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24. januar 2019 kl. 9.45-11.00
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU/LSU møde

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Marianne Maria Larsen
Lars Bo Nørgaard
Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,
Charlotte Lyngholm, Henriette Sander Stær, Michael Hertzum
Krattet, Tina Dreier, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride,
Kristina Aabling

LSU deltagere:

1.

Godkendelse af dagsorden
Velkommen til Kristina Aabling – ny HR partner

2.

Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik ØB
Drøftelse af arbejdsmiljøstatistikker Q4 2018 samt særlige opmærksomhedspunkter og sygefraværsstatstik for ØB 4. kvartal 2018.
Status fra gruppen, som arbejder med sygefravær i ØB.
Sagsfremstilling Q4 2018 – materiale fra HR eftersendes
Arbejdsmiljøstatistik Q4 2018– materiale fra HR eftersendes
Sygefraværsstatistik Ø&B 4. kvartal 2018

./.

3.

Fokus på det gode samarbejde
Hvad kan vi forvente af hinanden – som medarbejdere og ledere?
Ledelseskommissionens forslag til forenkling af SU systemet.

./.

Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige.
Hele rapporten kan læses her: https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf
Anbefalingerne omkring ændringer og justeringer af arbejdstidsregler og overenskomster ligger uden for kompetencen for LSU/LAMU i Økonomi og Bygninger.
Omvendt anbefales det, at aftaler og dialog i samarbejdssystemet primært handler om at skabe værdi for borgeren. Det kan fint drøftes i LAMU/LSU
Overvej gerne følgende spørgsmål:
• Er vi i LAMU/LSU optaget af at skabe værdi for borgerne?
• Er det værdi for borgerne, der fylder på dagsordenen for møderne i
LSU/LAMU og i vores drøftelser?
• Kan vi blive bedre til at sætte borgerne i centrum for vores arbejde?
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•
•

4.

Kan vi bruge LAMU/LSU mere aktivt til at drøfte og kommunikere om,
hvordan vi bedst muligt understøtter borgerne?
Hvem er borgerne for medarbejdere i Økonomi og Bygninger. Er det
alene de studerende, eller er det også forskere, bevillingshavere, ledere,
administrative medarbejdere på institutter, administrationscentre mv.?

Eventuelt
Herunder evt. kommunikation til medarbejderne
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Modtager(e): LSU/LAMU Økonomi og Bygninger

Sygefraværsstatistik for 4. kvartal 2018 – AU Økonomi og Bygninger

Sygefraværsstatistikken i nærværende notat er baseret på registreringer i personalesystemet AUHRA. Statistikken indeholder udelukkende tal fra eget vicedirektørområde.
Materiale, der viser statistik for hele AU, udarbejdes hvert kvartal af HR, og fremsendes til LSU og LAMU når materialet er modtaget fra HR.
I 4. kvartal 2018 var der ansat 150 medarbejdere i AU Økonomi og Bygninger. Af de
150 medarbejdere var der registreret en sygefraværsperiode på 77 medarbejdere.
Figur (6) viser totaler for hele året til sammenligning med de foregående år.
Tabel 1 – Sum og gennemsnitstal for 4. kvartal
Tabellen indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage.
År

2017

2018

Kvartal

Q4

Q1

Antal medarbejdere - total

154*

154*

Q3

Q4

151*

153*

150*

58

81

46

48

77

262,38

437,65

177,72

133,24

310,80

Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte)

4,52

5,40

3,86

2,78

4,04

Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte)

1,70

2,84

1,18

0,87

2,07

Antal medarbejdere

Q2

(hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder)

Antal sygedage

Tal for 4. kvartal 2017 samt 1-3. kvartal 2018 er påført i tabellen til sammenligning.
* Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende kvartal
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Tabel 2 – Sum og gennemsnitstal for 4. kvartal
Tabellen indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom).
År

2017

2018

Kvartal

Q4

Q1

Antal medarbejder – total

154*

154*

Q3

Q4

151*

153*

150*

60

83

46

48

77

443,38

542,65

177,72

133,25

310,80

Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte)

7,39

6,54

3,86

2,78

4,04

Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte)

2,88

3,52

1,18

0,87

2,07

Antal medarbejdere

Q2

(hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder)

Antal sygedage

Tal for 4. kvartal 2017 samt 1-3. kvartal 2018 er påført i tabellen til sammenligning.
* Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende kvartal

Figur 1:
Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere, hvorpå der er
registreret en fraværsperiode
Figuren indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage
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Figur 2:
Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere, hvorpå der er
registreret en fraværsperiode
Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom)
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Figur 3 – Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for alle medarbejdere
Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom)

4
3,5
3
2,5

2016

2

2017

1,5

2018

1
0,5
0

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Notat
Marianne Maria Larsen

AARHUS UNIVERSITET

Dato: 17. januar 2019

Side 4/6

Figur 4 – 4. kvartal 2018
Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder
Figuren indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage

20-39 - 26
Over 49 - 29

40-49 - 22

Det vil sige, at der er 26 medarbejdere i aldersgruppen 20-39 år, hvorpå der er registret en sygefraværsperiode osv.
Figur 5 – 4. kvartal 2018
Medarbejdere, med en registreret fraværsperiode, fordelt på alder
Figuren indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom)

20-39 - 26
Over 49 - 29

40-49 - 22
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Tabel 3 – Sum og gennemsnitstal for hele året
Tabellen indeholder perioder med en længde på maksimalt 21 dage.
År
Antal medarbejdere - total

2016

2017

2018

165*

170*

166*

128

122

126

1.033,50

1.090,91

1.074,73

Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte)

8,07

8,94

8,53

Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte)

6,26

6,41

6,47

Antal medarbejdere
(hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder)

Antal sygedage

* Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende år

Tabel 4 – Sum og gennemsnitstal for hele året
Tabellen indeholder alle perioder (dvs. inkl. langtidssygdom).
År
Antal medarbejdere– total
Antal medarbejdere

2016

2017

2018

165*

170*

166*

129

124

128

1.392,50

1.734,91

1.179,73

10,79

13,99

9,22

8,44

10,21

7,11

(hvorpå der er registreret en eller flere sygfraværsperioder)

Antal sygedage
Gennemsnit pr. medarbejder (sygdomsramte)
Gennemsnit pr. medarbejder (alle ansatte)
* Inkl. til- og afgang i personalet i det indeværende år
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Figur 6:
Sammenligning af gennemsnitlig antal sygedage for medarbejdere (hele året)
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Sæt borgerne først
Ledelse i den offentlige sektor
med fokus på udvikling af driften

Anbefalinger fra
Ledelseskommissionen

Sæt borgerne først

1

Nærum Gymnasium

2

Ledelse
gør en forskel
Den offentlige sektor i Danmark er meget
velfungerende i sammenligning med de fleste andre lande. Det kan vi godt være stolte
af. For at fastholde det høje niveau må den
offentlige sektor konstant forbedre sig og
tilpasse sig udviklingen. De offentlige ledere
skal både holde fast i de klassiske dyder og
samtidig finde nye veje for offentlig myndighed, service og samarbejde. Da den offentlige sektors institutioner og enheder ikke
kan gå konkurs, skal presset for forandring
komme indefra. Især fra politikere og ledere.
Rammerne for offentlig ledelse kommer fra
samspillet mellem politikere, faglige organisationer, forvaltninger, medarbejdere og
borgere. Det er lederne, der har ansvaret for
at formulere og oversætte visioner, koordinere indsatser og skabe resultater, der kan
mærkes hos borgerne. Derfor skal der være
et handlerum til lederne.
Ledelse gør en forskel, og bestemte former
for ledelsesindsatser har en særlig effekt.
Når ledere sætter retning og samarbejder,
skabes der bedre resultater. Det viser forskningen, og det ved vi fra praksis. Der er et
enormt potentiale i at fremme bedre ledelse
i den offentlige sektor. Det er udgangspunktet for vores arbejde.

Ledelseskommissionens definition på
ledelse: Ledelse handler om at sætte
retning og skabe resultater via og
sammen med andre.

Ledelseskommissionens
opgave og arbejde
Ledelseskommissionens opgave har været at
kortlægge og analysere offentlig ledelse og
komme med konkrete anbefalinger, der kan
styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden.
Ledelseskommissionen har blandt andet:
• Besøgt mere end 50 arbejdspladser.
• Holdt oplæg på mere end 50 konferencer
og temamøder.
• Haft 4 møder med kommissionens følgegruppe, der består af lederforeninger og
arbejdsmarkedets parter.
• Afholdt en digital stafet med deltagelse af
over 100 offentlige ledere.
• Udbudt en prisopgave med bidrag fra over
50 elever, studerende og yngre ledere.
• Gennemført en spørgeskemaundersøgelse
blandt 2.000 offentlige ledere.
• Haft dialog med og modtaget bidrag fra
over 20 forskere og managementrådgivere.
Ledelseskommissionen har udgivet en række
publikationer, herunder en casesamling på
baggrund af besøg på 12 arbejdspladser,
portrætter af 12 ledere, en HR-undersøgelse,
spørgeskemaresultater samt Ledelseslyst og
ledelsesglæde der har til formål at inspirere
ledere til at udvikle egen ledelse. Endelig har
Ledelseskommissionen udgivet sine afsluttende anbefalinger i en større rapport, som
denne udgivelse er en kortere udgave af.
På www.ledelseskom.dk kan du finde alle
Ledelseskommissionens udgivelser.

Sæt borgerne først
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7 budskaber fra
Ledelseskommissionen

4

1

Borgeren skal i centrum

2

Politikerne skal have
tillid til ledelse

3

Samarbejdssystemet
skal forenkles

4

Forvaltningscheferne skal
lede driften og udviklingen
af driften

5

Ledere skal sætte retning

6

Ledere skal sætte holdet

7

Ledere skal udvikle sig

Borgeren
skal i centrum
Ledelseskommissionen
anbefaler
Input

• De offentlige ledere skal
sikre, at værdiskabelsen for
borgere og samfundet er det
centrale omdrejningspunkt for
organisationen.
• Offentlige ledere skal sikre, at
borgerorienteringen er så stærk,
at medarbejderne udlever det i
deres daglige arbejde.
• Politikere og offentlige ledere på
alle niveauer skal skabe klare og
sammenhængende forløb på tværs
af relevante enheder til gavn for
borgerne.
• De offentlige ledere skal tænke
borgere og det omkringliggende
samfund ind som aktive partnere i
opgaveløsningen.

Al ledelse i den offentlige sektor skal skabe
værdi for samfundet. Borgerens møde med
den offentlige sektor er et billede på det.
Derfor skal borgerperspektivet altid stå tydeligt i opgaveløsningen. Vi er ikke de første,
der konstaterer dette, men vi oplever, at der
er lang vej igen, før borgerperspektivet rent
faktisk gennemsyrer al ledelse i den offentlige sektor.

Kun 4 ud af 10 offentlige ledere tilkendegiver, at de i høj eller meget høj
grad har tilstrækkelig information om
andre offentlige institutioners aktiviteter, der har betydning for løsningen
af deres kerneopgave.
Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse.
Tilgængelig på www.ledelseskom.dk.

Eksterne innovationssamarbejder
giver oftere højere kvalitet. Det gælder især tværoffentligt og internationalt samarbejde. Det er givetvis én af
årsagerne til, at 79 % af alle offentlige
innovationer sker i samarbejde med
en eller flere eksterne parter.
Center for Offentlig Innovation (2017).
Notat til Ledelseskommissionen.

Borgerperspektivet er til stede, når ledere
og medarbejdere tager højde for borgerens
forløb på tværs af sektorer og fagligheder.
Lederne skal sørge for, at disse overgange
forløber effektivt og hensynsfuldt. Det kan
fx ske ved, at lederne igangsætter ændringer i opgavetilrettelæggelsen på tværs af
institutioner.
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Samarbejdssystemet
skal forenkles
Ledelseskommissionen
anbefaler
• De faglige organisationer skal
bidrage til, at aftaler og dialog
i samarbejdssystemet primært
handler om at skabe værdi
for borgerne. Vi foreslår et
serviceeftersyn af MED-systemet
med det sigte.
• De faglige organisationer skal
bidrage til at modernisere og
forenkle overenskomster og
arbejdstidsregler for dermed
at muliggøre en lokal forankret,
tværfaglig, fleksibel og effektiv
tilrettelæggelse af arbejdet
til gavn for borgerne.
Et tillidsfuldt forhold mellem ledere og
medarbejdere er vigtigt for at kunne drive
en arbejdsplads, hvor medarbejderne
bruger deres kompetencer, udvikler sig og
trives. I Danmark er en del af denne dialog
formaliseret i et fintmasket aftale- og samarbejdssystem, som vi bruger betydelige
ressourcer på.
Samarbejdssystemet understøtter dog ikke
altid inddragelse af medarbejderne. Eller
målet om at sætte borgerperspektivet først.
Det rejser spørgsmålet om, hvordan vi sikrer,
at de mange ressourcer, der bruges på
samarbejdssystemet samlet set er til gavn
for borgerne.

Samtidig efterspørger både ledere og
personaleorganisationer mindre styring. Det
giver fælles hovedbrud, når man gerne vil
tilrettelægge arbejdet i tværfaglige teams,
og arbejdstidsreglerne forhindrer det. Der
er brug for mere fleksibilitet i en tid, hvor
opgaverne i stigende grad løses på tværs af
fagligheder.

Input

Der er stor forskel på, hvor
omfattende det formelle samarbejdssystem er. Eksempelvis har
en region med 27.000 ansatte op
mod 170 lokale MED-udvalg, hvor
der i en undersøgt større dansk
virksomhed med 17.000 ansatte
kun er tre udvalg.
COWI (2018). Interviewundersøgelse for
Ledelseskommissionen.

En undersøgelse fra NFA viser,
at 1/3 af medarbejderne i den
offentlige sektor sjældent eller
aldrig oplever, at deres nærmeste
leder involverer dem i tilrettelæggelsen af deres arbejde.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(2017). Notat til Ledelseskommissionen.
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