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LSU-møde i ACA den 7. oktober 2015 
Kl. 10:00-12:00 
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440 
Emdrup lokale B101a 
 
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) 
 
Afbud: 
Zibigniew Sobkowicz (ZS), Observatør 
 
Gæster: Heine Hundahl Esbersen og 
Martha Berdiin, BSS – AR Økonomi 
 
Referent: Bettina Houlberg, ACA 
 

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

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt 
Det blev aftalt at starte med punkt 7. Heine Hundahl Esbersen og Martha Berdiin 
fra BSS – AR Økonomi, deltog under dette punkt.  
 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 8. maj 2015, herunder evt. yderligere bemærknin-
ger til referatet. 
 
Der var ingen bemærkninger til referatet fra den 8. maj 2015. 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

 
3. Godkendelse af forretningsorden 
 

Et forslag til ændringer af forretningsordenen for LSU i ACA blev drøftet på LSU-
møde før sommerferien den 8. maj. Bemærkninger og rettelser fra dette møde 
var indarbejdet i det udsendte forslag.  

 
Som svar på spørgsmål fra IK oplyste OJ, at der er afsat penge i budgettet for 
ACA til samarbejdsudvalgsmedlemmer, der ønsker kursus eller bruch-up i for-
bindelse med deres rolle som LSU-repræsentant.  
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Det blev aftalt at forsøge at arrangere et halvdagsseminar for LSU-medlemmerne 
sidst på vinteren eller først på foråret, hvor alle medlemmer mødes fysisk. OJ og 
IK udarbejder et forslag hertil.  
 
Forretningsordenen for LSU i ACA blev godkendt og er tilgængelig på ACAs 
hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-
naevn/samarbejdsudvalg/lsu-for-administrationscenter-arts/ 

 
4. Arbejdstidsregler 

 
Udkast til arbejdstidsregler for medarbejdere i ACA blev drøftet på LSU-møde før 
sommerferien. Efterfølgende har en arbejdsgruppe under LSU arbejdet videre 
med de kommentarer, som fremkom på mødet. Disse er indarbejdet i det nuvæ-
rende forslag. Arbejdsgruppen har besluttet at udarbejde to regelsæt – ét for an-
satte ved ACA kontor og ét for ansatte ved Arts Bygningsdrift og Rengøring.  
 
Det blev aftalt, at ”nærmeste leder” og ”daglig leder” tilrettes i dokumentet, såle-
des at denne fremstår som én og samme. MBA tilretter dokumentet. 
 
Det blev aftalt, at arbejdstidsreglerne efter tilretning lægges på ACAs hjemmeside 
og annonceres via en lille nyhedsinformation på Arts.  
 
RP roste processen og fremhævede især, at der havde været et godt samarbejde 
omkring tilretning af reglerne, hvor alle var blevet imødekommet mht. ønsker og 
behov. 

 
5. Lønforhandlinger 

 
Evaluering 
Til mødet var udsendt en evaluering af lønforhandling 2014 og 2015 udarbejdet 
af OJ, som er fremlagt i FSU.  Evalueringen blev taget til efterretning. Det blev 
dog påpeget, at bilaget indeholder forkert datoperiode.  
 
OJ informerede om, at AU HR har fået Universitetsledelsens godkendelse af et 
forslag til forenkling af lønforhandlingsprocessen, herunder mere elektronisk 
understøttelse.  

 
Kriterier 
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med tre medarbejderrepræsen-
tanter og tre lederrepræsentanter til at udarbejde forslag til fremtidige kriterier 
for lønforbedring for medarbejderne i ACA. Det aftaltes, at der tages udgangs-
punkt i lønkriterierne for de tidligere VD-områder. Et oplæg forventes færdigt til 
kommende LSU-møde den 24. november 2015.  
 
 

 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/samarbejdsudvalg/lsu-for-administrationscenter-arts/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/samarbejdsudvalg/lsu-for-administrationscenter-arts/
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6. MUS 
 

Det blev drøftet, om der med henblik på MUS-samtalerne i ACA skal aftales sær-
lige fælles temaer. Som mulige temaer blev nævnt: 
 
₋ Organisationsændringers virkning på den enkeltes arbejde 
₋ Kompetenceudvikling, herunder forretningens pejlemærker en 4-årig periode 

frem i tiden 
₋ Generel trivsel, fokus på de bløde værdier og det psykiske arbejdsmiljø 

 
OJ oplyste, at han ikke forventer at temaerne når at komme med i den nuværen-
de MUS-runde, da flere allerede er i gang med at afholde samtalerne. Der vil til 
næste MUS-runde være mere fokus på at få aftalt temaerne i god tid. 

 
Det blev nævnt, at ikke alle medarbejdere har fået tilbudt en MUS-samtale. Iflg. 
MBA skal der tilbydes MUS-samtale til alle medarbejdere, der har et ugentligt 
timetal på 15 timer og derover. Det anbefales at medarbejdere, der ikke har holdt 
MUS-samtale, henvender sig til deres leder eller lokale TR-repræsentant. OJ føl-
ger op på den konkrete sag, der blev nævnt på mødet. 

 
7. Økonomi 

Martha Berdiin og Heine Hundahl Esbersen fra Arts og BSS Økonomi 
gav en orientering om budgetteknikken og der var mulighed for at stille spørgs-
mål. 
 
LSU vil løbende blive holdt orienteret om budgetter og regnskaber for ACA med 
udgangspunkt i de skabeloner, som blev gennemgået.  
 
Orienteringspunkter og eventuelt: 
 

8. Psykisk APV 2016 
 
OJ oplyste, at der i forbindelse med den kommende psykiske APV er meldt man-
ge forslag til spørgsmål ind. Disse behandles nu af en nedsat arbejdsgruppe, og 
der vælges nogle spørgsmål ud for hvert hovedområde og administrative enhe-
der. En høringsrunde igangsættes den 26. oktober, hvor arbejdsmiljøgrupper be-
slutter, hvilke specifikke spørgsmål, der skal indarbejdes i APV-undersøgelsen 
for de enkelte fakulteter, hovedområder, administrationscentre og VD-områder. 

 
9. Arbejdsmiljøstatistik for 2. kvartal 2015.  

 
Det blev diskuteret, hvordan der mest optimalt kan arbejdes med sygefraværssta-
tistikker og hvilket detaljeniveau, der er ønskværdigt.  
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Det var enighed om, at det er vigtigt med fokus og løbende opfølgning på områ-
det. Der er forskellige analyseværktøjer og statistikker til rådighed og der vil blive 
kigget på, hvilke løsninger, der kan opfylde ACAs behov.  
 
Det blev aftalt at få defineret en god praksis omkring opfølgning. Dette vil foregå 
i samarbejde mellem ledere og TR-repræsentanter. 
 
MBA redegjorde kort for gældende regler på sygefraværsområdet og fortalte, at 
der pt. ingen øvre grænse er for antallet af dage, en medarbejder kan være syg, 
førend man som leder må tage en sygefraværssamtale med vedkommende. Kate-
gorien langtidssyg benyttes dog først, når sygefraværet for en samlet periode 
overstiger 21. dage. 

 
10. Eventuelt 

 
Intet 

 
 
 
 
 
Ole Jensen      Ivy Kirkelund  
Formand       Næstformand  


