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Ekstraordinært LSU-møde i ACA den 18. september 2015 
Kl. 9:30-11:00 
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440.  
IP-adresse: 1443440 
 
Emdrup lokale A204 
 
Mødedeltagere:  
 

Medarbejdere Ledere 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Anders Gade Jensen (AGJ) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Rikke Petersen (RP) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
 
Referent: Bettina Houlberg, ACA (BH) 
 
Fraværende: 
Ivy Kirkelund, næstformand 
Steen Weisner 
Ditte Jessing 
Torben Sommer  
 
 

 
Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
Thomas Degn Nielsen (TDN) 
 
 
 

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Økonomi 
a) Budget 2015 og 2016 

 
Budget 2015 
OJ oplyste, at budgettet for ACA ser ud til at ende med et lille overskud. Han ori-
enterede om, at funktionsområderne er i gang med at udarbejde oversigter over 
initiativer, der er igangsat i deres funktionsområde mhp. kompetenceudvikling af 
medarbejderne. 
 
Budget 2016 
OJ oplyste, at budgettet for 2016 ser ud til at kunne balancere med de tilpasnin-
ger af omkostningerne, som er sket i 2015.  Budgettet vil blive fulgt tæt, og der vil 
løbende blive taget beslutninger om evt. justeringer. 
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OJ lagde vægt på, at der generelt er en god forståelse af budgettallene og foreslog, 
at en repræsentant fra Økonomiafdelingen er med på næste LSU-møde den 7. ok-
tober 2015, hvor der vil være mulighed for at stille mere detaljerede spørgsmål.   

 
b) Budget 2016 (-2019) 

 
OJ orienterede kort om det udsendte notat med status for arbejdet i de nedsatte 
analysegrupper på en række områder. Planen er, at der også skal laves tilsvarende 
analyser på de øvrige områder, herunder HR.  Analysegruppernes oplæg skal be-
tragtes som et katalog over effektiviseringsforslag og ikke som tiltag, der skal rea-
liseres. Effektiviseringsforslag vil blive drøftet LSU og besluttet i tæt dialog med 
Fakultetsledelsen.  
 
RP opfordrer til, at medarbejderne inddrages meget mere i processen og gør op-
mærksom på, at det for nogle medarbejdere, af følelsesmæssige årsager, kan være 
svært selv at stille forslag direkte. RP foreslår at organisationerne i disse tilfælde 
melder forslag ind til ledelsen. 

 
OJ oplyste, at der har været diskussioner om, hvem der skulle deltage i analyse-
grupperne, da man startede disse op og medgav at nogle af analysegrupperne må-
ske er blevet for ledelsestunge. OJ er enig i, at det er vigtigt, at medarbejderne 
inddrages mere i processen og vil opfordre afdelingsledere og funktionschefer til 
øget fokus på dette. 
 
KHN og RP nævnte tvungen brug af kalenderfunktionen i Outlook og overholdel-
se af tidsfrister som eksempler på effektiviseringsforslag. SOC påpegede, at det at 
”slukke lyset” også er besparende og supplerede med, at de hos Bygningsservice 
meget gerne vil have indflydelse, da de i deres dagligdag hele tiden støder på be-
sparelsesmuligheder.  

 
ZS fortalte, at mere involvering af medarbejdere på Bibliotekerne har været en 
succes og at medarbejderne dér også finder effektiviseringsmuligheder f.eks. in-
denfor print-området. 
 
MBB spurgte ind om der er aktuelle planer om samorganisering mellem ph.d-
området og HR, som det umiddelbar kunne fremgå af budgetanalysen. OJ kom-
menterede, at analysegruppen for HR har fokus på muligheder for samarbejde og 
samorganisering netop mellem de to områder. 
 
RP fortalte, at fremdriftsreformen p.t. fylder rigtig meget hos Studier hvor både 
de studerende og systemer generelt skal tilpasses. Studier forventer, at det vil tage 
et par år at gennemføre processen.   RP spurgte ind til hvori besparelsen lå, når 
det uddannelsesanalysen står, at der arbejdes med muligheden for flere fastansat-
te vejledere. LNP vil undersøge mulighederne. 

 
OJ kvitterede for interessen i at finde spareforslag og vil anbefale funktionsche-
ferne at arbejde videre med temaet i deres funktionsområder/enheder.  
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OJ oplyste, at besparelsen frem til 2019 svarer til ca. 20 stillinger, som ACA  skal 
være færre ved udgangen af 2019. Han gjorde opmærksom på, at bl.a. dimensio-
neringen, fremdriftsreformen og ny finanslov kan betyde, at behovet for admini-
strative besparelser forsætter efter 2019.  

 
OJ pointerede, at der kontinuerligt vil være fokus på effektiviseringer og optime-
ring af arbejdsgange, f.eks. via bedre IT-understøttelse og kompetenceudvikling. 
Men også, der evt. vil være opgaver, som ACA ikke kan blive ved med at varetage.   
Drøftelser af dette samt af serviceniveau og kvalitet vil være centrale på de dia-
logmøder, der skal holdes mellem institutter og ACA i oktober og november.  
 
Efter møderne skal udarbejdes en plan for, hvordan besparelserne kan gennemfø-
res. Planen vil være dynamisk og det vil blive tilstræbt at bruge de muligheder for 
tilpasninger, som opstår i forbindelse med de almindelige personaleudskiftnin-
ger. Han understregede dog, at det ikke kan garanteres, at afskedigelser helt und-
gås. 
 
Fakultetsledelsen forventes at skulle træffe beslutning om spareplanen i novem-
ber. Det vil blive afholdt et LSU-møde forinden.  

 
3. Eventuelt 
 

Punkter til ordinære LSU-møde den 7. oktober 2015 
 

₋ Regelsæt om arbejdstid 
₋ Vedtægter om samarbejdsudvalg 

 
 
 
 

 
 
 
Ole Jensen     Ivy Kirkelund    
Formand      Næstformand 


