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LSU-møde i ACA den 11. marts 2016 

Kl. 11:00-12:00 

 

Aarhus bygning 1443, lokale 440 

Emdrup lokale A011 

 

Mødedeltagere:  

 
B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Anders Gade Jensen (AGJ) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Rikke Petersen (RP) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
 
Observatør 
Zibigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Referent: Mads Brask Andersen 
 
 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
Signe Hvid Maribo (SHM) 
 
Observatør 
Ditte Jessing (DJ) 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Referat LSU 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 12. november 2015, herunder evt. yder-

ligere bemærkninger til referatet. 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet fra den 12. november 2015. 

 

3. B-sidens konstituering  

 

IK forsætter som næstformand for LSU. 

 

4. Lønforhandlinger 2016  

Motivering: Lønforhandlingsbudget, status med hensyn til ansøgninger, for-

handlingsproces m.v.  

 

OJ orienterede om baggrunden for beregninger fra AU Økonomi og fastsættelsen 

af rammen på 0,4 og 0,2 fra Universitetsledelsen. OJ gjorde opmærksom på, at 

selve fordelingen pr. afdeling ikke afspejler den endelige fordelin-

gen/udmøntning, men blot er AU økonomis udregning til fastsættelse af for-

handlingsrammen for hele ACA. 

B-siden kommenterede, at fordelingen pr. afdelinger ikke afspejler principperne 

omkring Ny løn, og at B-siden ikke er enig i den beregnede størrelse. OJ tog dette 

til efterretning. 

Det blev besluttet, at tilbagemeldingen på lønforhandlingen sker pr. brev, med 

mulighed for at få en opklarende samtale efterfølgende. 
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5. MUS  

Motivering: Opsamling/evaluering af MUS 2015 samt drøftelser af særlige fo-

kusområder i 2016 

 

OJ fremlagde tankerne bag opsamlingen/evalueringen af MUS 2015 og tilpas-

ningen af dokumentet omkring fokusområder for MUS i 2016.  

B-siden foreslog, at sætningen ”ACA vs. fællesadministrationen, ACA vs. fakul-

tets- og institutsekretariater og ACA vs. andre administrationscentre.” slettes. 

Der var fælles opbakning til dette og forslaget omkring fokusområder for MUS 

2016 blev herefter taget til efterretning. 

Bilaget bliver tilrettet og lægges dette på hjemmesiden under ACA LSU. 

 

6. Kompetenceudvikling 2016 

Motivering: Drøftelse af eventuelle initiativer eller særlige opmærksomheds-

punkter i lyset af MUS 

 

OJ udtrykte tilfreds med, at der i gennemsnit bliver brugt 4,5 dage pr. medarbej-

der på kompetenceudvikling, og at der i 2016 forventes samme aktivitetsniveau. 

B-siden roste A-siden for, at støtte op om kompetenceudvikling i ACA. Der var 

forslag til, at der fremadrettet også kigges på fordelingen i forhold til faglig orga-

nisation. OJ orienterede derudover der forventes samme aktivitetsniveau i 2016. 

Relevante AU kurser kan findes via nedenstående link. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/ 

 

7. Økonomi  

7.1. Regnskab for ACA 2015 

OJ orienterede, at ACA har gjort det rigtig godt i 2015 og har præsteret et 

overskud på 2 mio. til fakultetet.  

 

7.2. Budget 2016 - 2019 

OJ orienterede om, at der ikke er nogen ændringer i forhold til udmeldin-

gen tilbage i oktober 2016. Der arbejdes fortsat på, at finde løsningerne for 

2018 og 2019.  

 

8. Høring om forslag til revideret personalepolitik  

A- og B-siden sendte hvert deres forslag i forbindelse med høringen om forslag 

til revideret personalepolitik, og gruppen nedsat under HSU arbejder nu vi-

dere med de indløbende høringssvar.  

 

9. Samarbejdsaftale for AU 
Se: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/ 
Den nye samarbejdsaftale for AU forventes ikke at have nogen indvirkning på 
vores nuværende situation. 

10. Eventuelt 

10.1. TAP-sommerudflugt 2016 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/
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I stedet for en sommerudflugt arbejdes der videre med en faglig seminardag for 

hele ACA samt de administrative enheder på institutterne og centre. 

 

10.2. Besøg af universitetsdirektør. 

I 2. kvartal 2016 vil den nye universitetsdirektør komme på besøg på administra-

tionscentrene. 

 

10.3. Introduktionsdag til nye medarbejdere i ACA. 

 Administrationscenter Arts (ACA) i Aarhus inviterer nye (og nyere) medarbejde-

re til en introduktionsdag i Aarhus, hvor vi præsenterer administrationscentret 

og andre relevante samarbejdsenheder. Introdagen afvikles første gang den 15. 

marts 2016 kl. 11-15. 

 

10.4. Elever på Arts 

Fakultetet har nået til enighed om fordelingen af elever på Arts. Fakultet skal i 

2016 minimum have 9 elever tilknyttet. Det er blevet besluttet på fakultetet, at ud 

over 2 fotografelever, der til daglig er ansat på Moesgaard (IKS), skal resten for-

ankres på ACA. Der arbejdes nu på at finde en fornuftig fordeling af eleverne i de 

administrative enheder i Emdrup og Aarhus. 

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  

 

 

 
 


