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03INdledNINg PersoNalePolItIk for 
aarhus uNIversItet 

Medarbejderne er Aarhus Universitets vigtigste 
ressource og forudsætningen for, at universitetet 
kan opfylde sin vision.

 Personalepolitikkens mål er at give alle med-
arbejdere – herunder ledere – de bedst mulige 
forudsætninger for en faglig kompetent og ef-
fektiv løsning af universitetets opgaver. Den 
tjener til at etablere kendte og klare rammer 
for det daglige arbejdsliv på universitetet, såle-
des at alle medarbejdere og ledere får optimal 
mulighed for faglig og personlig udvikling og 
trivsel på arbejdspladsen. Personalepolitikken 
udtrykker samtidig, hvilken arbejdsplads Aarhus 
Universitet ønsker at være. I den forbindelse 
spiller tillidsmændene og samarbejdsudvalgene 
en vigtig rolle og har et medansvar for, at perso-
nalepolitikken kommer til at virke i dagligdagen. 

Selv om universitetet er en selvejende institu-
tion, skal administrationen i henhold til univer-
sitetsloven følge de statslige regler på persona-
leområdet. Dette medfører, at ledelsesretten på 
en række områder i forhold til personaleforhold 
på forhånd er defineret fra centralt hold.

Personalepolitikken gælder for alle medar-
bejdere ved Aarhus Universitet (AU). Den be-

står af en rammepolitik, der suppleres med en 
række delpolitikker. Delpolitikkerne indeholder 
principper for hele arbejdslivet. Når personale-
politikken omtaler lederen, skal det forstås som 
medarbejderens personaleleder.

Forholdets natur gør, at der i en række tilfælde 
vil være forskel på, hvorledes personalepolitik-
kens enkeltdele anvendes i forhold til, om man 
er fastansat eller ikke fastansat medarbejder, 
og om man er videnskabelig eller teknisk/ad-
ministrativ medarbejder. I sådanne tilfælde er 
det enten specifikt nævnt i den enkelte delpo-
litik, eller politikken er formuleret med afsæt i 
et udgangspunkt eller en minimumssituation.

Personalepolitikken med delpolitikker ud-
gør den overordnede rammeaftale, som lokale 
politikker og aftaler ikke må stride imod. Per-
sonalepolitikken vil blive suppleret af en perso-
nalehåndbog, der vil indeholde mere konkrete 
retningslinjer og regler.

Personalepolitikken er vedtaget af HSU på møde 
den 18. januar 2011.

INdledNINg
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Det er en forudsætning for en effektfuld perso-
nalepolitik, at der er velfungerende kollegiale 
relationer. Personalepolitikken kan dermed 
lettere bidrage til trivsel på arbejdspladsen og 
medvirke til at realisere universitetets vision 
om at tilhøre eliten af universiteter og bidrage 
til udvikling af national og global velfærd. 

Normer for det daglige arbejdsliv

AU ønsker, at alle de kollegiale relationer ken-
detegnes ved ordentlighed. AU ønsker derfor, at 
medarbejdere og ledere (nærmeste personalele-
der) løbende er i dialog om samarbejde og udvik-
ling. Universitetet ønsker, at alle medarbejdere:

1.  respekterer ytringsfriheden og forsknings-
friheden

2.  har en anerkendende og respektfuld tilgang 
til hinanden præget af menneskelig ordent-
lighed og åbenhed uanset situation, funktion, 
organisatorisk og geografisk placering

3.  bidrager til et sammenhængende og samar-
bejdende Aarhus Universitet, som tænker og 
agerer som et fælles universitet

4.  ser forskellighed og mangfoldighed blandt 
kollegaer som en styrke 

5.  håndterer konflikter af enhver art proaktivt 
og professionelt

6.  kommunikerer åbent, konstruktivt og  
rettidigt

7.  respekterer balancen mellem familie og  
arbejdsliv 

8.  accepterer, at der kan begås fejl, erkender fejl 
og bruger fejl i et lærings- og udviklingsper-
spektiv

9.  udvikler og anerkender professionel perso-
naleledelse

10.  sikrer alle medarbejdere mulighed for  
personlig og faglig udvikling

PersoNalePolItIk for  
aarhus uNIversItet

Normerne for det daglige arbejdsliv  
afspejler sig samtidig i følgende  
konkrete mål:

Aarhus Universitet ønsker: 

1.1. Rekruttering og ansættelse
•  at rekruttere fagligt kompetente medarbej-

dere, som er professionelle, produktive og 
personligt engagerede i deres job

•  at skabe mangfoldighed i medarbejderstaben, 
samt fremme ligestillingen

1.2. Løn
•  at lønmidlerne anvendes målrettet og 

strategisk
•  at sikre overensstemmelse mellem kompe-

tencer, indsats og aflønning

1.3. Bibeskæftigelse
•  at styrke dialogen med det omgivende sam-

fund og medvirke til innovation og forny-
else, herunder at drage nytte af de erfaringer, 
der opnås gennem kontakt med det øvrige  
samfund,

men samtidig

•  at forhindre, at der opstår konkurrencefor-
vridning i forhold til andre virksomheder og 
organisationer

•  at forhindre, at der opstår interessekonflikter 
og habilitetsproblemer mellem medarbejde-
ren og universitetet

1.4. Det rummelige arbejdsmarked
•  at forebygge tab af arbejdsevne ved ulykker, 

nedslidning og udbrændthed/stress, således 
at medarbejderen hele arbejdslivet så vidt 
muligt beholder sin fulde arbejdsevne – her-
under nødvendige kompetencer

•  at personer med nedsat arbejdsevne får 
mulighed for at bruge deres kompetencer 
og deltage i arbejdslivet på universitetet
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2.1. Kompetenceudvikling
•  at arbejde systematisk med kompetenceud-

vikling for alle medarbejdere
•  at kompetenceudvikling af medarbejdere/

ledere understøtter realiseringen af univer-
sitetets strategi og de enkelte medarbejderes/
lederes individuelle udviklingsbehov

•  at kompetenceudvikling skal sikre medar-
bejderen en høj markedsværdi både inden 
for og uden for Aarhus Universitet

2.2. Orlov
•  at undersøge den konkrete mulighed for at 

bevilge orlov til fastansatte medarbejdere, 
såfremt der er en særlig faglig begrundelse 
for orloven og orloven ikke strider mod uni-
versitetets interesser

•  at øge medarbejdernes mobilitet internt på 
universitetet ved at benytte mulighederne 
for intern orlov 

2.3. Sygefravær
•  at forebygge sygefravær
•  at sikre en offensiv, positiv og hurtig opfølg-

ning i forhold til medarbejdere med sygefra-
vær af længere varighed

•  at sikre en fleksibel tilbagevenden til univer-
sitetet efter længerevarende sygefravær

2.4. Seniorer
•  at generationsskifte sker på en hensigtsmæs-

sig måde uden tab af viden og kompetencer i 
organisationen

•  at drage fordel af de særlige kompetencer, 
som ældre medarbejdere kan bidrage med 
(erfaring og indsigt)

2.5. Krisesituationer
•  at medvirke til tryghed, sundhed og sikkerhed 

på arbejdspladsen
•  at støtte medarbejdere i krise

2.6. Misbrug
•  at handle på misbrugssignaler
•  at støtte en misbruger i at komme ud af  

sit misbrug

2.7. Mobning
•  at handle på signaler om mobning 
•  at hjælpe medarbejdere, der har været udsat 

for mobning på arbejdspladsen
•  at være konsekvent over for personer, der 

mobber

3.1. Uansøgt afsked

Økonomisk eller strukturelt/
organisatorisk betinget afsked

•  at der gennem personalepolitik og langsigtet 
planlægning så vidt muligt skabes rammer 
for tryghed i ansættelsen, således at uansøgt 
afsked begrundet i økonomiske og struktu-
relle forhold søges undgået

•  at afskedigelse af medarbejdere, når det ikke 
kan undgås, sker på et gennemskueligt og 
sagligt grundlag uden vilkårlighed og for-
skelsbehandling

•  at hensigtsmæssige afværgeforanstaltninger 
for at undgå økonomisk eller strukturelt be-
tinget afsked undersøges, inden der skrides 
til afsked

Afsked begrundet i den enkelte 
medarbejders forhold

•  at afskedigelse af medarbejdere, når det ikke 
kan undgås, sker på et gennemskueligt og 
sagligt grundlag uden vilkårlighed og for-
skelsbehandling

•  at agere ledelsesmæssigt konsekvent og an-
svarligt i forhold til de arbejdssituationer, 
hvor en medarbejder ikke lever op til ledelsens 
krav og forventninger fagligt eller adfærds-
mæssigt.

Ledelsen har det overordnede ansvar for at 
realisere personalepolitikken, men alle på AU 
forventes at tage ansvar og bidrage til realise-
ringen af personalepolitikken.



08 delPolItIk for rekrutterINg 
og aNsættelse

PersoNalePolItIk for 
aarhus uNIversItet 

Arbejdspladsprofil
Det skal være synligt for ansøgere, at Aarhus 
Universitet er en arbejdsplads med høje krav 
til faglighed, produktivitet og professionalisme.
Samtidig er universitetet en arbejdsplads, som 
lægger vægt på spændende udviklingsmulighe-
der, menneskelig ordentlighed, og universitetet 
ser medarbejdernes forskellighed som en styrke. 
Aarhus Universitet lægger vægt på personlig 
udvikling og giver fleksibilitet i arbejdsdagen, 
så medarbejderne kan få et sammenhængende 
arbejds- og familieliv.

Ansøgeres kompetencer
Aarhus Universitetet har ved rekruttering blik 
for både formelle og anvendte faglige kompeten-
cer, for talent og potentialer og for personlige 
kompetencer.

 Medarbejdere på Aarhus Universitet har 
et personligt ansvar for til enhver tid at være 
kompetente til deres opgaver og skal tage ansvar 
for nødvendig udvikling af egne kompetencer. 
Samtidig skal universitetet motivere den enkelte 
medarbejder til udvikling af såvel personlige 
som faglige kompetencer, og universitetet skal 
stille nødvendige ressourcer til rådighed for 
kompetenceudviklingen. Ansøgerne skal være i 
stand til at agere respektfuldt og anerkendende 
i deres relationer til andre. De skal være moti-
verede og arbejde professionelt. De skal være 
parate til udvikling og forandring samt være i 
stand til hensigtsmæssigt at samarbejde med 
andre. 

delPolItIk for rekrutterINg  
og aNsættelse

Opslag og ansættelse
Ledige teknisk-administrative stillinger skal i 
henhold til Finansministeriets regler besættes 
efter offentligt opslag, medmindre det drejer sig 
om vikariater, ferieafløsning eller anden kortva-
rig beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år. Mindst 
én medarbejderrepræsentant for den relevante 
enhed medvirker under hele ansættelsesforløbet.

Ved ansættelse af videnskabelige medarbej-
dere (VIP-medarbejdere) følges den til enhver 
tid gældende stillingsstruktur og ansættelses-
bekendtgørelse, som henholdsvis beskriver de 
enkelte videnskabelige stillingstyper og indehol-
der bestemmelser om opslag og faglige bedøm-
melsesudvalg for disse stillinger. Dertil kommer 
eventuelt lokalt aftalte supplerende regler, der er 
gældende for disse personalekategorier.

Ved varige ansættelser af VIP-medarbejdere 
på Aarhus Universitet kan dekanen eller den 
leder, vedkommende bemyndiger hertil, ned-
sætte et ansættelsesudvalg med op til 3 personer. 
Såfremt der nedsættes et ansættelsesudvalg, 
har medarbejderne ret til at udpege en relevant 
medarbejderrepræsentant til udvalget. Ansæt-
telsesudvalget nedsættes først, når den faglige 
bedømmelse har fundet sted, og ansættelses-
udvalget har ingen kompetencer i relation til 
den stedfundne faglige bedømmelse, men har 
alene en rådgivende funktion i forhold til de 
pågældende egnede kandidaters personlige 
kompetencer og evne til at indgå i de kollegiale 
relationer på arbejdspladsen. Det forudsættes, 
at ansættelsesudvalget kan arbejde hurtigt og 
smidigt, så ansættelsesprocessen ikke forsinkes 
unødigt.

Medarbejdere har ret til en lønforhandling 
ved nyansættelse. Lønforhandlingen skal være 
afsluttet, inden ansættelsesbrevet godkendes. 
Medarbejderen skal modtage sit ansættelsesbrev 
i god tid inden ansættelsen, hvilket sædvanligvis 
er 14 dage inden ansættelsens påbegyndelse. 
Medarbejderen skal have oplyst navnet på sin 
tillidsrepræsentant.

Introduktion
Lederen og kollegaer skal tilrettelægge en pro-
fessionel og målrettet lokal introduktion til 
arbejdspladsen og jobbet. Den nyansatte skal 

1.1

Aarhus Universitet ønsker:

•  at rekruttere fagligt kompetente medarbejdere, som er 
professionelle, produktive og personligt engagerede  
i deres job

•  at skabe mangfoldighed i medarbejderstaben, samt 
fremme ligestillingen.
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have vejledning og støtte på en sådan måde 
at medarbejderen hurtigt bliver fortrolig med 
organisationen og bliver i stand til at fungere 
i jobbet inden for kort tid. Opmærksomheden 
henledes på, at nye udenlandske medarbejdere 
må forventes i særlig grad at have brug for støtte 
og vejledning.

Nye medarbejdere skal de første måneder 
have tilbud om at få en kollega som fast kontakt-
person, med mindre der er tale om korttids- eller 
deltidsansættelser. Kontaktpersonen kan svare 
på spørgsmål af generel karakter. 

Aahus Universitet arrangerer med jævne 
mellemrum fælles introduktion for nyansatte. 
Introduktionen omfatter grundlæggende viden 
om universitetet som arbejdsplads, herunder 
organisation, kultur, værdier, struktur samt 
regler, retningslinjer og politikker, der er gæl-
dende på hele universitetet. Nye medarbejderne 
skal tilbydes at deltage i denne AU-introduktion.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen gennemfører ved tiltrædelse en tiltræ-
delsessamtale med medarbejderen. I samtalen 

forventningsafstemmer parterne i forhold til 
arbejdsfunktionens indhold og arbejdspladsens 
kultur og normer.

Lederen tilknytter en kontaktperson – jf. 
tidligere – til medarbejderen. 

Lederen er ansvarlig for et lokalt introduk-
tionsprogram og skal medvirke til, at den ny-
ansatte får et godt kendskab til universitetet, 
herunder formelle og uformelle regler, tradi-
tioner og rutiner.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar 
Som ny medarbejder forventes nysgerrighed, 
åbenhed, dialog og engagement dels i forhold 
til samarbejde med kollegaer og ledere, dels 
i forhold til nye arbejdsopgaver. Det forud-
sættes, at man efterlever personalepolitik-
ken, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Medarbejdere bør vise opmærksomhed over 
for den nye kollega og medvirke til, at den ny-
ansatte får et godt kendskab til universitetet, 
herunder formelle og uformelle regler, tradi-
tioner og rutiner.
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Lønforhandlingskriterier
Medarbejderne aflønnes i henhold til gældende 
overenskomster og aftaler. Det er AU’s mål, at 
alle stillinger aflønnes med udgangspunkt i stil-
lingens ansvars og kompetenceområde samt de 
krav, den stiller til stillingsindehaverens ud-
dannelse, specialviden, erfaring og personlige 
kompetencer. 

Løn er en af flere måder, hvorpå en medar-
bejders indsats anerkendes. Lønforhandling 
baserer sig på anvendte faglige og personlige 
kompetencer og udvikling, arbejdsindsats, resul-
tater, innovationsevne og engagement i jobbet og 
arbejdspladsen. Evnen til at understøtte målene 
i universitetets overordnede strategi samt lokalt 
opstillede mål indgår ligeledes.

Øvrige måder at anerkende en medarbejders 
indsats på er forfremmelse med lønforbedring, 
særlige arbejdsopgaver samt kompetenceud-
vikling. Disse incitamenter berøres bedst i en 
medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Lokale retningslinjer
De lønpolitiske mål kan søges fremmet ved at 
der indgås aftaler om lokale retningslinjer for 
forhandling af tillæg/engangsvederlag. Sådanne 
lokale retningslinjer aftales mellem det rele-
vante niveau på universitetet og de forskellige 
personalegruppers organisationer. De lokale 
retningslinjer skal opleves som gennemskuelige 
og retfærdige af begge parter.

Anvendelse af lønmidlerne
Medarbejdernes løn skal udvikles i takt med 
den enkelte medarbejders faglige og personlige 
udvikling.

delPolItIk for løN

Basislønningerne suppleres med lokale tillæg. 
Tillæg kan tildeles som funktions- og kvalifika-
tionstillæg samt rekrutteringstillæg. Tillæg kan 
være varige eller midlertidige. Herudover kan 
der tildeles engangsvederlag for ekstraordinær 
indsats. 

Nye lønsystemer skal anvendes strategisk og 
proaktivt. Kompetencer, der bidrager til, at AU 
kan opfylde sine strategiske mål, har højeste 
prioritet ved lønmidlernes anvendelse.

Lønforhandling
Karakteren og hyppigheden af tilbagevendende 
forhandlinger og forhandlingsberedskab fastlæg-
ges i de enkelte skriftlige lønaftaler mellem AU 
og de forhandlingsberettigede organisationer. 
Medarbejdere har krav på, at der føres lønfor-
handlinger én gang om året. Lønforhandlinger 
finder ikke sted under MUS. Som udgangspunkt 
forhandler den enkelte leder og tillidsrepræsen-
tanten for det pågældende område. Ledere og 
tillidsrepræsentanter skal have de samme lønop-
lysninger og andre oplysninger til rådighed (lister 
over medarbejdere) før lønforhandlingerne. Le-
dere startende med professor/specialkonsulent/ 
chefkonsulentniveauet kan selv forhandle løn 
med den foresatte. Resultatet af forhandlin-
gen indsendes til den forhandlingsberettigede 
organisations godkendelse. Hvis resultatet af 
forhandlingen ikke kan godkendes, kan organisa-
tionen (medmindre der er aftalt en længere frist) 
inden for 7 dage fra modtagelsen af resultatet af 
forhandlingen kræve optaget forhandling med 
ledelsen. Såfremt et sådant krav ikke er fremsat 
inden fristens udløb, anses forhandlingsresul-
tatet for godkendt af organisationen. 

Medarbejderen skal have en saglig og respekt-
fuld begrundelse både i tilfælde af tildeling af 
tillæg/engangsvederlag og i tilfælde af afslag på 
tildeling af tillæg/engangsvederlag.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen skal gennemføre en årlig lønforhand-
ling.

Lederen er løbende opmærksom på medarbej-
derens faglige og personlige indsats, udvikling, 
engagement og resultater. Lederen skal perspek-
tivere disse resultater i forhold til universitetets 

1.2

Aarhus Universitet ønsker:

•   at lønmidlerne anvendes målrettet og strategisk
•  at sikre overensstemmelse mellem kompetencer, indsats 

og aflønning. 
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strategiske mål, således som de er udtrykt i den 
overordnede strategi samt i forhold til de lokale 
mål og forventninger, som måtte være opstil-
let af den enkelte leder synligt for medarbej-
derne. Endvidere indgår evnen til at bidrage 
til en arbejdsplads båret af professionalisme, 
ordentlighed, udvikling, samarbejdsvillighed 
og anerkendelse.

Lederen anerkender formelle såvel som per-
sonlige og anvendte kompetencer.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejderen skal være indstillet på sam-
arbejde i forhold til sine lønkrav og være op-
mærksom på andre belønningsmuligheder end 
løn. Medarbejderen skal bidrage med saglige og 
ærlige oplysninger om sin indsats og arbejds-
resultater og se dette i relation til de opstillede 
strategiske mål og eventuelt lokalt opstillede mål 
og forventninger, jf. ovenfor under ”Lederens 
rolle og ansvar”.
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Definition af bibeskæftigelse:
Ved bibeskæftigelse forstås en beskæftigelse, 
der ikke er forankret inden for medarbejderens 
arbejdsområde i bred forstand. Der kan være 
tale om:

•  ansættelse ved anden offentlig eller privat 
virksomhed

•  egen virksomhed
•  medlemskab af direktion og eller bestyrelse 

i erhvervsvirksomheder, NGO’ere eller fonde
•  hverv i kommissioner, udvalg eller ekspert-

grupper
•  længerevarende undervisningsforpligtelser 

ved andre institutioner
•  rådgivning/konsulentarbejde.

Vilkår for bibeskæftigelse
Det er positivt og ønskeligt, at medarbejderne 
er engagerede i samfundsudviklingen og delta-
ger aktivt som gode repræsentanter for Aarhus 
Universitet i samfundsudviklingen og synlig-
gør Aarhus Universitet i samfundsdebatten via 
bestyrelser og nævn som faglige eksperter mv. 
Universitetet værdsætter muligheden for per-
sonlig anerkendelse som efterspurgt forsker, 
ekspert og foredragsholder. Samtidig kan uni-
versitetet også drage nytte af de erfaringer, der 

delPolItIk for bIbeskæftIgelse

opnås gennem medarbejderes kontakt med det 
øvrige samfund.

Medarbejderens udadvendte aktiviteter skal 
dog samtidig kunne forenes med medarbejde-
rens hovedbeskæftigelse på universitetet. Der 
må ikke opnås private konkurrencefordele 
eller privat vinding i kraft af AU-finansieret 
forskning, ligesom medarbejderen ikke i kraft 
af kombinationen af sin AU-ansættelse og bi-
beskæftigelse må medvirke til konkurrencefor-
vridning i forhold til andre virksomheder m.v. 
Endelig må der ikke opstå interessekonflikter 
og habilitetsproblemer mellem medarbejderen 
og universitetet.

Forinden medarbejderen påtager sig en på-
tænkt bibeskæftigelse, herunder opnår væsent-
lige økonomiske interesser i anden virksomhed, 
skal institutlederen og tilsvarende ledelsesni-
veau orienteres skriftligt herom.

Bibeskæftigelse for medarbejdere ved Aarhus 
Universitet er tilladt, medmindre:

•  at bibeskæftigelsen medfører, at medar-
bejderen ikke kan udfylde sin stilling ved 
universitetet samtidig med varetagelse af 
bibeskæftigelsen (arbejdsindsats og tilgæn-
gelighed)

•  at bibeskæftigelsen er i konkurrence med 
universitetets virksomhed 

•  at der opstår habilitetsproblemer på grund 
af bibeskæftigelsen

•  at bibeskæftigelsen er uforenelig med den 
agtelse og tillid, der er nødvendig for at være 
ansat ved universitetet eller

•  at bibeskæftigelsen er i strid med interne 
regler og instrukser.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen orienterer medarbejderen om den 
gældende politik for bibeskæftigelse ved uni-
versitetet. 

Lederen skal bede medarbejderen frasige 
sig en bibeskæftigelse, hvis den er i strid med 
reglerne.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejderen skal nøgternt vurdere sin bibe-

1.3

Aarhus Universitet ønsker:

•  at styrke dialogen med det omgivende samfund og med-
virke til innovation og fornyelse, herunder at drage nytte 
af de erfaringer, der opnås gennem kontakt med det  
øvrige samfund,

men samtidig

•  at forhindre, at der opstår konkurrenceforvridning i  
forhold til andre virksomheder og organisationer

•  at forhindre, at der opstår interessekonflikter og habili-
tetsproblemer mellem medarbejderen og universitetet.
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skæftigelse i henhold til principperne for tilladt 
bibeskæftigelse og har pligt til at orientere sin 
leder om bibeskæftigelse.

Medarbejderen skal være åben over for at 
deltage i formidling af forskningsresultater til 
omverdenen som en del af sin ansættelse på 
universitetet. Hvis medarbejderen er i tvivl om, 
hvorvidt bibeskæftigelsen ligger uden for ram-
merne af det tilladte, må medarbejderen søge 
rådgivning hos sin leder og få en godkendelse.

Får medarbejderen anmodning fra sin leder 
om at frasige sig en bibeskæftigelse begrundet i 
reglerne om bibeskæftigelse, skal medarbejde-
ren uden unødigt ophold frasige sig bibeskæf-
tigelsen.
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Fastholdelse
Aarhus Universitet vil som ansvarlig arbejds-
plads søge at fastholde medarbejdere, der har 
risiko for at blive afskediget på grund af sygdom 
eller nedsat arbejdsevne. Dette forudsætter na-
turligvis, at fastholdelse er realistisk set i forhold 
til arbejdsevnen og mulige arbejdsopgaver.

Personalepolitikken med tilhørende delpoli-
tikker og personalehåndbogen er det primære 
redskab til at fastholde medarbejdere, som bliver 
syge, handicappede eller i øvrigt mister en del af 
arbejdsevnen. Der tænkes her på procedurer for 
sygesamtaler, lempelse af præstationskravene i 
en periode, omplacering, fraværspolitik, tilbud 
om rådgivning, vejledning og behandling.

Fastholdelse kan derudover ske gennem so-
ciale partnerskabsaftaler, brug af sociale ka-
pitler i overenskomsterne, fleksjob, skånejob, 
omskoling og seniorpolitik.

Fleksjob kan bruges, når en person varigt 
har mistet sin fulde arbejdsevne. Fleksjoban-
sættelsen drøftes med den relevante tillidsre-
præsentant. Ledelsen drøfter ansættelsen med 
de medarbejdere, der i det daglige skal arbejde 
sammen med den pågældende for at sikre, at 
de ansatte er positive over for at medvirke til 
opfyldelsen af formålet med ansættelsen. 

Skånejob bruges, når den ansatte har fået 
bevilget førtidspension og ikke kan arbejde på 
normale vilkår.

delPolItIk for det rummelIge  
arbejdsmarked

Rekruttering
Universitetet ønsker at være en mangfoldig 
arbejdsplads, hvilket også fremgår af univer-
sitetets delpolitik for rekruttering og ansæt-
telse. Universitetet er åbent over for og villig 
til at ansætte og integrere personer med støtte 
i jobtræning, fleksjob, skånejob, revalidering, 
arbejdspraktik eller ved brug af sociale kapitler 
i overenskomsterne.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen reagerer, hvis der er udsigt til, at en 
medarbejder ikke fortsat kan bestride sit sæd-
vanlige job. Overgang til ansættelse på særlige 
vilkår kan kun ske efter aftale med medarbej-
deren. Lederens muligheder for at afhjælpe 
problemerne afhænger af medarbejderens si-
tuation, herunder fremtidig arbejdsevne og ar-
bejdspladsens muligheder. Lederen undersøger 
alle muligheder. Lederen skal være åben over 
for og villig til at ansætte personer med støtte 
i jobtræning mv.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejderen skal orientere sin leder så hurtigt 
som muligt, når der er udsigt til, at vedkom-
mende ikke kan bestride sit sædvanlige job. 
Medarbejderen skal udvise fleksibilitet og vilje til 
at tilpasse sig de muligheder, som universitetet 
kan tilbyde medarbejderen.

Kollegaer til en medarbejder ansat på særlige 
vilkår skal medvirke positivt til at integrere 
vedkommende på arbejdspladsen fagligt, socialt 
og kollegialt.

1.4

Aarhus Universitet ønsker:

•  at forebygge tab af arbejdsevne ved ulykker, nedslidning 
og udbrændthed eller stress, således at medarbejderen 
hele arbejdslivet så vidt muligt beholder sin fulde  
arbejdsevne

•  at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for  
at bruge deres kompetencer og deltage i arbejdslivet på 
universitetet.
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Universitetet fastholder og videreudvikler med-
arbejdernes kompetencer for fortsat at kunne 
varetage eksisterende og nye opgaver. Kom-
petenceudvikling af såvel medarbejdere som 
ledere indgår som et naturligt led i de enkelte 
afdelingers/enheders planlægning. 

Medarbejderudviklingssamtaler
Der gennemføres årlige medarbejderudviklings-
samtaler ( MUS ). MUS er en dialog mellem 
lederen og medarbejderen, hvor bl.a. aftaler om 
relevant kompetenceudvikling indgås. I vurde-
ringen skal indgå både hensynet til at under-
støtte organisationens kompetencer og hensynet 
til den enkelte medarbejders kompetencer for at 
kunne understøtte Aarhus Universitets strategi. 
MUS skal munde ud i, at medarbejderne har en 
skriftlig aftale med konkrete mål for arbejds-
opgaver og kompetenceudvikling på såvel kort 
som på lang sigt. 

delPolItIk for komPeteNceudvIklINg

Metoder til kompetenceudvikling
Deltagelse i interne eller eksterne efteruddan-
nelseskurser (forskellige typer af uddannelse, 
herunder e-læring) anerkendes som en tradi-
tionel kompetenceudviklingsmetode. Andre 
metoder er:

•  jobbytte, rotationsordning og udstationering 
•  mentorordning, følordning og sidemandsop-

læring 
•  læringsmiljø (omfatter f.eks., hvordan man 

organiserer arbejdet i projekter eller teams, 
hvordan man videndeler, giver feedback og 
benytter coaching)

•  konferencer, seminarer mv.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen afsætter midler til kompetenceudvikling 
af enhedens medarbejdere.

Lederen gennemfører MUS, der kan suppleres 
med en gruppeudviklingssamtale (GRUS), én 
gang årligt med henblik på at afstemme for-
ventninger og drøfte forhold vedrørende bl.a. 
kompetenceudvikling. Lederen skal ved MUS 
opstille og følge op på konkrete og i enighed 
formulerede udviklingsmål for den enkelte med-
arbejder. Lederen sikrer, at medarbejderen har 
den fornødne tid til at kompetenceudvikle sig.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejderen har personligt ansvar for til en-
hver tid at være kompetent til sine opgaver og 
skal derfor tage ansvar for nødvendig udvikling 
af egne kompetencer og leve op til indgåede af-
taler om kompetenceudvikling. Medarbejderen 
skal bidrage til videndeling med kollegaer efter 
deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter.

2.1

Aarhus Universitet ønsker:

•  at arbejde systematisk med kompetenceudvikling for  
alle medarbejdere

•  at kompetenceudviklingen af medarbejdere/ledere  
understøtter realiseringen af universitetets strategi  
og de enkelte medarbejderes/lederes individuelle  
udviklingsbehov

•  at kompetenceudviklingen sikrer medarbejderen  
gode muligheder på jobmarkedet både på og udenfor 
universitetet.

Evt. fotos
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Ved orlov forstås, at medarbejderen fritages for 
alle eller nogle af sine tjenestepligter i en bestemt 
periode med ret og pligt til efter periodens udløb 
at genindtræde i en stilling inden for ansæt-
telsesområdet. Udgangspunktet er, at der er 
tale om orlov uden løn. For at universitetet kan 
bevilge orlov med løn, skal der være et særligt 
grundlag i en retsregel.

Som udgangspunkt har medarbejderen ikke 
noget retskrav på at få orlov, men universitetet 
kan bevilge en medarbejder orlov efter ansøg-
ning. I visse situationer har medarbejderen dog 
et retskrav på orlov, f.eks. ved barsel, plejeorlov, 
tjeneste i udlandet, ved internationale organisa-
tioner, i Grønlands Hjemmestyre mv. I ganske få 
situationer pålægges medarbejderen at afholde 
orlov – f.eks. moderen i de første to uger efter 
fødslen.

delPolItIk for tjeNestefrIhed/orlov

Orlovstyper
Der skelnes mellem følgende former for orlov:

•  ekstern orlov (til fuldtids faglig kompeten-
ceudvikling, sabbatorlov eller lign. eller va-
retagelse af et job, som medarbejderen har 
søgt uden for Aarhus Universitet)

•  intern orlov (til at varetage et job, som med-
arbejderen har søgt inden for Aarhus Uni-
versitet)

•  jobrotation (aftale mellem to enheder på Aar-
hus Universitet, hvor f.eks. to medarbejdere 
i en periode bytter job, eller hvor en med-
arbejder i en periode arbejder i en anden 
organisatorisk enhed).

Afgrænsning mellem orlov og udsta tio nering/
fritagelse for undervisnings forpligtelser
I forhold til udstationering og fritagelse for un-
dervisningsforpligtelser er den vigtigste forskel i 
forhold til orlov, at den orlovshavende ikke indgår 
blandt enhedens medarbejdere ved arbejdets 
fordeling mellem disse. De tilbageværende må 
altså i tilfælde af orlov påtage sig en ekstrabyrde, 
da der som altovervejende hovedregel ikke kan 
forventes godkendelse af en vikaransættelse.

Endvidere kan som forskel mellem orlov og 
udstationering fremhæves, at orlov normalt 
overvejende er i den ansattes interesse, mens 
udstationering normalt overvejende er i uni-
versitetets interesse.

Orlovskriterier
Orlov – udover orlov hvorpå der er et retskrav 
– gives kun til fastansatte medarbejdere og skal 
være fagligt begrundet.

Muligheden for bevilling af orlov afhænger af 
en vurdering foretaget af institutlederen eller en 
leder på et tilsvarende ledelsesniveau. Vurderin-
gen er en samlet vurdering af medarbejderens 
ansættelsestid på AU, formålet med orloven, den 
ansøgte orlovs længde. samt den organisatoriske 
enheds generelle situation.

Orlov må ikke stride mod universitetets inte-
resser. Orlov bevilges normalt for maksimalt et 
år ad gangen. Orlovsperioden kan efter fornyet 
ansøgning forlænges, såfremt lederen finder det 
rimeligt og ønskeligt i forhold til medarbejderens 

2.2

Aarhus Universitet ønsker:

•  at undersøge den konkrete mulighed for at bevilge orlov 
til fastansatte medarbejdere, såfremt der er en særlig 
faglig begrundelse for orloven og orloven ikke strider 
mod universitetets interesser

•  at øge medarbejdernes mobilitet internt på universitetet 
ved at benytte mulighederne for intern orlov.
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jobfunktion og formålet med orloven. Afgørelsen 
skal være sagligt begrundet. I den forbindelse 
vil videnskabelige medarbejderes arbejdsform 
typisk indebære behov for fagligt begrundet 
orlov i flere og sammenlagt længere perioder end 
øvrige medarbejdere. Jobrotation har normalt 
en varighed af tre måneder.

Barselsorlov
Barselsorlov består af både en retsbaseret og en 
aftalebaseret del. Med hensyn til den aftalebase-
rede del, bør den leder, der skal tage stilling til 
orlovsanmodningen udvise en lempelig holdning 
med henblik på at sikre medarbejdere med små 
børn mulighed for at få arbejdsliv og familieliv 
til at hænge sammen. Afholdelse af barselsorlov 
og forældreorlov har ikke negativ indflydelse 
på fremtidige karrieremuligheder på AU. For 
videnskabelige medarbejdere betyder det blandt 
andet, at der i den faglige egnethedsvurdering 
skal indgå publikationseffektivitet og ikke kun 
– kvantitet.

Tilbagegangsstillinger
Når der bevilges orlov, gives samtidig et tilbage-
gangstilsagn til den stilling, medarbejderen har 
orlov fra. Ved teknisk-administrative stillinger 
bevilges orlov med ret til at vende tilbage til en 
stilling mere bredt inden for det teknisk-admi-
nistrative område frem for en specifik stilling på 
det teknisk/administrative område. Det gælder i 
tilfælde af orlov uden løn, som ikke er reguleret 
i nogen retsregel, f.eks. orlov til varetagelse af 
anden stilling, orlov til sabbat mv.

Ved jobrotation har teknisk-administrative 
medarbejdere ret til at få et tilbagegangstil-
sagn til den stilling, medarbejderen har orlov 
fra, såfremt jobrotationen har en varighed 
af maksimalt tre måneder. Hvis der bevilges 
en jobrotation på mere end tre måneder, har 
teknisk-administrative medarbejdere ret til at 
vende tilbage til en stilling mere bredt inden for 
det teknisk-administrative område.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen vurderer sagligt, om orlovsanmodnin-
gen kan imødekommes og er i den forbindelse 
særligt opmærksom på, at orloven ikke strider 

imod universitetets interesser – medmindre der 
er tale om et retskrav som f.eks. barselsorlov. Det 
kan være stridende mod universitetets interes-
ser, at der er tale om orlov fra en funktion, der 
skal videreføres, men som ikke kan varetages af 
en vikar eller kollegaer. Lederen skal også vur-
dere, om en bevilling af orlov vil gøre enheden 
uacceptabelt sårbar. 

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejderen skal for at lette lederens plan-
lægning henvende sig til lederen i så god tid 
som muligt, når vedkommende ønsker at an-
søge om orlov. I de tilfælde, hvor der er regler 
om frister for ansøgning, skal disse overholdes. 
Medarbejderen skal senest en måned inden or-
lovsperiodens udløb meddele lederen, om ved-
kommende ønsker at vende tilbage til sin stilling 
på universitetet.
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Fokus på sygefravær
Aarhus Universitet ønsker gennem fleksibilitet i 
arbejdstilrettelæggelsen, kompetenceudvikling, 
medinddragelse, åbenhed og investering i god 
personaleledelse at forebygge sygefravær i videst 
muligt omfang, og dermed sikre hensynet til en 
effektiv samlet opgavevaretagelse.

Alle kan blive ramt af kortvarig sygdom el-
ler af alvorligere sygdom af længerevarende 
karakter.

Aarhus Universitet har en særlig opmærk-
somhed rettet mod hyppige tilfælde af kort-
tidssygdom eller længerevarende sygdom, dels 
for at sikre sig medarbejderens arbejdsmæssige 
sundhed og trivsel og dels for at kunne bidrage 
i videst muligt omfang til medarbejderens fast-
holdelse i og tilbagevenden til jobbet.

Et vigtigt middel til dette er at bevare en god 
og vedvarende kommunikation med den syge 
medarbejder i form af samtaler. Medarbejderen 
har ret til at have en tillidsrepræsentant eller 
bisidder med ved disse samtaler.

Medarbejdere, som bliver syge, skal med-
dele dette til arbejdsstedet på 1. sygedag ved 
arbejdsdagens start.

Når man efter en sygeperiode møder på ar-
bejde, skal sygefraværet registreres i det lokale 
fraværsregistreringssystem og godkendes af 
lederen.

Mulighedserklæring
Den tidligere lægeerklæring ”Lægeerklæring 
om uarbejdsdygtighed” er afskaffet og erstattet 
af en såkaldt ”mulighedserklæring” med fokus 

på, at medarbejderen kan bevare kontakten til 
arbejdspladsen.

Universitetet kan forlange mulighedserklæ-
ringen udarbejdet ved såvel kortvarigt, gentaget 
som langvarigt sygefravær.

Mulighedserklæringen anvendes, hvis der i 
dialogen mellem universitetet og medarbejde-
ren er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner 
medarbejderen kan varetage.

Hvis universitetet ønsker en mulighedserklæ-
ring udarbejdet, kan det ved 4 ugers-samtalen 
også drøftes, hvad der skal indgå i denne er-
klæring.

Erklæringen belyser bl.a. medarbejderens 
muligheder for at genoptage arbejdet og tids-
punktet for, hvornår medarbejderen kan vende 
tilbage til universitetet, herunder muligheder for 
gradvis tilbagevenden til egne eller tilpassede 
arbejdsopgaver.

Universitetet afholder udgiften til lægen i 
forbindelse med mulighedserklæringen.

Korttidssygdom
Når en medarbejder har mere end ti enkelt-
stående fraværsdage eller mere end fire korte 
fraværsperioder på grund af sygdom inden for et 
år, indkalder den nærmeste leder til en samtale.

Samtalens formål er at drage omsorg for 
medarbejdernes sundhed og trivsel, herunder 
vurdere eventuel arbejdsmiljøbetinget sygdom.

Langtidssygdom
Ved forventet sygefravær over 21 dage i træk 
afholdes inden udløbet af fjerde uge efter første 
fraværsdag en sygefraværssamtale.

Inden udløbet af ottende uge efter første fra-
værsdag afholdes fastholdelsessamtale.

Samtalernes formål – udover at drage omsorg 
for medarbejderens sundhed og trivsel – er en 
dialog om medarbejderens mulighed for tilbage-
venden til jobbet indenfor kortere tidshorisont 
og muligheden for at fastholde medarbejderen 
på arbejdspladsen.

Med passende mellemrum afholdes opfølg-
ningssamtale.

Arbejdsbetinget/ikke arbejdsbetinget
Såfremt medarbejdere regelmæssigt har et af-

Aarhus Universitet ønsker:

•  at forebygge sygefravær
•  at sikre en offensiv, positiv og hurtig opfølgning i forhold 

til medarbejdere med sygefravær af længere varighed
•  at sikre en fleksibel tilbagevenden til universitetet efter 

længerevarende sygefravær.

delPolItIk for sygefravær2.3
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vigende højt sygefravær, skal lederen nøje ana-
lysere årsagerne, herunder om der er arbejds-
pladsbetingede årsager: samarbejdsrelationer, 
arbejdsbelastninger, farlige stoffer i omgivel-
serne, psykisk arbejdsmiljø o.l. Såfremt dette 
måtte være tilfældet, skal lederen straks følge op 
med relevant handling. Derudover skal årsagerne 
drøftes i samarbejdsudvalget og sikkerhedsud-
valget. Der skal udarbejdes en handlingsplan for 
at rette op på de særlige forhold på arbejdsplad-
sen, der måtte ligge til grund for et højt sygefra-
vær blandt en eller flere medarbejdere. 

Lederens særlige rolle/ansvar
Lederen har ansvaret for et godt arbejdsmiljø 
på arbejdspladsen. Den enkelte leder udøver sit 
ansvar for arbejdet med at forebygge sygefravæ-
ret igennem daglig personaleledelse, herunder 
ledelsesmæssig opmærksomhed på eventuelle 
tegn på mistrivsel eller dårligt arbejdsmiljø. 

Det er lederens ansvar, at der indkaldes til 
en sygefraværssamtale, og at denne forløber i 
en respektfuld, åben og konstruktiv dialog, som 
respekterer privatlivet og medarbejderens even-
tuelle udsatte position. Lederen skal samtidig 
med indkaldelse af medarbejderen orientere 
den pågældende tillidsrepræsentant. 

Den enkelte leder er hovedansvarlig for, at der 
udformes en positiv og konkret handlingsplan 
som afslutning på en sygefraværssamtale, og 
at handlingsplanen effektueres og følges op. 
Lederen drager omsorg for, at der udarbejdes 
en mulighedserklæring. 

Det er lederens opgave at udarbejde en fast-
holdelsesplan, medmindre der ikke er en rea-
listisk mulighed for tilbagevenden. 

Medarbejderens særlige rolle/ansvar
Medarbejderen bidrager med egen daglig adfærd 
til en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, 
således at arbejdsbetinget sygdom undgås.

Medarbejderen skal indgå konstruktivt og 
åbent i sygefraværssamtalen om sygefraværets 
relation til arbejdsforhold. Det samme gør sig 
gældende ved udarbejdelse af mulighedserklæ-
ring. Endelig skal den enkelte medarbejder del-
tage aktivt og konstruktivt i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af handlingsplanen.
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Kompetencer 
Universitetet tilstræber at have en optimal 
sammenhæng mellem personlige ressourcer 
og opgaver. Afgørende er ikke alder, men kompe-
tencer, adfærd, motivation, udviklingsparathed 
og arbejdsevne.

Alle medarbejdere – også seniorer – har en 
pligt til løbende at vedligeholde deres faglige og 
personlige kompetencer.

Generationsskifte
Universitetet ønsker at give den nødvendige 
plads til udvikling af talenter, uden at orga-
nisationen mister viden. Der skal derfor ske 
en systematisk personaleplanlægning på den 
enkelte arbejdsplads på universitetet, således 
at ny rekruttering og arbejdsophør eller pen-
sionering sker glidende med fokus på behovet 
for fastholdelse af viden og overførsel af viden. 
En del af dette er forventningsafstemning med 
seniormedarbejdere bl.a. gennem seniorsamtale. 

Seniorsamtale
Seniormedarbejdere, herunder seniorledere, 
skal i forbindelse med medarbejderudviklings-

Aarhus Universitet ønsker:

•  at generationsskifte sker på en hensigtsmæssig måde 
uden tab af viden og kompetencer i organisationen

•  at drage fordel af de særlige kompetencer, som ældre 
medarbejdere kan bidrage med (erfaring og indsigt).

delPolItIk for seNIorer2.4
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samtalen (MUS) tilbydes en seniorsamtale. Det 
er individuelt, hvornår der er behov for en senior-
samtale. Samtalen er et tilbud til medarbejdere, 
der er fyldt 55 år. Samtalen skal have fokus på, 
hvorvidt arbejdet og arbejdsforholdene for den 
enkelte skal se anderledes ud, i takt med at den 
ansatte bliver ældre. 

Formålet med samtalen er fastholdelse. 
Fokus i samtalen skal være på ”udvikling”. Af 
planlægningsmæssige hensyn indgår i samtalen 
eventuelle planer om pensionstidspunkt, f.eks. i 
form af frivillig fratræden, men også emner som 
nedsat tid og nedsat charge indgår. 

En seniorsamtale indeholder en dialog om:

•   nuværende og kommende arbejdsopgaver
•  udvikling og motivation
•  udviklingsbehov og udviklingsønsker
•  fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
•  generationsskifteordninger.

Seniorsamtalen foregår mellem den enkelte 
seniormedarbejder og dennes personaleleder 
samt tillidsrepræsentanten, hvis medarbejderen 
ønsker det. Lederen har den konkrete viden 
om muligheder for justeringer af opgave- og 
ansvarsområder mv.

Seniorordninger og andre individuelle aftaler
Der kan indgås seniorordninger om aftrapning 
i tid, aftrapning i job (retræte), betalt frihed og 
fastholdelsesbonus og frivillig fratræden.

Der kan endvidere indgås aftale om ændrede 
jobfunktioner, ændrede arbejdsopgaver, konsu-
lentordninger og specialisering, deltidsbeskæf-
tigelse, delpension, efterløn, førtidspension mv. 
Sådanne aftaler skal godkendes af den pågæl-
dendes faglige organisation.

Emeriti-ordninger
For VIP-medarbejdere, der selv har valgt pen-
sionering, kan indgås en såkaldt emeritus-aftale 
– hvis der er gensidig interesse herfor. Efter 
individuel aftale med lederen kan kontorfaci-
liteter stilles til rådighed, et mindre antal un-
dervisningstimer tilbydes mv.

Mentorordninger
Seniormedarbejdere skal medvirke til glidende 
generationsskifter ved efter aftale med lederen at 
indgå i mentorordninger med talenter. Ordnin-
gerne skal sikre videndeling og gensidig inspira-
tion/nytænkning mellem talenter og mentorer.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen foretager langsigtet personaleplan-
lægning, således at glidende generationsskif-
ter sikres uden tab af viden og kompetencer i 
organisationen. 

Lederen drøfter i tide fremtidsplaner med 
seniormedarbejdere, herunder tilbyder målrettet 
seniorsamtale. En langsigtet plan for de sidste 
arbejdsaktive år aftales i seniorsamtalen. Planen 
skal tage højde for medarbejderens helbred og 
livssituation samt sikre en værdig og respektfuld 
behandling af ældre medarbejdere i de sidste år 
af deres arbejdsliv.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejderen bidrager med sine kompetencer 
og erfaringer og motivation.

Medarbejderen medvirker til vedligeholdelse 
af egne kompetencer og personlig udvikling 
uanset alder frem til opsigelse/fratrædelse.

Medarbejderen videregiver sin viden til or-
ganisationen f.eks. i form af oplæring af andre, 
mentorordninger og/eller skriftliggørelse af 
personlig og faglig viden.
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Arbejdsmiljø
Universitetet drager omsorg både for den enkelte 
medarbejder og for det fælles arbejdsmiljø.

Universitetet ønsker gennem fleksibilitet i 
arbejdstilrettelæggelsen, kompetenceudvik-
ling, medinddragelse, åbenhed og investering 
i god personaleledelse at medvirke til et godt 
arbejdsmiljø. Endvidere er universitetets ledere 
forpligtet til kontinuerlig opfølgning på arbejds-
pladsvurderinger (APV). 

Hvis en medarbejder kommer i en personlig 
krisesituation (f.eks. skilsmisse, stresssygdom, 
dødsfald, ulykke mv.), som måtte have indfly-
delse på arbejdsindsatsen, skal ledere og kol-
legaer optræde professionelt og respektfuldt 
i den afhjælpende indsats. På samme måde 
forudsættes, at medarbejdere i krise samar-
bejder om at løse deres arbejdssituation på en 
hensigtsmæssig måde.

Ansatte i krise skal ydes hjælp og støtte
Arbejdsmæssige kriser og personlige kriser kan 
opstå uventet og pludseligt (akut krisehjælp). 
Kriserne vedkommer arbejdspladsen, hvis de 
påvirker medarbejderens arbejdsmæssige trivsel 
og funktionsevne, herunder påvirker kollegialt 
på en uhensigtsmæssig måde eller påvirker uni-
versitetets omdømme negativt.

Ved sådanne kriser skal lederen agere allerede 
på begrundet bekymring via en personlig sam-
tale med den pågældende medarbejder. Lederen 
skal hjælpe den pågældende medarbejder til at 
komme ud af sin krise med relevante og mulige 
værktøjer som f.eks. midlertidig fritagelse fra 
nogle opgaver, visitering til psykologhjælp eller 
lignende. Det aftalte nedskives i en handlings-

plan. Ved udarbejdelse af handlingsplanen skal 
det respekteres, at der er tale om en sårbar og 
følsom situation. 

Åbenhed
Tidlig indsats i forhold til personlig krise for-
udsætter åbenhed fra såvel medarbejdere som 
ledere. 

Bekymringer må ikke forties over for en kol-
lega, ligesom det er uacceptabelt at medvirke til 
rygtedannelse. Det er god AU-adfærd at handle 
på begrundede bekymringer gennem dels dialog 
med pågældende kollega, dels ved henvendelse 
til lederen. Det er også muligt at henvende sig 
til tillidsrepræsentanten.

Åbenhed opnås bl.a. ved:

•  at det lokale arbejdssted sikrer et arbejds-
miljø præget af åbenhed og anerkendelse, 
så medarbejderen føler sig tryg ved at være 
åben om eventuelle problemer dels over for 
lederen, dels over for kollegaer

•  kollegialt ikke at fortie bekymringer om kol-
legaer, men bringe det op over for kollegaen 
og/eller lederen

•  at bekymringer og problemer håndteres pro-
fessionelt og respektfuldt af den lokale ledelse 
med en anerkendende tilgang.

Lederens særlige rolle og ansvar
Ved personlige og arbejdsmæssige kriser, som 
har arbejdsmæssig betydning, skal lederen tage 
de nødvendige hensyn til medarbejderen samt 
sikre, at de daglige arbejdsopgaver løses.

Såfremt medarbejderen anmoder om en sam-
tale, medvirker lederen positivt. Lederen tager 
initiativ til samtale, hvis lederen fornemmer, at 
en medarbejder er i en krise, som har betydning 
for arbejdslivet.

Såfremt medarbejderen ikke vil medvirke til 
en handlingsplan, kan lederen stille en sådan 
som betingelse for videre dialog om medarbej-
derens tilknytning til arbejdspladsen.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Oplever en medarbejder en psykisk belastende 
krise, som påvirker vedkommendes arbejdsind-

Aarhus Universitet ønsker:

•  at medvirke til tryghed, sundhed og sikkerhed  
på arbejdspladsen

•  at støtte medarbejdere i krise.
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sats og/eller kollegiale adfærd, kan medarbej-
deren bede om en samtale med lederen, hvor 
tillidsrepræsentanten og/eller anden relevant 
person kan deltage, såfremt medarbejderen 
ønsker det.

Såfremt lederen af egen drift indkalder til en 
samtale, skal medarbejderen medvirke positivt.

En samtale skal munde ud i en handlingsplan 
som medarbejderen positivt medvirker til ud-
arbejdes og efterleves.

Som kollega har man et medansvar for at 
hjælpe medarbejderen godt tilbage til arbejds-
livet.
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Forebyggelse 
Universitetet ønsker gennem fleksibilitet i ar-
bejdstilrettelæggelsen, kompetenceudvikling, 
medinddragelse, åbenhed og investering i god 
personaleledelse at medvirke til god medarbej-
dertrivsel, således at misbrug i videst muligt 
omfang forebygges. 

Misbrug er uacceptabelt
Misbrugsproblemer er ikke arbejdspladsen 
uvedkommende, hvis de påvirker medarbejde-
rens arbejdsmæssige trivsel og funktionsevne, 
herunder påvirker kollegialt på en uhensigts-
mæssig måde eller skader universitetets om-
dømme.

At være misbruger (af f.eks. alkohol og/eller 
narkotiske stoffer) og påvirket på arbejdspladsen 
er ikke foreneligt med arbejdet. En medarbejder, 
der er synligt påvirket, vil øjeblikkeligt blive 
sendt hjem og uden unødigt ophold indkaldt 
til personlig samtale. Som leder på universite-
tet skal man aktivt handle og følge op, hvis en 
medarbejder kommer i en misbrugssituation 
(alkohol, narkotika, medicin, ludomani m.v.). 

Ansatte med misbrugsproblemer 
skal ydes hjælp og støtte
Lederen skal agere allerede på begrundede be-
kymringer via en personlig samtale med pågæl-
dende medarbejder og skal agere med henblik 
på at hjælpe den pågældende medarbejder til 
at komme ud af sit misbrug. Lederen agerer 
respektfuldt i sin kommunikation. Respektfuld 
adfærd er også at stille krav om, at medarbejde-
ren medvirker til en handlingsplan for at komme 
ud af sit misbrug.

Medarbejderens medvirken til udarbejdelse 
og efterlevelse af handlingsplanen kan stilles 
som betingelse for ansættelsesforholdets fort-
sættelse. 

Leder og kollegaer skal være åbne over for 
den pågældende medarbejder om begrundede 
bekymringer for vedkommendes trivsel og skal 
i fællesskab sikre hjælp og individuel støtte til 
medarbejderen, der har et misbrugsproblem.

Misbrug skal imødegås med en tidlig indsats
Det er uacceptabelt at fortie bekymringer over 
for en kollega og medvirke til rygtedannelse. 
Leder og kollegaer har handlepligt på begrun-
dede bekymringer gennem dels dialog med 
pågældende kollega, dels ved henvendelse til 
lederen. Det er også muligt at henvende sig til 
tillidsrepræsentanten.

Tidlig indsats i forhold til misbrug forudsæt-
ter åbenhed fra såvel medarbejdere som ledere. 

Aarhus Universitet ønsker:

•  at handle på misbrugssignaler
•  at støtte en misbruger i at komme ud af sit misbrug.
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Åbenhed opnås bl.a. ved:

•  løbende at drøfte universitetets misbrugs-
politik – herunder, hvilken lokal betydning 
politikken har

•  at man på det lokale arbejdssted sikrer et 
arbejdsmiljø præget af åbenhed og anerken-
delse, så medarbejderen føler sig tryg ved at 
være åben om eventuelle problemer over for 
lederen og kollegaer

•  kollegialt ikke at fortie bekymringer om kol-
legaer, men bringe det op over for kollegaen 
og/eller lederen

•  at bekymringer og problemer håndteres pro-
fessionelt, anerkendende og respektfuldt af 
den lokale ledelse.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen er opsøgende og initiativtagende over 
for potentielle og aktuelle misbrugsproblemer. 

Lederen tilbyder hjælp og vejledning samt 
giver nødvendige henvisninger til hjælp andre 
steder, f.eks. gennem arbejdsmiljøenheden.

Lederen optræder anerkendende og re-
spektfuldt over for medarbejderen, der gør op-
mærksom på eget misbrugsproblem eller med-

arbejdere, som giver udtryk for en begrundet 
bekymring for en kollega.

Håndtering af et misbrugsproblem foregår 
gennem direkte dialog med misbrugeren. Le-
deren stiller krav til misbrugeren om at gøre en 
indsats for at løse problemet gennem en hand-
lingsplan og herunder stille krav om, at ved-
kommende skal tage imod behandlingstilbud.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejdere med et misbrugsproblem har et 
ansvar for at komme ud af misbruget og skal 
medvirke til løsning af problemet. Medarbejde-
ren skal samarbejde om at finde den løsning, der 
er optimal i forhold til den foreliggende situation.

Når et misbrug konstateres, skal medarbejde-
ren med et misbrug indgå i en dialog om dette. 
Dialogen skal klarlægge problemets omfang og 
behovet for behandling

Misbrugeren skal medvirke til, at der udar-
bejdes en handlingsplan, som der følges op på. 
Overholder misbrugeren ikke handlingsplanen, 
kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser, 
først som advarsel og eventuelt senere i form 
af afsked.
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Forebyggelse
På universitetet er mobning uacceptabelt. Ledere 
forebygger, at mobning opstår, gennem aktiv og 
tydelig personaleledelse. Lederen griber hurtigt 
og konsekvent ind over for mobning. Ledere, 
der leder ledere, forebygger at ledere udøver 
mobning.

Mobning
Mobning kommer ofte til udtryk som sladder, 
bagtalelse eller krænkende/nedværdigende kom-
munikation til eller om vedkommende. Det er 
mobning, når en eller flere personer regelmæs-
sigt og over længere tid – eller gentagne gange 
på grov vis – udsætter en eller flere personer 
for krænkende handlinger, som vedkommende 
opfatter som nedværdigende. De krænkende 
handlinger bliver først til mobning, når man 
ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod 
de krænkende handlinger.

Mobning består af krænkende handlinger – 
mobbehandlinger. Der kan både være tale om 
aktive handlinger og om at undlade at handle i 
bestemte situationer. Mobning kan f.eks. omfatte 
disse handlinger: 

•  tilbageholdelse af nødvendig information 
•  sårende bemærkninger 
•  usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar 

og arbejdsopgaver 
•  bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale 

og faglige fællesskab 
•  angreb mod offeret eller kritik af dennes pri-

vatliv 
•  skældud og latterliggørelse 
•  fysiske overgreb eller trusler herom 
•  fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgs-

mål eller forsøg på samtale 
•  nedvurdering af offerets job, dennes arbejds-

indsats eller kompetence 
•  krænkende telefonsamtaler 
•  krænkende skriftlige meddelelser 
•  ubehagelige drillerier 
•  nedvurdering eller umyndiggørelse, f.eks. på 

grund af alder eller køn 
•  udnyttelse i jobbet, f.eks. til private ærinder.

Typiske mobbehandlinger i forbindelse med 
seksuel chikane er: 

•  uønskede berøringer 
•  uønskede verbale opfordringer til seksuelt 

samkvem 
•  sjofle vittigheder 
•  uvedkommende forespørgsler om seksuelle 

emner.

Aarhus Universitet ønsker:

•  at handle på signaler om mobning
•  at hjælpe medarbejdere, der har været udsat for mob-

ning på arbejdspladsen
•  at være konsekvent overfor personer, der mobber.
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Hvad der er accepteret som almindelig kollegial 
adfærd i én del af organisationen, kan blive opfat-
tet som mobning i en anden del af organisatio-
nen. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt 
i medarbejderens opfattelse af de handlinger, 
som vedkommende udsættes for.

Hjælp til mobbeofre
Mobbeofre tilbydes fagkyndig hjælp til at kunne 
trives på arbejdspladsen på ny. Hjælpen fås via 
lederen og arbejdsmiljøenheden. Om nødvendigt 
kan det indebære mulighed for nyt funktionssted 
på universitetet.

Konsekvenser for mobbere
Medarbejdere, som mobber, indkaldes til per-
sonlig samtale. Stopper mobning ikke umid-
delbart herefter, får det ansættelsesmæssige 
konsekvenser.

Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen griber ind over for mobning, straks efter 
at lederen har formodning herom.

Lederen drager omsorg for offeret ved en 
personlig samtale og eventuelt indhentelse af 
fagkyndig hjælp til opfølgning. Lederen følger 
konsekvent op over for medarbejdere, som mob-
ber.

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Såfremt medarbejdere har formodning om eller 
viden om mobning af kollega skal de videregive 
deres formodning eller viden til lederen.

Medarbejdere, som oplever mobning, skal 
henvende sig til deres leder eller tillidsrepræ-
sentant, arbejdsmiljørepræsentant eller SU-
repræsentant. Den mobbede/krænkede har pligt 
til at informere mobberen/krænkeren, evt. via 
lederen, tillidsrepræsentanten eller SU-repræ-
sentanten, om at hans/hendes adfærd opleves 
som sårende, krænkende.

Kollegaer skal samarbejde med ledelsen om 
at løse problemerne på arbejdspladsen, sådan at 
et mobbeoffer kan trives på arbejdspladsen igen.
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Økonomisk eller strukturelt/organisatorisk 
betinget afsked 

Ved økonomisk eller strukturelt/organisatorisk 
betinget afsked undersøges forinden alle mu-
ligheder for at undgå uansøgte afskedigelser, 
herunder f.eks. mulighed for omplacering først 
på hovedområdet og dernæst på det samlede 
universitet. Muligheden for at afværge afske-
digelser ved iværksættelse af målrettet kom-
petenceudvikling af ikke urimeligt omfattende 
eller urimeligt omkostningskrævende karakter 
undersøges ligeledes. De nødvendige kompeten-
cer skal endvidere kunne erhverves indenfor en 
kort tidshorisont.

Afskedigelse af medarbejdere med tillids-
mandsbeskyttelse skal godkendes af rektor, 
inden skridt til afskedigelse kan iværksættes.

Forventede økonomisk eller strukturelt/or-
ganisatorisk betingede afskedigelser drøftes i 
både hovedsamarbejdsudvalg og lokale sam-
arbejdsudvalg. 

HR og derefter tillidsrepræsentanten ind-
drages, inden afskedigelsesskridt iværksættes. 
Samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter 
inddrages derudover i forløbet i henhold til 
gældende regler.

Ved uansøgte afskedigelser af større omfang 
gælder særlige regler i lov om varsling mv. Disse 

regler indebærer en pligt for lederen/lederne til 
at forhandle med personalet og til indenfor en 
given frist at varsle afskedigelserne over for de 
regionale arbejdsmarkedsråd.

Meddelelse om påtænkt afskedigelse gives 
til medarbejderen personligt i en samtale med 
lederen, medmindre tillidsrepræsentanten på 
vegne af medarbejderen giver udtryk for et ønske 
om anden kommunikationsform. Medarbejderen 
skal tilbydes bisidder ved udlevering af hensigts-
erklæringen med partshøringsbrev. 

Såfremt der er tale om afskedigelse af mere 
end én medarbejder, overbringes de påtænkte 
afskedigelser umiddelbart i forlængelse af hin-
anden uden unødigt ophold.

Afskedigede medarbejdere tilbydes et genpla-
ceringsforløb og mulighed for relevant kompe-
tenceudvikling i opsigelsesperioden. 

Afsked begrundet i den enkelte medarbejders 
forhold
Aarhus Universitet ønsker:

•  at afskedigelse af medarbejdere, når det ikke 
kan undgås, sker på et gennemskueligt og 
sagligt grundlag uden vilkårlighed og for-
skelsbehandling

•  at agere ledelsesmæssigt konsekvent og an-
svarligt i forhold til de arbejdssituationer, 
hvor en medarbejder ikke lever op til ledelsens 
krav og forventninger fagligt eller adfærds-
mæssigt.

Ved uansøgte afskedigelser begrundet i den en-
kelte medarbejders forhold skal samarbejds-
udvalget ikke inddrages, men det er lederens 
ansvar at sørge for, at den pågældende tillidsre-
præsentant inddrages efter gældende regler på 
området. Ved sager om afskedigelse på grund 
af sygdom skal lederen undersøge muligheden 
for at tilbyde ansættelse på særlige vilkår, f.eks. 
fleksjob (se også delpolitik om det rummelige 
arbejdsmarked). Lederen drøfter muligheden for 
fleksjobansættelse med den relevante tillidsre-
præsentant. Lederen afgør, om medarbejderen 
skal fritstilles i opsigelsesperioden.

Aarhus Universitet ønsker:

•  at der gennem personalepolitik og langsigtet planlæg-
ning så vidt muligt skabes rammer for tryghed i ansæt-
telsen, således at uansøgt afsked begrundet i økonomi-
ske og strukturelle forhold søges undgået

•  at afskedigelse af medarbejdere, når det ikke kan und-
gås, sker på et gennemskueligt og sagligt grundlag uden 
vilkårlighed og forskelsbehandling

•  at hensigtsmæssige afværgeforanstaltninger for at 
undgå økonomisk eller strukturelt betinget afsked un-
dersøges, inden der skrides til afsked.er.
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Lederens særlige rolle og ansvar
Lederen skal handle proaktivt i forhold til med-
arbejdere, der er på vej mod en situation, hvor 
uansøgt afsked kan blive mulig, f.eks. ved utids-
varende kompetenceprofil, manglende motiva-
tion og indsats hos medarbejderen.

Lederen tilrettelægger i god tid forud for 
påtænkte afskedigelser en professionel proces 
båret af ordentlighed. Processen skal tage højde 
for rettidig inddragelse af relevante personer/
organisationer, tillidsrepræsentant og samar-
bejdsudvalg.

Lederen skal endvidere undersøge relevante 
afværgeforanstaltninger, inden der skrides til 
afskedigelse

Medarbejderens særlige rolle og ansvar
Medarbejderen skal være omstillingsparat og 
villig til at påtage sig nye arbejdsopgaver andre 
steder i organisationen, hvis denne mulighed 
opstår som afværgeforanstaltning.

Medarbejderen er efter afskedigelsen fort-
sat bundet af en eventuel tavshedspligt. Der er 
tale om den tavshedspligt, som medarbejderen 
også var underlagt i sin ansættelse ved Aarhus 
Universitet.
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