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LSU-møde i ACA den 8. maj 2015 
Kl. 9:00-11:00 
 
Aarhus bygning 1431, lokale 013-015.  
Emdrup lokale A204 
 
Mødedeltagere:  
 

Medarbejdere Fraværende: 
Marianne Bach Birn, MBB 
Anders Gade Jensen, AGJ 
Knud Holt Nielsen, KHN 
Rikke Petersen, RP 
Sigurbjørg Olsen Christensen, SOC 
Torben Sommer, TS 
Anette Vilstrup Kruse, AVK, stedfortræ-
der for Ivy Kirkelund 
 
Ledere 
Leo Normann Pedersen, LNP 
Steen Weisner, SW 
Thomas Degn Nielsen, TDN 
Ole Jensen (formand), OJ 
 
Rådgiver/HR-partner 
Tomas Breddam, TB 
 

Ditte Jessing, DJ 
Zbigniew Sobkowicz, ZS 
Ivy Kirkelund (Næstformand), IK 
 
Referent: Bettina Houlberg, BH, ACA 
 
Mødedeltagere fra LAMU til fælles-
punkter  LSU/LAMU 
Berit Granum 
Lars Friis 
Birgitte Katrine Adams 
Candy Joan Clifforth 
Aino Lea Winther-Pedersen (Næstformand)  
Signe Hvid Maribo 
Lars Mitens 
Ole Jensen (formand) 
 
Referent: Anne Risager, AR 

 

Referat 

 

Bemærk: Punkterne A-D er fælles med LAMU  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
OJ præsenterede dagsordenen for LSU mødet og for fællesmødet med punkterne 
A-D, som er fælles for LSU og LAMU. 
 

2. Mødet 
Struktur 
Deltagerne præstenterede kort sig selv, hvorefter OJ gennemgik den nye møde-
struktur, som forventes at være 4 årlige møder fordelt med to pr. semestre. Mø-
derne afholdes i udgangspunktet med videolink  Emdrup – Aarhus, men der kan 
aftales møder på samme lokation.  

 
Hjemmeside 
Al relevant materiale vedr. LSU og LAMU møderne vil blive tilgængelig på AU-
hjemmesider om ACA.  Siderne er pt. under opbygning og der sendes en informa-
tion rundt via mail, når siderne er opdaterede. 

 
3. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden for interim LSU i ACA 
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OJ aftaler med IK vedr. nedsættelse af en mindre arbejdsgruppe mhp. opdatering 
af den nuværende forretningsorden for interim LSU til ”rigtig” LSU. Efter opdate-
ring rundsendes denne til kommentering og til efterfølgende godkendelse.  
 
Kursus  
OJ orienterede om, at der tilbydes kurser for medlemmer i samarbejdsudvalg, til  
alle medlemmer af LSU, som gerne vil klædes bedre på til at varetage rollen. Der 
afsættes midler til det i ACAs budgetter. KHN nævnte, at kursus evt. kun om-
handler et dagsseminar eller en årlig drøftelse.  
 
Kursusudbud 
AVK udtrykte bekymring for den nylige lukning af den AU-hjemmeside, der ud-
byder kurser til AU-medarbejdere. 
OJ svarede, at der fortsat vil være kurser for medarbejderne, men at planlægnin-
gen af kursusindhold mv. fremover vil blive styret af efterspørgsel og behov.  

 
4. Drøftelse af retningslinjer vedr. arbejdstid og fravær i ACA 

Udkast til fælles retningslinjer 
OJ introducerede dokumentet og foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe med 
LSU-deltagere, som i fællesskab kan arbejde videre med opdatering og tilretning. 
Indholdet i dokumentet blev diskuteret og følgende områder blev fremhævet som 
særligt opmærksomhedskrævende: 
 
₋ Regler og retningslinjer vedr. arbejdstid og rådighedstillæg for specialkonsu-

lenter 
₋ Mere specifikke ordninger for specielle faggrupper bør formuleres (vagtplaner 

og weekendarbejde gælder ikke for almindelige kontormedarbejdere) 
₋ Hjemmearbejde bør konkretiseres nærmere af hensyn til medarbejderens fri-

tid 
₋ Regler omkring arbejdstid og timer i forbindelse med deltagelse i kurser og 

seminarer mv. 
₋ Under sygefravær bør formuleringerne være mere konkrete 
 
Arbejdsgruppe blev herefter foreslået nedsat med deltagerne: 
 
₋ Knud Holt Nielsen 
₋ Rikke Petersen 
₋ Ivy Kirkelund 
₋ Ole Jensen 
 
OJ aftaler nærmere med IK.  
 

5. Drøftelse af kompetenceudvikling 
OJ orienterede om, at UNILED på et kommende møde diskuterer et oplæg til 
karriereudvikling for VIP/TAP på AU. Han redegjorde for nogle af de forskellige 
synspunkter, der er repræsenteret i oplægget og fremlagde forslag til principper.  
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Kompetenceudviklingen skal være 
1) Strategisk, dvs. at medarbejdernes K-udvikling tager udgangspunkt i nuvæ-

rende og fremtidige drifts- og udviklingsopgaver.  
 
2) Koordineret, dvs. at medarbejderned k-udvikling afstemmes med de enkelte 

afdelingers og ACA´s samlede kompetenceudviklingsbehov.  
 
Men også 
1) Give et vist rum for medarbejdernes individuelle interesser og ønsker af hen-

syn til karriere, arbejdsglæde m.v. 
 
Og 

₋ Behov, særlige indsatsområder og initiativer drøftes én gang årligt i for-
bindelse med MUS og budget i LSU 

₋ Det aftales, hvad der dispenseres lokalt i afdelinger og fælles 
₋ Så ubureaukratisk som muligt 

 
Der var på mødet tilslutning til principperne. 
 
OJ fortalte, at det fremadrettet er målet, at ACA afsætter ca. 1 mio. årligt til kom-
petenceudvikling. 

 
KHN nævnte, at de senere års besparelser og overrepræsentation af afskedigede 
personer over 50 år er bekymrende set i forhold, at medarbejderne oplever ikke at 
kunne opnå kompetenceudvikling i tilstrækkelig grad. Han efterspørger mere 
langsigtede planer og pejlemærker, som tager højde for den generelle udvikling 
som f.eks digitalisering. 

  
6. Orientering om status vedr. handlingsplaner 

OJ orienterede om, at han oplever anerkendelse fra Akademisk Råd af ACAs ar-
bejde med handlingsplanerne i forbindelse med den interne problemanalyse og 
forventer projektet afsluttet fra sommer 2015.  
 
RP efterspurgte mere dialog mellem leder og medarbejder, når der indgås samar-
bejder med de faglige miljøer. Dette for at sikre medarbejderinddragelse. 
 
LNP oplyste, at handlingsplanerne for ACA er udarbejdet af materiale fra dialog-
møder og arbejdsgrupper med deltagere fra alle niveauer. 

 
7. Orientering om økonomi: 

Budget 2015 (FC1) 
OJ oplyste, at ACA starter med et mindre underskud i FC1. Dette underskud for-
ventes indhentet i FC2. 
 
OJ orienterede herefter om, at der frem til år 2019 skal findes årlige besparelser 
på 2 %. Der er nedsat arbejdsgrupper i enhedsadministrationen, som arbejder 
med at finde effektiviseringstiltag. 
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KHN pointerede, at der som konsekvens heraf vil være opgaver, som ikke længere 
kan forventes løst og anbefaler, at kigges nærmere på, hvilke opgaver, der berø-
res. 
 
OJ sørger for at udsende rapporter og økonomiske forecast (FC2) til LSU-
kredsen, når han modtager dem.  

 
 
8. Orientering om lønforhandlinger 

Status for lønforhandlingerne 
Ikke alle forhandlinger er endnu færdige, alle medarbejderne forventes at få be-
sked primo/medio juni måned.  
 

9. Eventuelt 
Intet til referat 
 
 

Fælles LSU/LAMU 
 

A.  Status vedr. organisering (ACA) 
Organiseringen i ACA efter den interne problemanalyse er med flytning af EVU 
og Karriere til Arts nu at betragte som tilendebragt. 

 

 
Introduktion af ny mødeform ved OJ. Ny mødeform introduceres. Et forsøg på at 
videndele på tværs LSU og LAMU imellem samt give fælles info. Målet er, at der 
afholdes ét årligt møde i Emdrup. Der byttes skiftevis om på rækkefølgen, så hhv. 
LSU og LAMU starter med at afholde møde forud for fællesmødet. 

 
Der er enighed om, at en dagsorden mister værdi uden bilag. Begge dele lægges 
derfor på hjemmesiden, ligesom referatet i øvrigt gør det. Link udsendes, når de 
nye hjemmesider er kørende. 

 
Behovet for en forretningsorden for fællesmøderne (LSU og LAMU) bør overve- 
jes. Derudover evt. et årshjul over planlagte aktiviteter. 

 
B.  Drøftelse af arbejdsmiljøstatistik 

Arbejdsmiljøstatistikken skal være et fast punkt på den fælles dagsorden. 
 

 
Tallene kan ikke sammenlignes på tværs, da der er forskellige forudsætninger for 
eksempelvis sygefravær. AU-administrationens sygefravær vurderes at ligge på 
niveau med regionerne. Der bør fokuseres på, hvordan vi i ACA kan sætte ind ift. 
at få nedbragt sygefraværet. 

 
En del af sygefraværet kan der ikke gøres noget ved, men en anden del kan være 
psykisk/trivselsmæssigt betinget – her kan vi fokusere som administrationscen- 
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ter. Den enkelte leder bør drøfte ”sygdom” (i omsorgsmæssig forstand) med sine 
ansatte. 

 
Der er enighed om, at stress, udbrændthed og dermed sygedage er en virkning af 
et øget arbejdspres. Fremdriftsreformen sætter et yderligere pres på arbejdet i 
Studieadministrationen, som måske kan påvirke den næste psykiske APV. Det 
øgede arbejdspres er et vilkår på en arbejdsplads i dag. Vi skal lære at arbejde 
med det, så vi ikke bliver syge af arbejdspresset. Ledere skal være klædt på til at 
håndtere stressramte medarbejdere, og der skal arbejdes med kulturen lokalt i de 
enkelte afdelinger. 

 
C.  Nyt om ACA 

Der opleves en stigning i antallet af opsigelser og barsler. OJ fremhæver, at bar- 
selsvikariater som udgangspunkt skal besættes og dermed ikke betragtes som et 
spareområde 
Det oplyses, at Universitetsdirektøren kommer på besøg i ACA i Emdrup d. 
18. august og d. 25. august i Aarhus. D. 25. august planlægges der i øvrigt in-
stitut- udflugt i Aarhus. Der arbejdes på et lignende arrangement i Emdrup. 

 
D.  Byggeplaner i Emdrup 

ST’s uddannelser i Roskilde skal flyttes til Emdrup, forventeligt i år 2021. D2/D- 
lav skal nedrives, og bygning C skal derfor nyindrettes. Der mangler godkendelse 
fra dekan, rektor mm. Efter godkendelse skal der etableres brugergrupper ift. 
ind- flytning i bygning C. Bygning C forventes indflytningsklar i 2017. Alle vil bli-
ve in- formeret (og inddraget), når processen er lidt længere. 

 
Evt.: 
Udgifter forbundet med arbejdsmiljørelaterede aktiviteter ligger som ud-
gangspunkt i de enkelte afdelinger. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Ole Jensen     Ivy Kirkelund    
Formand      Næstformand 


