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Referat 

Fælles med LAMU (kl. 10.00-11.00) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet vedr. Psykisk APV drøftes før punktet omkring arbejdsmiljøstatistik. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (den 9. marts 2017) 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Psykisk APV handlingsplan – opfølgning  
OJ orienterede om status på ACAs psykiske APV handleplaner. Overordnet fremgår 
det af statusmeldingerne fra funktionsområderne, at der er gang i stort set alle de 
handlinger, som blev aftalt for et år siden. Men, det ses ikke, hvad er der kommet ud 
af det. Der var derfor en runde med indspil fra de tilstedeværendende repræsentanter 
for funktionsområderne om gode og eventuelt mindre gode eksempler, og det blev af-
talt, at SHM på baggrund af disse inputs lavet en kort opsummering, som kan anven-
des i kommunikationen med ACA’s medarbejdere.  
Der var herefter en orientering fra områderne, hvor der har været arbejdet med aner-
kendelse, god tone, trivsel, nedbringelse af stress og procesoptimering. B-siden var 



generelt tilfredse med midtvejsstatus og gav tilslutning den foreslåede måde at samle 
op på udbyttet af arbejdet med handleplanerne. Et aspekt i APV arbejdet som gik igen 
i orienteringerne er, at arbejde med APV processen er blevet erstattet med et fokus på 
forbedring og optimering af kerneopgaven. At blive bedre til sit arbejde har været 
mere positiv for medarbejdernes motivation og trivsel fremfor arbejdet med APV pro-
cessen.   
RP bemærkede, at opfølgning ikke slutter her, men er en del af den videre udviklings-
proces. A og B side har indenfor nogen områder (AU Studier) forskellige opfattelse af, 
hvor meget der er sket og hvad status er på handleplanen 
OJ orienterede om, at HAMU ikke har efterspurgt yderligere afrapportering, men på 
fakultetsniveau har FAMU bl.a. fokus på god omgangstone. Universitetsledelsen skal 
inden sommerferien tage stilling til, hvordan næste APV skal gennemføres.  
 
4. Arbejdsmiljøstatistik for 1. kvartal 2017 
OJ gennemgik materialet med fokus på ACA. Det gennemsnitlige sygefravær i ACA er 
steget i forhold til samme periode sidste år og er det højeste på AU. Analyser af tal-
lene viser, at det især antallet af langtidssygemeldte, som trækker gennemsnittet op. 
Han orienterede om, at der i regi af LSU er nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
komme med forslag til retningslinjer for ACA’s håndtering af sygefravær, herunder 
ideer til hvordan det eventuelt kan nedbringes.    
 
5. Sommerudflugt 
I 2017 har OJ planlagt at der sker separate udflugter i Aarhus og Emdrup til h.h.v. 
Det Ny Universitetshospital i Skejby og UCC i Valby. Datoerne er ikke fastlagt endnu, 
men forventes afholdt i september og der er muligvis praktiske problemer med at 
gennemføre et besøg på Skejby Sygehus.  
 
6. Eventuelt 
Der blev forespurgt på, om det ville give mening at finde en suppleant for en langtids-
sygemeldt LAMU repræsentant. Dette bliver der fulgt op på. 
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Referat 

Ordinært LSU (kl:11:00-12:00) 

1. Godkendelse af dagsorden 
Arbejdstidsregler ønskes drøftet under punkt 3 personale politik, samt punkt 

vedrørende tilbagemeldingen omkring medarbejdermødet den 30.5. ønskes tilfø-

jet til eventuelt.  

 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 9. marts 2017, herunder evt. yderligere 

bemærkninger til referatet. 

Ingen kommentarer. 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

3. Personale politik 

3.1. Kompetenceudvikling (Under udarbejdelse. Orientering på 

møde) 

OJ orienterede om status for undergruppernes arbejde med den lokale udmønt-

ning af personalepolitikken. Arbejdet omkring kompetenceudvikling er stadig 

under udarbejdelse, men hensigten er at have udkast klar til møde til mødet i 

september. 

3.2. Rekruttering og ansættelse 

OJ orienterede om at der til mødet i dag er fremsendt udkast til lokale retnings-

linjer for rekruttering og ansættelse i ACA.  

IK fremhævede vigtigheden i, at lederen inddrager medarbejderne i afdelingen i 

forbindelse med udformningen af stillingsopslaget.  



SW orienterede om at HR ledergruppen på AU også har fokus rekrutteringsopga-

ven, herunder optimering af stillingsopslag.  

3.3. Sygefraværspolitik (Under udarbejdelse. Orientering på møde) 

OJ orienterede om den arbejdsgruppe, der er nedsat LSU og som skal se på hvor-

dan vi nedbringer sygefravær. Arbejdsgruppen skal på inspirationsbesøg i Ran-

ders kommune, har været igennem en proces med nedbringelse af sygefravær. 

Der forventes at være et udkast til retningslinjer for håndtering af sygefravær i 

ACA klar til mødet i september. 

3.4. Arbejdstidsregler 

IK gjorde opmærksom på, at der har været eksempler på at ACA’s retningslinjer 

for arbejdstid tolkes og anvendes forskelligt i afdelingerne og opfordrede til, at 

det blev taget op i LSU. 

OJ foreslog, at en lille arbejdsgruppe forbereder en drøftelse til næste LSU-møde 

og tager initiativ til at nedsætte en gruppe. 

 

4. Lønforhandling 2017 

OJ orienterede om resultatet af lønforhandling 2017 og hvordan processen er for-

løbet. Lederne har fået besked om de kan påbegynde tilbagemeldingerne og at 

udbetalingen finder sted ultimo juni. B-siden tilkendegav at forhandlingerne og 

dialogen omkring forhandlingerne har været god. Der fulgte herefter en drøftelse 

omkring processen i forhold til forventningsafstemning og tilbagemelding.  

Eventuelle ændringer i forhold til lønkriterier drøftes på mødet i december. 

 
Orienteringspunkter og eventuelt: 

5. Økonomi  

5.1. Regnskab 2016  

Regnskabet for 2016 endte med et overskud på ca. 2 mio. kr. på grund af et min-

dreforbrug på lønbudgettet, som i hovedsagen skyldtes ekstra refusioner i forbin-

delse med sygdom og barsel.  

 

5.2. Budget 2017  

Status for 2017 er at ACA følger budgettet og fortsat forventer balance mellem 

indtægter og udgifter.   

 

6. Eventuelt 

Medarbejdermøde den 30.5. 

OJ orienterede om at Arnold Boon gerne vil komme på halvårlige besøg og der 

var en kort drøftelse om indholdet. Han foreslog, at B-siden i LSU eventuelt 

kunne få taletid. Der var enighed om at fortsætte med oplæg om arbejdet i afde-

lingerne og samarbejde på tværs af funktionsområderne svarende til oplægget fra 

karrierecenteret på det seneste møde.  
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