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Dagsorden 
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ARTS 
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Mødeemne: LSU møde i ACA 
Mødedato: Den 7. december 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 Bech Birn (MBB) Leo Normann Pedersen (LNP) 
Morten Jacobsen (MJ) Steen Weisner (SW) 
Knud Holt Nielsen (KHN)  
Rikke Petersen (RP)  
Zbigniew Sobkowicz (ZS)  
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC)  
Torben Sommer (TS)  
  
Referent: Bettina Houlberg  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ordinært LSU-møde kl. 11:00-12:00  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Eventuel opfølgning på LSU-mødet den 7. september 2017 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 
Orienteringspunkter: 
3. Personalepolitik 

3.1. Arbejdstidsregler 
Arbejdsgruppen er ikke blevet færdig med et forslag 

3.2. Kompetenceudvikling  
Bilag: Kompetenceoversigt 2016_2017 - afventer 

4. Økonomi 
4.1. ØR 3 og budget 2018 

Bilag: Sagsfremstilling budget 2018 for ACA 
Bilag: Budgetoversigt i tal 
Bilag: Bemærkninger til budgettet 

 
Meddelelsespunkter: 

5. Planlagte møder i 2018: Den 2. marts og 1. juni 
 

6. Eventuelt: 
 
 
Ole Jensen     Ivy Kirkelund 
Formand     Næstformand   
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Mødedato: 7. december 2017 
Møde: Møde i ACA LSU 
Punktejer: Ole Jensen 
Gæst: Heine Hundahl Esbersen 

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X 
Meddelelsespunkt (sæt kryds)  
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 

Budget 2018 for ACA 

Resumé 

Budgettet i 2018 balancerer. Den pålagte 2%-besparelse er fundet i forbindelse med stillingsvakancer og 
andre budgetdispositioner og det er i størst muligt udstrækning hensigten at forsøge at finde de kom-
mende års besparelser på samme måde. Der kan dog ikke gives garantier for, at det alene vil række.  

Indstilling 

Det indstilles, at LSU drøfter budgettet for 2018.  
 

Sagsfremstilling 

Budgettet for 2018 er i en forenklet version vist i tal fordelt på funktionsområder med tilhørende bemærk-
ninger til de væsentligste ændringer.  
Der vil i henhold til Universitetsledelsens beslutning blive tale om besparelser på ca. 2% om året foreløbig i 
perioden frem til og med 2021. Disse besparelser er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fordelt, men vil i 
de enkelte år vil som udgangspunkt blive søgt udmøntet ved stillingsvakancer i det omfang det som følge af 
effektiviseringer eller opgavebortfald, er muligt at undlade genbesættelser. Det relativt lange tidsperspek-
tiv vil også kunne anvendes til at tænke i kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik omplacering 
til andre funktioner. Det kan dog ikke udelukkes, at det bliver nødvendigt at gennemføre uansøgte afskedi-
gelser.  
ACA’s forretningscontroller deltager i mødet og vil kunne besvare spørgsmål.  
 

Kommunikation 

Budgettet for 2018 kommunikeres til medarbejderne i ACA efter LSU-mødet.  

 

Sagsbehandler 

Heine Hundahl Esbersen/Ole Jensen 

Involvering 

Funktionschefer. ACA LSU vil løbende blive inddraget i overvejelserne om udformningen af de årlige bud-
getter, herunder udmøntningen af besparelserne. 

Tidsfrist 

 

Bilag 

1. Budgetoversigt i tal 
2. Bemærkninger til budgettet 
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Notat 
 

Heine Hundahl Esbersen 

 

Dato: 22. november 2017 
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SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 
Modtager(e): LSU for Administrationscenter Arts (fork. ACA) 
 

Angående budgettet for ACA for ØR3 2017 og primobudget 2018 

 

 

Dette notat præsenterer ACA’s økonomi, som det er budgetlagt ved ØR3 2017 og i pri-

mobudgettet for 2018. Opstillingen er i det format, hvori administrationscentrets øko-

nomi tidligere er blevet forelagt LSU. 

 

Tabel 1 herunder viser ACA’s budget for 2017 som udarbejdet til ØR3. 

 

 
 

Tabel 2 herunder viser det udarbejdede primobudget for 2018. For at gøre tallene 

mere sammenlignelige er budgettet for 2018 tilbageregnet til 2017-niveau med pris-

lønreguleringsfaktoren, som for 2018 er 2,7 % jævnfør Moderniseringsstyrelsens ud-

melding. 

 

Der må tages en række forbehold, når primobudgettet sammenlignes med ØR3-bud-

gettet. Eksempelvis er lønforhandlingspuljen budgetteret under ’Ledelse og stab’ i 

primo, men uddelt på funktionsenheder ved ØR3. 

Tabel 1 - ØR3 2017

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab 1.308 1.410 -1.250 1.468

Ph.d. og internationalisering 8.080 735 -567 8.249

Økonomi 0 8.489 0 8.489

Bygningsservice 19.761 796 -874 19.683

HR 4.452 94 0 4.546

Studier 48.609 1.292 -790 49.111

Kommunikation 7.281 384 -432 7.233

IT 7.817 488 -272 8.033

Omkostninger i alt 97.308 13.688 -4.185 106.811

Debiteringsindtægter 107.103

Resultat 292

Løn Drift Salg SUM
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Hertil kommer, at Universitetsledelsen har besluttet at særskille bygningsserviceafde-

lingernes budgetter fra og med 2018. Denne ændring skyldes et ønske om bedre over-

blik over universitetets samlede omkostninger til bygninger – altså husleje, ejendoms-

skat og energi, men også rengøring og vedligehold. 

 

 

Tabel 2 - Primobudget 2018 (i 2017-niveau)

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab 1.804 900 -783 1.921

Ph.d. og internationalisering 7.702 725 -575 7.853

Økonomi 0 8.271 0 8.271

HR 4.554 91 0 4.645

Studier 46.995 1.365 -536 47.824

Kommunikation 7.612 372 -621 7.363

IT 7.403 276 0 7.679

Omkostninger i alt 76.070 12.000 -2.515 85.555

Debiteringsindtægter 85.555

Resultat 0

Bygningsservice 19.710 927 -1.089 19.547

Løn Drift Salg SUM
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Modtager(e): ACA LSU 
 

Bemærkninger til budget 2018 for ACA 
 
I bemærkningerne redegøres for hvert funktionsområde for de væsentligste ændringer 
fra 2017 til 2018 – primært vedrørende ’løn’ og større ændringer vedrørende ’drift’ og 
’salg’. 
 
Adm. Ledelse og stab 
Lønbudgettet indeholder en pulje til lønforbedringer, som skal forhandles i foråret 
2018. Herefter vil puljen blive fordelt på de enkelte funktionsområder i henhold til ud-
faldet af forhandlingerne. Der er desuden teknisk indlagt en budgetreguleringspost, 
som har til formål at tage højde for, at der i løbet af budgetåret opstår et ikke planlagt 
mindreforbrug i de enkelte funktionsområder i forbindelse med vakancer, syge- og 
barselsrefusioner o.l.  
I driftsbudgettet er der ligesom i 2017 afsat midler til kontorhold for hele ACA herun-
der fællespuljer til arbejdsmiljøforanstaltninger og større anskaffelser samt kompeten-
ceudvikling.  
 
Ph.d. og internationalisering 
Lønbudgettet er mindre, da området   hele 2017 har haft en projektansat kollega til at 
styre processen omkring overtagelse af opgaver fra BSS på internationaliseringsområ-
det. Disse opgaver er indarbejdet i teamet. Det medfører, at der fastholdes løn til D-
TAP, da denne post forventes at stige lidt på grund af ovenstående forhold 
Ph.d.- og Internationalisering overtager ultimo 2017 driften af Nordic Center India fra 
Umeå universitet på vegne af de nordiske deltageruniversiteter. En medarbejder i tea-
met, som har arbejdet på flere projekter omkring Indien, overtager dette område, som 
bliver forankret på IKS.  
Der er i øvrigt en overførsel af løn i forbindelse med internationaliseringsmedarbejder, 
som er tilknyttet CJU (Center for journalistisk Universitetsuddannelse. 
 
Økonomi 
Lønbudgettet for 2018 er på omtrent samme niveau som i primobudgettet for 2017. 
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Der har i 2017 været flere medarbejdere på barselsorlov, hvoraf kun en mindre del har 
været dækket af vikarer. Der har også været et antal fratrædelser. Disse forhold har 
foranlediget, at regnskabet for 2017 forventes lavere end forudsat. 
I 2018 forventes ligeledes medarbejdere på orlov, ligesom der efter fastsættelsen af  
Primobudgettet er en medarbejder, der er fratrådt. Disse forhold er medvirkende til, at 
budgettet muligvis kan nedskrives ved første budgetopfølgning. 
 
HR 
Lønbudgettet er i store træk uforandret fra 2017, men der er ansat en vikar, som dæk-
ker en barselsorlov frem til 15. februar 2018. Denne vikar dækker samtidig en sygemel-
ding, som har været siden august 2017 og som efter planen fortsætter til ca. 1. februar 
2018, hvor der forventes en fuldtidsraskmelding.  
 
Studier 
Lønbudgettet er reduceret gennem nedlæggelse af fire stillinger. To stillinger i UVA-
EKA er ikke genbesat ved stillingsledighed i henholdsvis primo og medio 2017. Ser-
viceniveau er opretholdt/forbedret ved en ændret organisering (blandt andet bedre in-
tegration i opgaveløsningen for ensartede opgaver på tværs af Aarhus/Emdrup) og æn-
drede processer i forbindelse med øget digital understøttelse af eksamensprocessen. 
En stilling i EVU er ikke genbesat ved stillingsledighed medio 2017. Serviceniveauet er 
opretholdt ved en ændret organisering internt i EVU-området og ved en ændret opga-
vefordeling mellem henholdsvis EVU og SNUK/UVAEKA. En tværgående datamedar-
bejder-/udviklerstilling er ikke genbesat som følge af ændret organisering af databe-
handling/udviklingsopgaverne, hvorefter opgaverne er fordelt på flere medarbejdere 
med de nødvendige kompetencer.   
 
Kommunikation 
I budgettet er medtaget ny oversætter, som med 2/3 finansiering fra fakultetet (anført 
som ’salg’ i budgettet) foreløbig er ansat i to år som alternativ til at sende opgaverne 
ud af huset. En medarbejder er efter eget ønske gået ned på 32/t uge (fra 1. september 
2017). 
 
It 
Udsættelse af ansættelse af nr. 2 elev i Aarhus fra 1. december 2017, hvor den nuvæ-
rende elever stopper, til 1. september 2018. Elev nr. 1 i Aarhus forventes genbesat den 
1. februar. Ny Emdrupelev starter 1. december 2017, 3 måneder tidligere end planen 
som følge af vakant supporterstilling.  
 
Bygningsservice 
Der er budgetteret med en ny såkaldt IGU stilling, som er en ordning, der skal sikre 
mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, hvis 
kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske ar-
bejdsmarked. 
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Der er oprettet en ny stilling som ejendomsserviceteknikerelev i Bygningsservice Em-
drup. 
Med lukningen af Trøjborg i december 2017 tilpasses bemandingen i rengøringsgrup-
pen. Reduktionen er planlagt med brug af midlertidige ansættelseskontrakter. 
I løbet af 2017 er antallet af fuldtidsbeskæftigede i forbindelse med fratrædelser redu-
ceret med to, en i Rengøring-Aarhus og en i Bygningsdrift-Emdrup, samtidig med at 
service er opretholdt. 
 
Ole Jensen 
Adm.chef 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. december 2017 
Kl. 10.00-11.00 
 
Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 
Emdrup: A011 
 
Mødedeltagere LAMU: 
Medarbejdere                                    Ledere 
Lars Friis (LF)                                         Ole Jensen (OJ) 
Aino Lea Winther-Pedersen (AWP)   Lars Mitens (LM) 
Berit Granum (BG)                                Signe Hvid Maribo (SHM) 
Candy Joan Clifforth (CJC) 
                                                                    
 
Mødedeltagere LSU: 
Medarbejdere                                    Ledere 
Torben Sommer (TS)                             Ole Jensen (OJ) 
Ivy Kirkelund (IK)                                  Leo Normann Pedersen (LNP) 
Marianne Bach Birn (MBB)                 Steen Weisner (SW) 
Morten Jacobsen (MJ)  
Knud Holt Nielsen (KHN)                   Observatør: 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
                                                                     
 
Referent: Anne Mørk Risager (AMR) 

Dagsorden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 07.09.17 
Bilag: ”Referat LAMU LSU Fællesmøde 07.09.17”.   
 
3. Opfølgning: ”God omgangstone og kommunikation”  
Motivering: Kommentering af materiale fra workshop vedr. ”God omgangstone 
og kommunikation” d. 07.09.17 samt info vedr. kommende fælles workshop d. 9. 
marts 2018.  
Bilag: ”Mødebilag fra seance vedr. god omgangstone og kommunikation” og ”God 
tone, indstilling til FAMU FSU”.   
 
4. Opfølgning: Sygefraværsprojekt 
Motivering: Status fra arbejdsgruppen vedr. sygefraværsprojekt  
Bilag: ”Forslag til kommissorium for projekt vedr. reduktion af sygefravær i ACA”.   
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5. Status: Psykisk APV 
Motivering: Status vedr. arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.  
 
6. Orientering: Arbejdsmiljøstatistikker  
Motivering: Arbejdsmiljøstatistikker for 3. kvartal 2017 
Bilag: ”Arbejdsmiljøstatistik ACA Q3 2017” 
 
7. Meddelelsespunkt: Mødeplanlægning 2018 
Planlagte møder i 2018:  
D. 2. marts 
D. 1. juni 
 
8. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole Jensen  Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 
Formand   Næstformand  Næstformand 
LSU/LAMU  LSU   LAMU 
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8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
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arts/administrationscentret/  
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Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. september 2017 

Kl. 09.45-11.15 

 

Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 

Emdrup: A011 

 

Mødedeltagere LAMU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Candy Joan Clifforth (CJC)                  Ole Jensen (OJ) 

Aino Lea Winther-Pedersen (AWP)   Lars Mitens (LM) 

                                                                    Signe Hvid Maribo (SHM) 

                                                                    

Mødedeltagere LSU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Torben Sommer (TS)                             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) 

Rikke Petersen (RP)                     

Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC)   

 

Rådgiver/HR-partner:                    Mads Brask Andersen (MBA) 

                                                                     

Gæst: Mads Krarup, AU HR (pkt. 3) 

Afbud: Berit Granum (BG), Lars Friis (LF) 

 

Referent: Anne Mørk Risager (AMR) 

Referat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.   

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 16.06.17 

Referat godkendt.  

 

3. ”God omgangstone og kommunikation” 

Motivering/opgave: Behandling af materiale med henblik på afdækning af ”tone- 

og kommunikationsproblemener” samt forslag til initiativer, der kan skabe god om-

gangstone og kommunikation.  

 

Med Krarup fra AU HR som facilitator gennemgik mødedeltagerne en 45-minutters 

workshop med fokus på den gode omgangstone og kommunikation. Output fra work-

shoppen kan ses i mødebilag. 

 

4. Orientering: Sygefraværsprojekt 

Motivering: Rapportering fra besøg vedr. nedbringelse af sygefravær i Randers 
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Kommune.  

OJ orientererede om, at en arbejdsgruppe i ACA har været på inspirationsbesøg hos 

Randers Kommune, der har igangsat et projekt omkring nedbringelse af sygefravær.  

 

LM, der deltog i besøget, supplerede, at den markante reduktion af sygefraværet bl.a. 

var lykkes ved et fokus på og en italesættelse omkring, hvad fravær/sygdom egentlig 

er; herunder hvornår er begrænset fremmøde eksempelvis bedre end slet intet?  

LM fortalte desuden, at man i Randers Kommune har inddraget medarbejderne i tan-

kegangen omkring sygedom og herudfra opnået en ”fælles holdning” til fravær og syg-

dom. Dertil kommer en synliggørelse af fraværsstatistikker på både afdelings- og per-

sonniveau.  

 

IK, der ligeledes deltog i besøget, pointerede, hvor stor en forskel der er på, hvordan 

og hvornår noget opfattes som sygdom. I forbindelse med sygefraværsprojektet i 

Randers Kommune refererede IK til en tipskupon, som et konkret værktøj til at få sat 

tanker og drøftelser i gang ud fra en række dilemmaer omkring sygdom eller ikke-

sygdom.   

 

AGJ efterspurgte en klarlægning af spillerummet - hvad ”må man spørge om” ifm. sy-

gefravær, hvor går grænsen?  

 

AWP havde derudover et ønske om, at man i hver afdeling har en metode for/helt be-

vidst tager stilling til, hvordan man tager sig af de medarbejdere, der er tilbage, når 

en afdeling rammes af længerevarende fravær (sygdom, barsel mv.). Ligeledes, at der 

laves en helt konkret plan over, hvem der har ansvaret for hvad, når en medarbejder 

vender tilbage og skal tilbage på sporet efter længere tids fravær; måske noget a la det 

man gør, når der kommer nye medarbejdere. 

MBB efterspurgte i forbindelse med længerevarende fravær i en afdeling, at lederen 

hjælper med en prioritering af arbejdsopgaverne for den enkelte medarbejder.     
 

SW supplerede, at projektet i Randers er ganske omfattende, hvorfor vi i ACA må 

være opmærksomme på, om vi har de fornødne ressourcer til et løfte et lignende set-

up. En ”light-udgave” kunne overvejes. RP tilføjede, at indsatsen i ACA bør målrettes, 

ligesom tidligere resultater og handlingsplaner (eksempelvis fra Psykisk APV) bør an-

vendes.  

 

OJ rundede punktet af med et ønske om, at en arbejdsgruppe i ACA vil tage fat i em-

net – med lidt eller megen inspiration i besøget hos Randers Kommune. Det blev be-

sluttet, at nuværende arbejdsgruppe laver et forslag til et sygefraværsprojekt i ACA, 

som fremlægges på næste LSU/LAMU-møde d. 07.12.17.  

OJ vil forsøge at finde finansiering til eventuel projekthjælp.  

 

5. Opfølgning: APV på Arts  

Motivering: Tilbagemelding/status til fakultetets APV-følgegruppe på, hvordan 

konkrete tiltag er blevet behandlet lokalt. 
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OJ anbefalede, at ACA’s 12 punkter til det gode arbejdsmiljø kan fungere som tilbage-

melding til fakultetets APV-følgegruppe. Der var blandt mødedeltagere opbakning 

hertil. CJC efterspurgte en plan for, hvordan man lokalt arbejder med tiltagene. CJC 

foreslog, at emnet skal på dagsordenen med jævne mellem. OJ afrundede punktet 

med at fastslå, at arbejdet omkring Psykisk APV foregår løbende i de enkelte områder 

og behandles i LSU/LAMU-regi igen til foråret, mens arbejdet omkring Fysisk ar-

bejdsmiljø sker løbende og behandles på LAMU-møder.   

 

6. Orientering: Arbejdsmiljøstatistikker 

Motivering: Arbejdsmiljøstatistikker for 2. kvartal 2017 

Ud fra arbejdsmiljøstatistikker for 2. kvartal konstaterede OJ, at tallet gennemgående 

er faldet lidt i forhold til samme periode sidste år. OJ understregede vigtigheden i at 

have disse statistikker at forholde sig til. KHN efterspurgte muligheden for alene at 

sammenligne tal med andre universiteter – for et mere ligeværdigt sammenlignings-

grundlag. MBA mente ikke, at en sådan sammenligning kan foretages. OJ argumente-

rede for, at vi til en start kan sammenligne os med de øvrige administrationscentre på 

AU.  

Relevansen af sådanne sammenligninger blev drøftet. I den forbindelse supplerede 

MBA og RP, at hovedfokus bør ligge på, hvor vi i ACA gerne vil ligge, og at statistikker 

herudfra bør anvendes målrettet.  

OJ rundede punktet af med at fastslå, at arbejdsgruppen omkring sygefravær arbej-

der videre hermed.  

 

7. Meddelelsespunkt:  

Liste med 12 konkrete tiltag og ideer til et bedre arbejdsmiljø i administrationscen-

ter Arts - drøftet på LSU/LAMU-fællesmøde d. 16.06.17. 

På hjemmesiden findes ACA’s top 12 til det gode arbejdsmiljø. 

Se: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/arbejdsmiljoe-

udvalg/lamu-for-administrationscenter-arts/top-12-til-det-gode-arbejdsmiljoe/ 

 

8. Eventuelt 

OJ orienterede t om, at sommerudflugter i hhv. Emdrup og Aarhus er undervejs. I 

Aarhus er emnet ”Campus 2.0” ved besøg i AU Økonomi og Bygninger (d. 14. septem-

ber), mens man i Emdrup planlægger besøg hos UCC (d. 3. oktober). 

 

 

 

 

 

 

Ole Jensen  Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 

Formand   Næstformand  Næstformand 

LSU/LAMU  LSU   LAMU 
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http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/arbejdsmiljoeudvalg/lamu-for-administrationscenter-arts/top-12-til-det-gode-arbejdsmiljoe/
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Output fra seance vedr. god omgangstone og kommunikation  

 

Jf. pkt. 3 Fællesmøde LSU/LAMU i ACA d. 7. september 2017.  

 

Individniveau:  

 

Tiltag Effekt (ændring vi ønsker at se i hverdagen)  

Gøre hinanden gode – kultur/indstilling til samarbejde 

i form af en anerkendende sprogbrug. God omgangs-

tone fås af indstilling til hinanden. Der skal findes løs-

ninger uden tabere. Fokus på sagens kerne/buskabet 

frem for uhensigtsmæssig sprogbrug  

Opbygge tillid 

Ikke tale dårligt om andre enheder, medarbejdergrup-

per og/eller geografier 

Nedbryde skel  Opbygge tillid 

Anerkende i langt højere grad – og gøre det eksplicit  Alle forbedres ved – og trives med anerkendelse  

Nærvær mellem afdelinger, institut og administration 

– anvend betegnelserne VIP og TAP så lidt som muligt  

Forståelse for hinandens situation  

 

 

Lokalniveau:  

 

Tiltag Effekt (ændring vi ønsker at se i hverdagen) 

Sikre den rette information på det rigtige tidspunkt – 

sladder vokser, når man ikke kender fakta   

Imødekomme rygtedannelse  

Den lokale ledelse skal sikre et rum, hvor man kan tale 

om og sikre, at der bliver reageret, når en medarbejder 

føler sine grænser overskredet  

Afløb for frustration/ked-af-det-hed samt undgå lig-

nende situationer fremadrettet  

Den lokale ledelse skal være ærlig – men altid loyal 

mod beslutninger, som træffes længere oppe i systemet 

Undgå uhensigtsmæssig sprogbrug omkring beslut-

ningstagerne  Accepter og indpas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Lokalniveau: 

 

Tiltag Effekt (ændring vi ønsker at se i hverdagen)  

Ledelsen skal italesætte VIP og TAP ligeværdigt samt 

agere herudfra (eksempelvis ift. medarbejderudvikling 

– der tales om ”karriereveje” for VIP og ”arbejdsliv” for 

TAP samt VIP = indtægt og TAP = udgift) 

Nedbryde/minimere VIP/TAP-problematikken   

VIP skal sikres indsigt i alle de ”usynlige” funktioner, 

som er nødvendige for at drifte et universitet (projekt-

økonomistyring, it, bygningsservice, uddannelsesadmi-

nistration mm.). Eksempelvis har Arts Studier med 

succes visualiseret opgaveflowet ved eksamensadmini-

stration – dette bruges i dialog med studielederne for 

at synliggøre de mange led i en sådan proces 

Forståelse for hinandens arbejdsopgaver  Øget tole-

rance og respekt  

Møder ansigt til ansigt giver bedre forståelse, er relati-

onsopbyggende og forebygger misforståelser. TAP-

(fod)folk skal i højere grad deltage på relevante møder 

med VIP 

Synlighed om praksis og forhold  

Alle ledere skal være bedre til at skride ind over for 

dårlig omgangstone. Vores ledere skal proaktivt gøre 

dekaner og institutledere opmærksomme på eventuelle 

problemer 

Forbedret tone  

 

 

Fakultetsniveau:  

 

Tiltag Effekt (ændring vi ønsker at se i hverdagen)  

Udarbejdelse af kodeks for den gode omgangstone og 

kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, mel-

lem medarbejdere indbyrdes og til og fra studerende  

Nul-tolerance overfor grov, stødende eller nedladende 

tiltale  

Skabe åbenhed om eventuel problematisk adfærd og få 

den stoppet  

Ledere på alle niveauer klædes på til at kunne sikre, at 

retningslinjerne bliver efterlevet ensartet i alle dele af 

fakultetet og til at kunne håndtere konflikter  

Forebygge eller opdage problemer tidligt, så de ikke 

hober sig op hos den enkelte eller i organisationen 

Skabe gode rammer for dialog mellem ledelse og med-

arbejdere  

Skabe åbenhed samt forebygge eventuelle problemer  

Eventuelt uddele en årlig pris til en medarbejder eller 

leder, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats i for-

hold til den gode omgangstone   

Opmærksomhed på, at der arbejdes målrettet og seri-

øst mod den gode omgangstone og kommunikation  

Det betaler sig  
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”God omgangstone og kommunikation” – APV indsats under FAMU-FSU på ARTS 

Indstilling til FAMU-FSU om forslag til indsatser på fakultetsniveau. 

Til behandling på FAMU-FSU fællesmøde den 11. oktober 2017. 

 

Baggrund for forslag til indsatser 
Kommissoriet for gruppens arbejde definerer, at arbejdsgruppen – i samarbejde med LAMU-
LSU/LSAU – har skullet afdække eventuelle behov for centrale initiativer for at styrke den gode om-
gangstone og kommunikation. Arbejdsgruppen har således ikke haft til opgave at udspecificere så-
danne eventuelle initiativer, men at afdække behovet og lægge op til den videre proces.  
 
Efter en afsøgning af problemets omfang og karakter i LAMU-LSU/LSAU er det tydeligt, at der er be-
hov for redskaber til såvel forebyggelse af ’god omgangstone og kommunikation’ såvel som redska-
ber til håndtering af situationer, hvor omgangstonen ikke længere er god.  
 
I det materiale, vi har modtaget fra de lokale udvalg, bliver det tydeligt, at der er tale om både en-
kelttilfælde, hvor en god omgangstone krænkes, og at der også er tale om mønstre i, hvem der kræn-
kes, hvem der krænker, hvilke miljøer krænkelserne finder sted i, og hvad der ser ud til at fodre kon-
flikterne. I et fremadrettet arbejde er der således brug for, at de tiltag, der iværksættes, tillader at 
skelne mellem enkelttilfælde og mønstre i dårlig omgangstone, spændende fra fx hård tone og nedla-
dende bemærkninger over beklikkelse af kolleger til deciderede krænkelser og udskamning. Såvel fo-
rebyggelse som håndtering kan præciseres, hvis man fremover har blik for og handler på mønstre i 
den dårlige omgangstone. Behandles rækker af enkelttilfælde kun som enkelttilfælde, risikerer hånd-
teringen af fx krænkelser i sig selv at blive en af de kræfter, der tillader krænkelserne i at fortsætte, i 
stedet for at stoppe disse.  
 
I tilbagemeldingerne bliver det endvidere tydeligt, hvordan en dårlig omgangstone ikke bare påvirker 
de involverede enkeltpersoner, men også de grupper af mennesker, og de arbejdsfællesskaber, de 
indgår i. Når omgangstonen bliver grov, er det således ikke alene den enkelte medarbejders trivsel, 
arbejdsduelighed og arbejdsmiljø, der er på spil, men også trivsel, arbejdsduelighed og -miljø i et 
større fællesskab, der trues. Håndteringsredskaberne må have blik for, at fællesskabets duelighed 
kan være truet og dermed trues også arbejdet med at udføre vores kerneopgaver. 
 
I analyserne af materialet fra de lokale udvalg bliver vi tillige opmærksomme på, hvordan sociale ka-
tegorier som køn, alder og stilling/position spiller en rolle. Dette må ikke overses i arbejdet med ud-
vikling af fremtidig fakultetsindsats. Især er vi blevet opmærksomme på, hvordan de forskelle, der 
markeres af universitetets hierarkier og ansættelsesforhold (såvel blandt som på tværs af hhv. TAP, 
VIP og studerende) både spiller en implicit rolle, men også – ironisk nok – medskaber samme pro-
blem som vi ønsker at håndtere. Med andre ord, så finder vi, at nogle af de problematikker, der er 
skitseret fra de lokale udvalg, genkendes som fx en VIP-TAP konflikt, samtidig med at vi kan genkende 
samme type konflikt andre steder i organisationen (fx i VIP-VIP konflikter, i studerende-VIP konflikter 
etc.). Det betyder ikke, at vi kan se bort fra betydningen af universitets egne kategorier, men at når 
en konflikt eller udfordring med god omgangstone optræder som en særlig VIP-TAP konflikt, så bør 
det undersøges på hvilke måder samme konflikt/uoverensstemmelse genkendes andre steder i orga-
nisationen, og samtidig må organisationen være villig til at håndtere konflikter, der er skabt af univer-
sitets egne hierarkier og arbejdsdelinger. 
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Det er et ønske fra medarbejdersiden, at ledelsen udviser handlekraft og værner om arbejdsmiljøet 
og den gode omgangstone, og at dette sker ud fra en klar og forudsigelig linje for, hvornår og hvor-
dan ledelsen griber ind, og hvor det samtidig er tydeligt for medarbejderne, hvor grænserne for god 
omgangstone går. 
  

Overordnet er det arbejdsgruppens vurdering, at fakultetet er udfordret af denne type problemstil-

linger, og at kvalificeret håndtering af dette kræver fortsat systematisk arbejde med indhentning af 

perspektiver og erfaringer fra andre universiteter og udarbejdelse af politikker og præcisering af le-

delsesmuligheder.  
 
 
INDSATSER 
Arbejdsgruppen anbefaler, at FAMU-FSU drøfter følgende forslag til en central fakultetsindsats for 
at forbedre omgangstonen og kommunikationen på ARTS  
 
Systematisk italesættelse af emnet ”God omgangstone og kommunikation” 
Ledere på alle niveauer på fakultetet skal sætte ”God omgangstone og Kommunikation” på dagsorde-
nen i alle relevante fora. Ledere skal have mulighed for at blive vejledt og efteruddannet i at sætte 
temaet på dagsordenen. 
 
Temaet skal konsolideres af dekanen med en tydelig udmelding om, hvad rammerne for god om-
gangstone er, og hvad dekanen forventer af handling fra den enkelte leder. Dekanen og øvrige ledere 
på fakultetet melder klart ud til alle i alle fora om betydningen af god omgangstone og kommunika-
tion jf. Rektors notat til HAMU-HSU 23. august 2017.  
 
Ledere skal være tydelige om, hvad de forstår med god omgangstone – gerne med reference til ”AU’s 
normer for det daglige arbejdsliv”.  
 
Endelig skal lederne i endnu højere grad kunne uddannes og støttes i at påtage sig deres lovbaserede 
ansvar for arbejdsmiljøet for alle ansatte inden for ledelsesområdet. Herunder med et stærkt fokus 
på de relationer der usagt/uformelt bliver defineret af de forskellige ansattes tilhørsforhold og funk-
tion inden for enheden. 
 
 
Faglige drøftelser i en ordentlig tone 
Det skal overordnet understreges, at de faglige drøftelser gerne må være fagligt skarpe og udfor-
drende, men at debatten ikke må tage karakter af personangreb. Der skal ske en tydeliggørelse af, at 
f.eks. ukonstruktive og personlige angreb i en drøftelse/debat underminerer tilliden mellem kolle-
gaer i en enhed, således at frygten for personangreb hæmmer medarbejderes lyst til at deltage i, 
hvad der burde være en professionel, fagligt udviklende debat. 
I forvejen sætter AUs personalepolitik ganske klare rammer for, hvordan alle ansatte generelt skal 
agere og omgås hinanden, herunder hvordan vi kommunikerer med og om hinanden på møder, i 
mails, i vores daglige omgang med hinanden, på sociale medier etc. Af AU’s normer for det daglige 
arbejdsliv fremgår blandt andet, at man vægter ytrings- og forskningsfrihed, åbenhed, tillid og mang-
foldighed, gensidig respekt og ordentlighed, sammenhæng, samarbejde og god ledelse.  
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Det skal klart kommunikeres, at brud på normerne, fx i form af personangreb, kan føre til sanktioner 
og i sidste instans have ansættelsesmæssige konsekvenser. Her kan hensynet til enhedens (forsker-
gruppens /afdelingens/instituttets) arbejdsmiljø undertiden veje højere end individets ret til at ud-
trykke sig kritisk.  
 
Sociale medier og digital kommunikation 
Der skal ske en tydeliggørelse af rammerne for debat og offentliggørelse af informationer på sociale 
medier, herunder omtale af egen og andres forskning mv. Grundlæggende gælder de samme princip-
per som ved anden kommunikation. Det vigtigste skel går mellem rent privat kommunikation og of-
fentlig kommunikation til en større eller mindre kreds. Ved brug af bl.a. sociale medier kan nogle 
medarbejdere imidlertid opleve uklarhed eller en gråzone mellem, hvad der er hhv. offentlig og pri-
vat kommunikation. Dette lader til at kalde på opmærksomhed og præciseringer. Netop den gråzone 
og håndtering af overskridelse af god omgangstone og kommunikation bør afsøges nærmere, og en 
politik udformes for, hvordan krænkelser, der løber viralt, kan håndteres.  
 

Fra fakultetsniveau skal det tydeliggøres over for alle medarbejdere, under hvilke juridiske rammer 

debatter og drøftelser kan foregå. Regler om ophavsret, tavshedspligt og fortrolighed om personlige 

oplysninger indgår i tydeliggørelsen.  
 
Code of Conduct  
Arbejdsgruppen anbefaler, at man arbejder videre med udviklingen af en eller anden form for ”Code 
of Conduct”, der tydeliggør rammerne for god skik for faglig kritik og kollegial omgangstone. 
En udarbejdelse af en ”Code of Conduct” bør som udgangspunkt ske på AU-niveau, da behovet – og 
principperne – for en sådan må være det samme på tværs af AU. Det videre arbejde med en ”Code of 
Conduct” kan med fordel tage afsæt i de eksempler på ”Code of Conducts” fra udenlandske og dan-
ske universiteter, som arbejdsgruppen allerede er bekendt med. Det skal bemærkes, at ”Code of 
Conduct” fra danske universiteter kan være mere direkte overførbare til AU-forhold end udenland-
ske, da de udenlandske kan indeholde elementer som ikke har øje for dansk lovgivning og AUs ram-
mer for arbejdsmiljøet.  
Arbejdsgruppen anerkender således, at der kan være et behov for en ”Code of Conduct”, men at den 
ideelt bør være gældende for hele AU. Arbejdsgruppen er dog også opmærksom på, at behovet mu-
ligvis ikke (foreløbigt) tages under behandling på AU-niveau. Fakultetet må i den forbindelse over-
veje, hvor langt Arts selv ønsker og har behov for at gå i udformningen af en eventuel ”Code of Con-
duct” eller tilsvarende guidelines, såfremt dette ikke sker på AU-niveau. Under alle omstændigheder 
anbefaler vi, at der systematisk i det videre arbejde med god omgangstone på AU og/eller specifikt 
på Arts inddrages erfaringer med andre danske såvel som udenlandske universiteters adressering af 
forhold omkring adfærd og omgangstone.  
 
Baseret på tilbagemeldingerne fra de lokale udvalg opsummerer arbejdsgruppen, at medarbejderne 
ikke som udgangspunkt har et påtrængende ønske om (flere) regler. Men de har et ønske om – og 
behov for – at ledelsen tager ansvaret på sig og handler, når omgangstonen skifter fra god til dårlig. 
Det kan eksempelvis være når den kollegiale kritik/omtale skifter fra fagligt substantiel og konstruktiv 
til beklikkende, personangribende eller lignende. Ligeledes har medarbejderne behov for en klar og 
forudsigelig linje for, hvornår og hvordan ledelsen griber ind – mere klar og forudsigelig, end tilfældet 
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er i dag. Det erkendes, at en del sager befinder sig i gråzoner, der ikke klart kan lovgives om. Men un-
dervejs i arbejdet har flere i arbejdsgruppen noteret en grad af handlingslammelse/berøringsangst 
fra ledelsesside ift. håndtering af sager om god omgangstone. Her kunne klarere retningslinjer hjælpe 
alle videre. Endvidere har arbejdsgruppen også konstateret en relativt udbredt misforståelse blandt 
medarbejderne om, hvor hårdt man har ret til at udtale sig om kolleger, og hvor meget man ’skal 
kunne tåle mosten’. 
 
Indstilling: 
Opsummerende vurderer arbejdsgruppen, at der efterspørges klarere rammer for god omgangstone, 
herunder større forudsigelighed og klarere linje i håndhævelsen af disse. Dette bør tage udgangs-
punkt i en operationalisering af ”AU’s normer for det daglige arbejdsliv” sammenholdt med inspira-
tion fra andre universiteters ”Code of Conduct” for god omgangstone samt det allerede etablerede 
Code of Conduct for Research Integrety (og de hertil knyttede begreber om honesty, transparancy og 
accountability). 
 
Det skal suppleres med større fokus på forebyggelse/stimulering af god omgangstone. Det bør bl.a. 
ske gennem en konsolidering fra ledelsesside af vigtigheden af god omgangstone suppleret med 
bedre uddannelse og støtte til lederne. 
 
Endelig bør det tydeliggøres, at der ikke gælder særlige regler eller er særligt snæver/vid ytringsfri-
hed på sociale medier eller andre platforme, men at det også her er de almene regler, der gælder.  
 

I det videre arbejde med konkretiseringen, anbefaler arbejdsgruppen, at der bliver særlig opmærk-

somhed på, hvad der er forebyggende initiativer og handlinger, og hvad der er konkrete ledelsesred-

skaber til at håndtere konkrete situationer, hvor omgangstone og kommunikation har en negativ ef-

fekt på arbejdspladsen.  
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Forslag om projekt vedrørende reduktion af sygefravær i ACA 

 

LSU og LAMU har flere gange i forbindelse med drøftelserne af arbejdsmiljøstatistikkerne konstateret, at det gen-

nemsnitlige sygefravær i ACA lå højt i forhold til de øvrige områder i Enhedsadministrationen på AU og tilsvarende 

tal for ansatte i Staten. Det blev derfor på LSU/LAMU-mødet i marts 2017 aftalt, at der skulle sættes særligt fokus 

på mulige årsager til sygefravær og ikke mindst på, hvordan sygefraværet kan reduceres.  

 

Til at forestå dette arbejde og komme med et oplæg til LAMU/LSU blev der nedsat en arbejdsgruppe med føl-

gende repræsentanter: Leo Normann Pedersen, Lars Mitens, Ivy Kirkelund, Mads Brask Andersen, Sigurbjørg Ol-

sen Christensen og Bettina Houlberg. 

Arbejdsgruppen var i eftersommeren på et inspirationsbesøg hos kolleger i Randers Kommune, som har arbejdet 

med temaet og er lykkedes med at nedbringe sygefraværet betragteligt. Med afsæt i erfaringerne fra dette besøg 

fremlægger arbejdsgruppen hermed følgende refleksioner og forslag.  

 

Udgangspunkt:  

Årsagerne til sygefravær er komplekse, og det kræver en helhedsorienteret indsats at sænke det. Klar ledelse, god 

statistik, tidlig indsats og fælles ejerskab er vigtige dele af løsningen. Mhp. at sikre fælles ejerskab ikke bare hos 

ledere og medarbejderrepræsentanter, men hos alle medarbejdere, er det derfor arbejdsgruppens vurdering, at 

arbejdet med projektet må involvere hele organisationen. Ligesom i Randers Kommune tilknyttes ekstern konsu-

lent til at hjælpe med gennemførelsen.  

 

Målet er i løbet af 2 år at sænke det gennemsnitlige sygefravær i ACA med 1/3 – fra ca. 12 dage til 8 dage årligt- 

og dermed komme på niveau med gennemsnittet for alle statslige ansatte.   

 

Organisering: 

Projektet organiseres med en styregruppe og arbejdsgrupper efter behov. Til styregruppen foreslås følgende 

medlemmer: OJ, SW, LNP, LM, Ivy Kirkelund, Morten Jacobsen, Sigurbjørg Olsen Christensen ….. Evt. Martin Keis 

fra Organisation og arbejdsmiljø i AU HR? 

 

Proces:  

 December 2017: Godkendelse af projekt i LAMU/LSU og 1. møde i styregruppe 

 December 2017: Involvering af konsulent 

 Januar 2018: Møde mellem styregruppe og konsulent 

 Februar 2018: Kick off-arrangement – fælles og/eller i afdelinger 

 Arbejde med problemstillinger efter oplæg/input fra konsulent   

 Maj 2018: 1. opsamling på projekt og drøftelse i LAMU/LSU af projektets videre forløb  

 

 



 

   

Udbytte:  

 Udarbejdelse af en lokalpolitik, herunder retningslinjer for sygemeldinger og –opfølgninger, i den ud-

strækning AU’s retningslinjer ikke er tilpasset forhold i ACA 

 Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med henblik på håndtering af sygefravær 

 Øget fælles bevidsthed om og opmærksomhed på sygefravær og dets betydning for den enkelte medar-

bejder, kolleger og organisationen 

 Systematisk månedlig opfølgning på udviklingen i sygefraværet i alle funktionsområder, bl.a. via AU’s sy-

gefraværsstatistikker 

 Handlingsplan(er), som sikrer varig forankring af den nye praksis/kultur.  
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Sygedage
Omfatter fraværstyperne: 
• Sygdom (evt. med §56 refusion)
• Graviditetsbetinget sygdom, 
• Arbejdsskade
• Delvis syg; nedsat tid eller opgavefritagelse

Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalender-
dage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget.

Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 
timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). 
Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er 
medtaget med den angivne fraværsprocent.  

Har en ansat skiftet institut, VD-område mv. i et kvartal, er 
fraværet medregnet i begge enheder. I ÅRSTAL  vedrørte 
dette højest 100 dage på hele AU. 
Sygedage for ansatte med ”Socialt Kapitel” – fx fleksjobbere 
– er medtaget.

1. SYGEFRAVÆR - Kommentarer og Begrebsforklaringer

Datagrundlaget
Antal ansatte, antal sygedage og de ansattes 
indplacering på enheder – er baseret på oplysninger 
fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem 
registreret fravær og reelt fravær. 
Enheder med under 20 medarbejdere er af 
anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på 
de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen. 

Antal ansatte (Headcount)
Dækker over antallet af entydige månedslønnede 
ansatte– herunder månedslønnede ph.d.’er. Antal 
ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som 
årsværk, ansættelsesbrøk mv. 

• Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i 
de pågældende enheder. 

• Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne 
gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første 
og sidste dag.

• Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne 
gennemsnittet af antal ansatte på årets første og 
sidste dag. 

På grund af efterregistreringer, kan der være 
uoverensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen 
af de fire kvartaler.

Kommentarer til data 
Det gennemsnitlige sygefravær i Q1-Q3 2017 er på 
4,4 dage. 
På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der 
forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på 
institutniveau kan ses  i bilaget med 
sygefraværsstatistikken. 
I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og 
internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal 
der tages højde for;
• forskelle i registreringspraksis, mellem forskellige 

medarbejdergrupper
• forskelle i arbejdsfunktioner og 

I HR-IT systemet AUHRA er det muligt at trække mere 
detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan 
filtreres – fx i forhold til enheder og fraværslængde. 
HR i administrationscentre, sekretariater og 
fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til AUHRA. 
Læs mere om AUHRA på 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-
systemer/auhra/

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/
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Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien ‘Øvrige’. 

Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total
CUDIM 2 1 1 4
Institut for Kultur og Samfund 2 1 2 5
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 4 2 9 15
Institut for Kommunikation og 
Kultur 2 1 3 6
Øvrige 0 0 0 0
Total 10 5 15 30

Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Undervisning og 
Læring 0 0 0 0
Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi 0 1 1 2
Institut for Statskundskab 2 2 0 4
Institut for Virksomhedsledelse 0 0 2 2
Institut for Økonomi 3 0 1 4
Juridisk Institut 1 0 0 1
Psykologisk Institut 0 4 0 4
Øvrige 1 1 1 3
Total 7 8 6 21

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Institut for Biomedicin 1 4 1 6

Institut for Folkesundhed 0 0 0 0

Institut for Klinisk Medicin 7 1 4 12
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 2 1 0 3

Institut for Retsmedicin 0 0 0 0

Øvrige 0 1 0 1

Total 10 7 5 22

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Administrationscenter Arts 0 4 2 6
Administrationscenter Aarhus 
BSS 1 0 3 4
Administrationscenter HE 0 1 1 2
Administrationscenter ST 1 4 1 6
AU HR 0 1 0 1
AU IT 5 0 1 6
AU Uddannelse 2 1 2 5
AU Økonomi og Bygninger 1 3 3 7
Forskning og Eksterne relationer 0 1 0 1
Universitetsledelsens Stab 0 1 0 1
Total 10 16 13 39

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Bioinformatik (BiRC) 0 0 0 0
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet 1 1 2 4
Institut for Agroøkologi 1 1 0 2
Institut for Bioscience Aarhus 1 2 2 5
Institut for Bioscience R, K, S 1 4 1 6
Institut for Datalogi 1 0 0 1
Institut for Fysik og Astronomi 1 0 1 2
Institut for Fødevarer 0 0 1 1
Institut for Geoscience 1 0 1 2
Institut for Husdyrvidenskab 5 3 2 10
Institut for Ingeniørvidenskab 1 2 0 3
Institut for Kemi 0 2 0 2
Institut for Matematik 0 1 0 1
Institut for Miljøvidenskab 0 1 0 1
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 0 2 0 2
Interdisciplinary Nanoscience
Center (iNANO) 2 0 1 3
Øvrige 2 0 1 3
Total 17 19 12 48

Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AIAS 0 0 1 1
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Arbejdsulykker 2015-2017

Arbejdsulykker 
2015 ARTS BSS HE ST

Enheds-
adm. AU

Fordeling imellem 
anmeldte og 
registrerede ulykker

Anmeldte 2 2 9 22 12 47 52%

Registrerede 0 0 17 18 8 43 48%

Total 2 2 26 40 20 90 100%
Arbejdsulykker 
2016 ARTS BSS HE ST

Enheds-
adm. AU

Anmeldte 3 0 12 20 16 51 48%

Registrerede 1 0 14 22 18 55 52%

Total 4 0 26 42 34 106 100%
Arbejdsulykker 
2017 (Q1-Q3) ARTS BSS HE ST

Enheds-
adm. AU

Anmeldte 0 1 6 13 9 29 41%

Registrerede 0 16 19 6 41 59%

Total 0 1 22 32 15 70 100%

2. ARBEJDSULYKKER 2017

Kommentarer til fraværsdata
I tabellen til venstre ses data for arbejdsulykker over de sidste tre år. For 
Q1-Q3 2017 er der en overvægt af registrerede ulykker i forhold til 
anmeldte ulykker. Dette kunne indikere, at ulykkerne har en mindre 
alvorlig karakter i 2017.
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