orienterede om, at en aftale om overflytning af sprogfag fra Aarhus BSS til Arts er 
ved at være på plads. Det betyder, at opgaver fra Aarhus BSS, og dermed medarbejde-
re fra Aarhus BSS, flyttes til Arts. ZS spurgte ind til, om der også tilføres ekstra res-
sourcer på biblioteksområdet. OJ bekræftede, at overflytningen af medarbejdere fra 
Aarhus BSS til Arts også gælder biblioteksområdet. Når der foreligger en aftale, skal 
der oprettes en task force, som tager vare på den videre proces. Bestyrelsen træffer 
beslutning den 14. juni og yderligere orientering følger på det kommende møde. 
 
8. Revideret personalepolitik 
Den nye personalepolitik, som er tiltrådt af HSU, træder i kraft den 1. juni 2016. OJ 
foreslog, at LSU laver en arbejdsgruppe, der gennemser personalepolitikken i forhold 
til eventuelle behov for tilføjelser eller lignende. OJ foreslog, at han og SW repræsen-
terer A-siden i arbejdsgruppen. Der skal peges på repræsentanter fra B-siden. 
 
9. Eventuelt 
OJ informerede om, at universitetsdirektøren peger på tre overordnede emner for det 
fremtidige arbejde i Enhedsadministrationen: 
• Digitalisering 
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• Procesoptimering 
• Kompetenceløft 
Direktørens refleksioner om disse temaer kan læses på hans blog: 
http://medarbejdere.au.dk/strategi/director/ 
og forventes at blive uddybet, når han besøger ACA. 
  
 
 
 
Fælles med LSU (kl. 10:00-11:00) 
 
A. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 
 
B. Drøftelse af psykisk APV rapport 
OJ udtrykte stor tilfredshed med den høje svarprocent og OJ vurderede, at rappor-
tens resultater overordnet ser fornuftige ud, herunder at medarbejderne generelt tri-
ves og er tilfredse med arbejdspladsen. Han glædede sig ikke mindst over, at ACA’s 
samarbejde med fakultetet vurderes at være i orden. 
 
Der var herefter en drøftelse af undersøgelsen, bl.a. om følgende punkter: 
 
• Mobning og grov tale: Vigtigt at der skabes en kultur, hvor man straks taler 

om dette med fx en kollega, en tillidsrepræsentant eller en leder. Ellers er pro-
blemet svært at komme til livs. For at målrette en indsats er det væsentligt at vi-
de, om det er kollegaer, studerende, VIP’ere eller andre, der gør brug af groft 
sprogbrug. Dette skal gerne frem på dialogmøderne. 

• Fremtidsudsiger: Manglende tilfredshed med fremtidsudsigterne kan hænge 
sammen med besparelserne i de kommende år. LNP påpegede, at god kommuni-
kation mellem ledelse og medarbejdere kan være med til at afbøde dette problem. 

• Stressforebyggelse: Det vil være en mulighed at indhente rådgivning om dette 
i afdelingerne 

• Geografi: Administrationscentrets placering både i Aarhus og Emdrup har be-
tydning for ledelse og samarbejde. OJ ønsker, at dette punkt tilføjes listen over 
AU’s 4 hovedtemaer (forebyggelse af stress, god ledelse, anerkendelse og god to-
ne) som skal tages op på dialogmøderne. 

• Dialogmøder og handleplan: OJ understregede, at det nu er vigtigt, at man i 
den enkelte afdeling får en dialog om, hvordan resultaterne skal forstås og hvor-
dan man vil arbejde med forbedringer. SHM nævnte, at man i Kommunikation 
ville prøve en ”panel-model”, hvor medarbejdere præsenteres for cases, som 
danner udgangspunkt for diskussion. KHN foreslog fokusgruppeinterviews eller 
samtaler med tillidsrepræsentant som mulig opfølgning på APV rapporten. End-
videre foreslog KHN vidensdeling indenfor organisationen – afdelingerne med 
det bedste APV resultat bør dele deres gode erfaringer. Der var enighed om, at 
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traditionelle handleplaner ikke er givtige i sig selv og at afdelingerne må finde de 
former som fungerer bedst og rapportere om arbejdet til LAMU/LSU. 

 
C. Orientering 
OJ orienterede om, at ledergruppen havde haft et møde med erhvervspsykolog og 
coach, Jette Wied Hatting om stress og stresshåndtering. OJ var åben for at invitere 
hende igen til møder med medarbejdere i de enkelte afdelinger. 
 
D. Arbejdsmiljøstatistik 2. kvartal 2016 
OJ konstaterede, at sygefraværet i første kvartal af 2016 har været lidt lavere end i 
første kvartal 2015 og at det i øvrigt ligger på niveau med de andre administrations-
centre. 
 
E. Eventuelt 
Intet tilføjet. 
 


