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Den 24. november 2015 

 

LSU-møde i ACA 

Kl. 9:00-10:00 

 

Fælles LSU/LAMU møde i ACA  

Kl. 10:00-11:00 

 

Aarhus bygning 1443, lokale 440 

Emdrup lokale A011 

 

Mødedeltagere:  

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

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

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Nyt punkt indsat under ”Eventuelt” vedr. Omnibus. Herefter blev dagsordenen 

godkendt. 

 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 7. oktober 2015, herunder evt. yderli-

gere bemærkninger til referatet. 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet fra den 7. oktober  2015. 

 

3. Budget 2016-2019  

Til mødet var eftersendt notat vedr. budgetreduktioner i ACA 2015 – 2019.  

Notatet blev kort gennemgået af OJ, som herefter besvarede spørgsmål fra LSU. 

Notatet skal behandles af fakultetsledelsen på møde den 2.12. og den 11.12., hvor 

de foreslåede besparelser skal godkendes.  
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4. Lønforhandlinger 2016 

 

OJ informerede om, at en arbejdsgruppe under LSU havde udarbejdet det forslag 

til kriterier for lønforbedringer i ACA, der var udsendt til mødet.   

 

Det blev aftalt at medtage en social dimension, f.eks. bidrag til et godt arbejds-

klima, særlig hjælpsomhed, m.v. Et revideret forslag vil blive rundsendt til skrift-

lig godkendelse.  

 

OJ pointerede, at det stadig vil være en forhandling mellem leder og TR, og at der 

ikke er garanti for opnåelse af tillæg, fordi den enkelte ansøger opfylder et eller 

flere af kriterierne. 

 

Iflg. MBA starter lønforhandlingsprocessen i 2016 den 8. februar og forventes af-

sluttet den 13. maj. Det færdige dokument og lægges på ACA-hjemmesiden primo 

december.  
 

5. Nyt om ACA 

 

IT/Kommunikation 

OJ orienterede om, at Signe Maribo, foruden at være kommunikationschef, er 

udnævnt til også at være leder og økonomiansvarlig for It efter Thomas Degn, 

som har fået andet arbejde. To teamkoordinatorer hos It, Michael Møltorp i Aar-

hus og Erik Hein Møller i Emdrup skal varetage den daglige koordinering af op-

gaverne på de to lokationer. Der er afholdt møder med medarbejderne, som har 

taget den valgte løsning til efterretning. 

 

6. Eventuelt 

 

Omnibus 
OJ orienterede om, at det er besluttet at gennemføre en høring om Omnibus og 

henviste til et bilag, som blev omdelt på mødet.  

Universitetsledelsen har besluttet, at Omnibus fremover kun udkommer i en 

elektronisk udgave. 

 

KHN stillede spørgsmålstegn ved denne beslutning og vil overveje at udarbejde 

et høringssvar fra LSU.  

 

Kursus for LSU medlemmer 

På seneste LSU-møde den 7.10.2015 var der enighed om at vente med at arrange-

re et seminar for alle ACA LSU-medlemmer til primo 2016. I mellemtiden er der 

kommet et kursustilbud fra HR, som er rundsendt til LSU-medlemmerne. Til-

meldingsfristen er den 8. december.  
 

Besparelser på biblioteket 
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ZS informerede om, at Statsbiblioteket planlægger besparelser, som kan få ind-

flydelse på biblioteksbetjeningen på Arts. DJ oplyste, at besparelserne omhandler 

forskellige adgange til Statsbibliotekets databaser og bogindkøb.  

 
”Guide til godt SU arbejde” 

Efter den gennemførte evaluering af SU-systemet på AU er der udarbejdet en 

guide til godt SU arbejde. Tages op på det næste ordinære LSU-møde. 

 

 
Bemærk: Punkterne A-F er fælles med LAMU (kl:10:00-11:00) 

 

A. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

B. Psykisk APV, status for processen 

 

OJ orienterede om, at der er truffet beslutning i HSU og HAMU om de særlige 

spørgsmål til APV-analysen. Det er ikke meldt ud, hvorvidt ACAs ønsker om eks-

tra spørgsmål er blevet tilgodeset. Spørgeskemaerne vil være åbne for besvarelse i 

uge 9, 10 og 11 og resultaterne af analysen forventes offentliggjort fra uge 20. Der 

vil efterfølgende blive fulgt op på resultaterne i LSU/LAMU regi.   
 

C. Drøftelse af den nye arbejdsmiljøstatistik 

 

OJ opsummerede af det vedlagte materiale, at det gennemsnitlige sygefravær på 

Arts er halveret fra første til nuværende kvartal. Der arbejdes på at udarbejde me-

re detaljerede rapporter via AUHRA, således at data er tilgængelige på en mere 

overskuelig måde på funktionsniveau.  

 

RP gjorde opmærksom på, at der iflg. rapporterne ikke er sket forbedringer i for-

hold til udbrændthed og stress. Tallene er stadig høje og RP foreslår, at der ikke 

kun observeres på tallene, men igangsættes deciderede tiltag, som kan få tallene 

til af falde.  

 

ZS anbefalede at inddrage materiale fra AU Viden, hvor der har været specielt fo-

kus på tidligere at sætte ind i forhold til stress og udbrændthed blandt medarbej-

dere.  

 

OJ konkluderede, at det er vigtigt at følge udviklingen nøje og sikre, at der er til-

strækkeligt datagrundlag for sammenligninger på tværs af enheder. 
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D. Årsplan hhv. LSU/LAMU/fællesmøder til drøftelse 

 

Eneste tilføjelse til årsplanen var, at punktet vedr. lønforhandlinger flyttes til 

maj måned.  

 

E. Evaluering af mødekoncept samt planlægning af møderække 2016 

 

Det blev aftalt at fortsætte det nuværende koncept med fællesmøder 

LAMU/LSU som en del af de faste LSU/LAMU møder 4 gange årligt. Der vil 

fortsat være mulighed for at holde særskilte/ekstraordinære møder efter be-

hov.  

 
Dato Tid Start kl. 9:00  
Fredag den 11. marts 2016 Kl. 9:00-12:00 LAMU 
Onsdag den 25. maj 2016 Kl. 9:00-12:00 LSU 
Fredag den 16. september 2016 Kl. 9:00-12:00 LAMU 
Onsdag den 9. november 2016 Kl. 9:00-12:00 LSU 

 

F. Evt. 

 

Kaffe og kompetencemøder 
ALWP fortalte, at der hos BSS afholdes såkaldte” kaffe og kompetence” møder, 

som er tværgående og for alle medarbejdere. Temaet er ”netværk og samarbejde 

på tværs” og har til formål at øge det faglige og personlige kendskab til øvrige 

medarbejdere. 

OJ informerede om, at han har et tilsvarende koncept klar til ACA i 2016, hvor 

det som udgangspunkt er kolleger, der inddrages som konsulenter og oplægshol-

dere. OJ beder om input til, hvordan og hvornår sådanne arrangementer kan 

planlægges og opfordrer til at komme med forslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  


