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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  27. maj 2021 kl. 10.15-11.15 
Mødested:  MS Teams 
Mødeemne:  LAMU/LSU fællesmøde 
 
LAMU deltagere:  Arnold Boon, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda 

Udengaard, Anja Munch Larsen, Lars Bo Nørgaard  
LSU deltagere:  Arnold Boon, Anette Svejstrup, Anja Staun, Arne N. Skov,  
 Dorthe Thomsen, Michael Hertzum Krattet, Tanja Stride,          

Anders Kragh Moestrup, Kristina Aabling 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Covid-19 genåbning af AU 

Retningslinjer - og hvordan kommer vi tilbage på Trøjborgvej. 
 
3. Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB  

Drøftelse og vedtagelse af reviderede retningslinjer for arbejdstid med fokus på 
evt. præciseringer. 

./.    Bilag: Retningslinjer for arbejdstid i ØB 
 
4. Opfølgning på referat fra møde den 28. januar 2021 

Link til referat af mødet den 28-01-2021 
 
5. Orientering om opdelingen af Økonomi og Bygninger 

Status fra LØB ved Anette Svejstrup og Arne Skov. 
./.    Bilag: ØB Split i to vd-områder 
 
6. Opfølgning på årets MUS og kompetenceudviklingsindsats 

• Drøftelsen af MUS skal have fokus på effekten af selve samtalerne og ikke 
handle om MUS konceptet eller IT understøttelsen i AUHRA.  

• Drøftelsen af kompetenceudviklingsindsatsen skal have fokus på, hvorvidt der 
arbejdes systematisk og målrettet med kompetenceudvikling (jf. rammer og 
principper for kompetenceudvikling på AU). Det er både den kompetenceud-
vikling, der kræver særskilte økonomiske midler (kurser og efteruddannelse) 
og læringsmiljøet i det daglige der skal drøftes. I forhold til sidstnævnte hand-
ler det om hvorvidt læringsmiljøet i det daglige er godt, og om der anvendes 
teknikker og metoder i hverdagen, til at skabe kontinuerlig læring og udvikling 
af medarbejderne (fx sidemandsoplæring, mentoring, sparring og videndeling, 
udviklingsfeedback mm.) 

./.    Bilag 1: Skabelon til drøftelse af opfølgning på MUS i LSU 2021 
 
7. Arbejdsmiljø- og sygefraværsstatistik for ØB  

Drøftelse af arbejdsmiljø- og sygefraværsstatistikker. 
./.    Bilag 1: Arbejdsmiljø Enhedsadministrationen 2Q20-1Q21 (4 kvt.) 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Institutter/AU_oekonomi/Samarbejdsudvalg/LAMU/Moedemateriale/2021/210128_LAMU_LSU_Referat_godkendt.pdf
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./.    Bilag 2: Arbejdsmiljø ØB 2Q20-1Q21 (4 kvt.) 
 
8. Eventuelt 

Herunder evt. kommunikation til medarbejderne. 



 
 

    

AARHUS UNIVERSITET 

Sagsfremstilling 

Dato: 13. januar 2021 
Side 1/1 

 

Mødedato:  28. januar 2021 
Møde:   Møde i LSU/LAMU Økonomi og Bygninger 
Punktejer:  Niels Jørgen Rasmussen 
Gæst:   Marianne Maria Larsen 

Beslutningspunkt (sæt kryds) X 

Drøftelsespunkt (sæt kryds) X 

Meddelelsespunkt (sæt kryds)  

  

Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 

Retningslinjer for arbejdstid i Økonomi og Bygninger 

Resumé 

Se sagsfremstilling 

Indstilling 

Det indstilles, at LSU og LAMU:  
 drøfter og vedtager de reviderede retningslinjer for arbejdstid. 
 træffer beslutning om dato for ikrafttrædelse. 

Sagsfremstilling 

På fællesmødet i LSU og LAMU den 27. august 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af med-
arbejdere og ledere, der skulle komme med forslag til reviderede retningslinjer for arbejdstid i AU Øko-
nomi og Bygninger (ØB) med særligt fokus på hjemmearbejde.  
Det første udkast blev drøftet i LSU og LAMU den 12. november. Efterfølgende har arbejdsgruppen holdt 
et par møder og tilrettet retningslinjerne på baggrund af feedback fra udvalgene. 
 
I retningslinjerne er tilrettelæggelsen af arbejdstiden primært lagt ud til nærmeste leder, men er inden for 
en fælles og overordnet ramme.  
 
Det foreslås at LSU og LAMU drøfter, om det færdige udkast til retningslinjer favner alle enheder i ØB. 
 
Efter evt. vedtagelse af retningslinjerne skal LSU og LAMU træffe beslutning om dato for ikrafttrædelse. 
Her skal der tages højde for gennemgang af tekster hos kommunikationspartner samt opbygning af ny 
hjemmeside om arbejdstid i ØB. 

Kommunikation 

Der udsendes intern nyhed til alle medarbejdere i ØB, når retningslinjerne træder i kraft. 

Sagsbehandler 

Marianne Maria Larsen  

Involvering 

LSU/LAMU Økonomi og Bygninger 

Tidsfrist 

- 

Bilag 

Udkast til reviderede retningslinjer for arbejdstid i Økonomi og Bygninger. 
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Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i Økonomi og 
Bygninger 
 
I AU Økonomi og Bygninger (AU-ØB) hjælper og støtter vi forskere, studerende, administration og ledere, så 
de hver især kan fokusere på at gøre en forskel. 
 
Det gør vi ud fra fælles grundprincipper med fokus på tre grundlæggende værdier: 

• vi arbejder løsningsorienteret 
• vi er fagligt fleksible 
• vi er serviceorienterede  

 
For at sikre et godt arbejdsmiljø og fremme balancen mellem arbejds- og privatliv er der i AU-ØB fokus på 
at skabe balance i prioriteringen af opgaver og ressourcer og der arbejdes med fleksibilitet i forhold til 
rammerne for medarbejdernes mulighed for hjemmearbejde. 
 
Nedenstående retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU-ØB beskriver lokale forhold, der 
ikke er omtalt i overenskomster, love, bekendtgørelser etc.   
Derudover henvises til: 

• AU HR’s side om arbejdstid  
• Reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. 

 
Retningslinjerne gælder for alle enheder i Økonomi og Bygninger. Retningslinjerne rummer fleksibilitet, og 
dermed kan der være forskelle i den konkrete praksis og hvordan retningslinjerne udleves i de enkelte 
enheder. Der er gode rammer for, at nærmeste leder og de enkelte medarbejdere eller gruppe af 
medarbejdere kan lave mere individuelle aftaler inden for de overordnede rammer, AU’s retningslinjer og 
gældende lovgivning. 
 

1. Arbejdstid, registrering og flex 
Arbejdstiden tilrettelægges som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 17.00, og for en 
fuldtidsmedarbejder er den daglige arbejdstid på 7,4 timer i gennemsnit. En forudsætning for at arbejde 
tidligere eller senere er, at der er relevante arbejdsopgaver, som skal udføres. Der er mulighed for 
individuel aftale med nærmeste leder. 
 
Fixtiden defineres af nærmeste leder af afdelingen. Fixtiden er det tidsrum, hvor medarbejderen forventes 
at være tilgængelig enten på arbejdspladsen eller på distancearbejdspladsen.  
 
Flextiden er timerne før og efter fixtiden. Flexsaldoen må max. være +37 eller -10 timer. Medarbejderen 
skal orientere nærmeste leder, når saldoen nærmer sig 37 timer, medmindre der allerede forligger en 
aftale om afvikling af timerne. 
 
Kalenderfunktionen i Outlook anvendes til angivelse af mødetider, møder, aftaler og planlagt fravær. 
Autosvar funktionen anvendes når medarbejderne ikke kan besvare mails i en eller flere dage/uger. 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/arbejdstidfravaerbarsel/
https://pav.medst.dk/


 

 
Medarbejdere i AU-ØB fører regnskab over arbejdstid, som ved udgangen af måneden er opdateret og 
ligger på enhedens fællesdrev. 
 

2. Fleksibilitet med fokus på hvor opgaverne løses bedst  
på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen 

 
Rammen for hjemmearbejde, der er defineret på HR´s hjemmeside, er også gældende for AU-ØB - 
Hjemmearbejde (au.dk). 
 
Opgaveporteføljen, opgavetypen eller den konkrete opgave skal altid være i centrum. 
 
Opgaveporteføljen er meget forskellig i sammensætningen af opgaver og opgavetyper på tværs af 
enhederne i AU-ØB, hvilket betyder at balancen mellem at arbejde på den fysiske arbejdsplads eller på 
hjemmearbejdspladsen i praksis vil blive håndteret fleksibelt og forskelligt i enhederne i AU-ØB. 
 
Muligheden for hjemmearbejde skal løbende afbalanceres mellem følgende pejlemærker: 

• Opgaver 
• Interessenter/brugerne/kunderne 
• Rammerne for tilgængelighed 
• Effektivitet og kvalitet 
• Kollegialt samarbejde og videndeling 
• Fleksibilitet i forhold til balancen mellem arbejds- og privatliv 

 
Tilrettelæggelsen af arbejdet foretages sammen med den nærmeste leder, herunder i hvilket omfang 
medarbejderne arbejder på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen. 
 
Hvor løses opgaverne bedst - på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen? 
Denne figur og de tilhørende bemærkninger kan anvendes som pejlemærke, når det løbende skal vurderes 
og aftales om hjemmearbejde er en mulighed. 

 
 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/hjemmearbejde/


 

Effektivitet 
Løses opgaven/opgaverne mest effektivt på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen? 
Fokus på en klar og entydig opgavebeskrivelse og klare aftaler om mål/deadlines 
Forudsætter erfaring og fortrolighed med opgaven 

 
Kvalitet  
Løses opgaven/opgaverne bedst i den aftalte kvalitet på den fysiske arbejdsplads eller på 
hjemmearbejdspladsen? 
Fokus på forventningsafstemning omkring den faglige kvalitet i opgaveløsningen 

  
Videndeling  
Hvis der er behov for oplæring, vidensdeling og faglig sparring i opgaveløsningen, hvor løses opgaven bedst 
muligt – på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen? 
Er der tale om driftsopgaver eller udviklingsaktiviteter? 
Er medarbejderen fortrolig med opgaveløsningen? 

 
Samarbejde 
Løses opgaven/opgaverne bedst uden det fysiske samarbejde? 
Der skal være fokus på både den faglige og den sociale dimension – den relationelle kontakt er vigtig for et 
optimalt samarbejde og sikring af sammenhængskraften i enheden. 
Fokus på om opgaven/opgaverne i høj grad kræver koordinering, sparring og samarbejde med kolleger eller 
andre samarbejdspartnere. 
 
3. Overarbejde 
Merarbejde skal være pålagt af nærmeste leder uden for arbejdstiden jf. pkt. 1 for at tælle som 
overarbejdstid, ellers opgøres timerne som flextid/overskydende timer. 
 
Merarbejde, der er opstået pludseligt som følge af nødsituation, kan af nærmeste leder efterfølgende 
godkendes som pålagt overarbejde. 
 

4. Mødeaktiviteter (herunder rejser) 
I planlægningen af et møde vurderes det, om mødet vil være mere hensigtsmæssigt at afholde virtuelt.  
Der opfordres generelt til flere virtuelle møder, hvis der er eksterne deltagere. Dog vil formålet med et 
møde altid være afgørende for, om det holdes fysisk eller virtuelt.  
 
Bleended meetings bør overvejes, da det kan være kompliceret for mødelederen at holde øje med input fra 
online deltagere vs. fysiske deltagere. Af den årsag opfordres til enten fysiske eller virtuelle møder, hvis det 
er muligt. 
 
Back-to-back møder frarådes. Læg gerne minimum 15 minutter ind mellem møderne – også virtuelle 
møder, og gerne lidt længere tid ved fysiske møder, hvis der er eksterne deltagere, der skal nå fra et møde 
ét sted til et møde på en anden lokation. 
 



 

Det bør tilstræbes at møder holdes i tidsrummet 8.00-16.00 medmindre andet er aftalt blandt 
mødedeltagerne. Undgå at indkalde møder oveni andre mødeaktiviteter hos deltagerne (dette kan tjekkes 
via Outlooks kalenderfunktion jf. afsnit 1). 
 
Deltagelse i sociale arrangementer f.eks. om aftenen eller efter et fagligt arrangement medregnes ikke som 
arbejdstid. 
 
Overnatning i forbindelse med møder/aktiviteter over flere dage eller udenbys aftales med nærmeste 
leder. Eventuel rejsetid tæller som almindelig arbejdstid, der henvises til Statens cirkulære om 
tjenesterejser for en uddybning af regler på dette område. 
 

5. Rejser, kompetenceudvikling og konference 
Rejsetid i forbindelse med mødeaktivitet, kompetenceudvikling eller konferencedeltagelse, der er godkendt 
af nærmeste leder tæller som arbejdstid 1 til 1. 
 
I Økonomi og Bygninger opfordres til løbende kompetenceudvikling gennem ansættelsen. Ønsker til 
kompetenceudvikling drøftes minimum én gang årligt under MUS eller løbende ved ønsker, der ikke kan 
afvente MUS. 
 
Det mest økonomiske transportmiddel anvendes til rejser som udgangspunkt og afvejes ligeledes med 
hensyn til AU’s indsatser på klimaområdet.  
 
Endvidere henvises til AU’s rejsepolitik samt AU’s politik for køb af rejser m.v.  
 

6. Frihed med løn til eksamen og eksamensforberedelse 
Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn ved eksamen og eksamensforberedelse ved 
arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet (én arbejdsdag til forberedelse, og én arbejdsdag til 
eksamensdagen) 

 

7. Planlagt fravær (ferie, flex, omsorgsdage) 
Ferie afholdes i hele dage eller uger, og er omfattet af samtidighedsferie (løbende optjening/afholdelse).  
Særlige feriedage afholdes i hele dage eller brøkdele heraf, og er ikke omfattet af samtidighedsferie. 
 
Hovedferien (3 uger) afholdes i perioden 1. maj til 30. september; ønske til ferieperiode planlægges i 
samarbejde med nærmeste leder. 
Ønsker til/ændringer af perioden for hovedferie kan imødekommes, hvis ferieplanlægningen i enheden 
tillader det. 
 
Nærmeste leder kan varsle afholdelse af ferie/restferie – se mere herom under Økonomi og Bygningers 
side om ferieoptjening og afholdelse. På samme side fremgår muligheder for overførsel af ferie til næste 
periode m.m. 
 
Afholdelse af flex og hele flexdage aftales med nærmeste leder. 
 

https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/rejsebestilling-og-udgiftsafregning/
https://medarbejdere.au.dk/institutter/ferieoptjening-og-afholdelse/


 

Omsorgsdage (2 dage pr. barn pr. år op til og med barnets 7. år) kan afholdes i timer, halve eller hele dage. 
Ikke-afholdte dage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre medarbejderen har været fraværende 
hele året grundet en fødselssituation. 
 
Afholdelse af planlagt fravær – herunder omsorgsdage - skal altid aftales med nærmeste leder. 
 

8. Uplanlagt fravær (dvs. sygdom, barns sygedag) 
AU-ØB har vedtaget retningslinjer for uplanlagt fravær, som du kan læse mere om på siden for fravær i 
Økonomi og Bygninger. 
 
 
 
Ikrafttræden pr. xx. februar 2021 
 
Godkendt af LSU og LAMU d. 28. januar 2021 
 

https://medarbejdere.au.dk/institutter/fravaer-i-oekonomi-og-bygninger/
https://medarbejdere.au.dk/institutter/fravaer-i-oekonomi-og-bygninger/
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Referat 
 

Lars Bo Nørgaard 

 

Dato: 2. februar 2021 

 

Side 1/3 

AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  28. januar 2021 kl. 9.45-11.00 
Mødested:  MS Teams 
Mødeemne:  LAMU/LSU fællesmøde 
 
LAMU deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, 

Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Lars Bo Nørgaard  
LSU deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Anja Staun,          

Arne N. Skov, Dorthe Thomsen, Michael Hertzum Krattet,           
Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Kristina Aabling 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på referat fra møde den 12. november 2021 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger, 

 

3. Opfølgning på APV spotmåling i ØB  

Resultatet blev drøftet. Der var enighed om, det er overraskende, men glædeligt, 

at resultatet for spotmålingen, jf. bilag 2, er så tæt på resultatet for den ordinære 

APV i 2019. mht. udsagnene 

 Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde 

 Jeg er overordnet tilfreds med mit arbejde 

 

Omvendt ses måske heller ikke så overraskende et fald i forhold til udsagnene:  

 

 Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min arbejdsplads 

 Jeg oplever generelt ikke ensomhed i forbindelse med mit arbejde 

 Jeg er sjældent udsat for ensidigt, gentaget arbejde. 

 

Der var enighed om, at forholdene omkring ensomhed og del af et fællesskab skal 

tages alvorligt. 

Niels Jørgen fandt, at det er positivt, at der er tryghed omkring retningslinjerne i 

de perioder, hvor det er muligt at arbejde på Trøjborgvej. Det er nok forventeligt, 

at følelsen af ensomhed nævnes.  

Hvad kan vi gøre ved det? Handler det mest om arbejde eller livet generelt? Hvad 

kan vi gøre ved den arbejdsmæssige side; er der noget vi kan handle på? 

 

Anja Stan opfordrede til at mødes virtuelt og evt. lave walk-and-talk aftaler, når 

det bliver muligt. 

Dorthe fandt, at virtuelle tiltag er godt, men det kan dog ikke erstatte fysisk nær-

hed med kolleger. 

Kristina nævnte som inspiration, at AU HR er begyndt at lave walk-and-talk som 

telefonmøder mellem medarbejderne. 
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Dato: 2. februar 2021 

 

Side 2/3 

Anders oplyste, at hjemsendelsen er blevet drøftet på et TR-møde; arbejdsdagen 

fungerer OK alle steder, men medarbejderne savner inspiration, og så bliver der 

måske ikke sat nye skibe i søen i øjeblikket. Der findes desuden kolleger, som er 

hårdt ramte.  

Michael fandt, at det formentlig er meget individuelt om man føler sig ensom eller 

som en del af et fælleskab. I Regnskab er der bl.a. blevet afholdt et arrangement 

med en ekstern foredragsholder; arrangementet var et frisk pust og inspirerede.  

Anette opfordrede til, at man ”række hånden ud” fra leder til medarbejder og fra 

medarbejder til medarbejder. Det er vigtigt, at man rækker hånden ud til en kol-

lega, som måske føler sig ensom og aftaler en virtuel kaffepause eller lign. 

 

Niels Jørgen oplyste, at vi desværre også i ØB oplever, at der er medarbejdere, 

som har det svært. Lederkredsen søger at hjælpe. Det kan handle om arbejde, 

men også om en blanding af arbejds- og privatliv. Samtidig skal der lyde en stor 

ros til kollegaer, som også søger at hjælpe. 

 

Det blev vedtaget, at spotmålingen og retningslinjerne for hjemmearbejde og 

arbejdstid bør drøftes sammen i ØB’s enheder. 

 

 

4. Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB  

Sagsfremstillingen blev diskuteret: 

Anders gjorde opmærksom på, at universitetsdirektøren i sin blog den 27-01-2021 

om fremtidens arbejdsplads bl.a. lægger op til, at der kan være lokale forskelle.  

Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at vi som ledere og medarbejdere i ØB skal 

være klar på at kunne håndtere det forskelligt på tværs af ØB og på tværs af AU. 

Anders fandt det komplekst, at vi gerne skal have nogenlunde ensartede arbejds-

vilkår i AU, men samtidigt også har behov for lokale tilpasninger. Forskellene må 

dog ikke blive for store. 

Michael mente, at det er nødvendigt at italesætte forskellighederne og begrundel-

serne herfor. 

Arne fandt, at de foreliggende retningslinjer afspejler virkeligheden og italesætter 

forskellighederne i modsætning til en snæver ramme, der ikke kan efterleves. 

Anette oplyste, at forskelligheder altid har eksisteret. Lige nu er det en teoretisk 

situation pga. hjemsendelsen. Når vi er tilbage, vil det vise sig om det fungerer. 

Niels Jørgen foreslog at lade det komme an på en prøve og se om det fungerer.  

Under gennemgang af retningslinjen aftaltes flg. ændringer 

 afs. 3: overskrift og tekst ændres til ”overarbejde/merarbejde” 

 afs. 6: ”gælder også for reeksamener” tilføjes. 

Retningslinjen blev godkendt. 

 

Niels Jørgen oplyste, at der på møde i LØB var enighed om, at flg. bør drøftes 

samlet i ØB’s enheder 
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1) Resultatet af APV spotmålingen 

2) Anbefalinger til basis IT-udstyr inkl. distancearbejdspladsen 

3) Retningslinjer for arbejdstid i ØB 

 

Dorthe har anmodet HK om at gennemseretningslinjen. 

Niels Jørgen kvitterede, at dette er helt i orden – hvis HK hejser nogle flag, vil vi 

gå i dialog. 

Anette fandt, at det måske er for tidligt at melde retningslinjen ud så længe der er 

hjemsendelse. Det vil give bedre mening at vente til hjemsendelsen er ophævet. 

Der var enighed om dette. 

Niels Jørgen melder ud til team-og funktionsledere, at der i LSU/LAMU er stem-

ning for at afvente til ”normalisering” inden udmelding af retningslinjen for ar-

bejdstid. Retningslinjer for køb af IT-udstyr og spotmålinger drøftes i enhederne 

i løbet af feb.  

 

5. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

au281635
Text Box
 Godkendt den 17-02-2021



ØB split ved 2 VD områder 21-05-2021

Opgave/emne Nuværende Beskrivelse Fremtidig placering Årsag til placering

LAMU og LSU Fælles Diverse assistance til NJRA (Lars Bo)

Udarbejdelse af referater og anden servicering mht. LAMU, 

LAMU/LSU fællesmøde og LSU (Lars BO)              

Økonomi

Bygninger

Der skal etableres 2 selvstændige LAMU og LSU i henholdsvis 

Økonomi og Bygninger

Hjemsøgning af refusion for HK'ere Fælles Jobrotationsmidler kan søges i forbindelse med medarbejderes 

uddannelsesaktiviteter (dog ikke til medarb. med udd.niveau på 

kandidatniveau og andre LVU)

Økonomi

Bygninger

Projekter oprettes på p-numer, hvorfor refusion til hhv. Økonomi og 

Bygninger ikke længere kan indbetales til én af enhederne

Kommunikation til egne medarb. Fælles Om lokale forhold eks. kommende lønforhandlinger. Samarbejde 

mellem sekretær og afsender af info.

Økonomi

Bygninger

Lokale forhold og informationer - varetages via sekretær i 

samarbejde med afsender af informationerne

Lønforhandling Fælles Fælles ramme, VD-forhandler for egne medarbejdere. Økonomi

Bygninger

Hvert vd-området modtager egen ramme, og er ved opslittet opdelt 

i to - dvs. to processer, hvor det er LSU, der fastsætter kriterier for 

at komme i betragtning til en lønforbedring samt vedtager hvordan 

processen skal forløbe - dvs. en lokal beslutning. Generelt 

beskrivelse af håndtering udarbejdes

Sekretærbistand til ledelsesmøder Decentral og fælles Møder i Økonomi regi varetages af Staben i dag. 

Bygninger varetager møder i deres regi.

Lars Bo varetager SU og AMR udvalg

Økonomi

Bygninger

I dag varetages Byg og LGB møder af Bygninger - det fortsætter

Staben hos Økonomi fortsætter

Sekretærbistand til VD Fælles En VD.

Mange forskellige opgaver, dog fylder kalenderhåndtering og 

mødehåndtering en mindre del af den samlede opgaveportefølje i 

dag.

Økonomi

Bygninger

Kalenderhåndtering og mødebooking er en mindre del af 

opgaveporteføljen, kommunikationsopgaver og tovholderopgaver 

fylder mest. Hvordan kommende VD'ere ønsker anvendelse af deres 

sekretærs bistand udestår, men det forslås, at der er en sekretær 

for hvert vd-område, som der var før Økonomi og Bygninger blev 

samlet i ét VD-område. Marianne ønsker at fortsætte i Økonomi, 

som før samlingen.

Sygefraværsstatistikker Fælles Udarbejdelse af lokale statistikker til enhederne hvert kvartal på 

baggrund af data fra AUHRA.

Økonomi

Bygninger

Bygninger vil kunne anvende PowerBI rapporterne, mens der fortsat 

skal udarbejdes lokale rapporter i Økonomi. Årsagen hertil er, at PBI 

ikke går ned på 3. enhedsniveau (dvs. underenhederne i Regnskab).

Printere ol. Fælles Hvem ejer eller leaser disse pt? Hvordan finansieres servicen? Fælles Fortsætter uændret

Intern Service Fælles Fælles Fortsætter uændret

Kontorhold/cykler/adm.service i 

bygningen generelt

Fælles Fælles Fortsætter uændret

Syge-/fraværsregistrering Fælles Fælles Fortsætter uændret

Kortproduktion Fælles Regnskab bistår Bygningssekr. med kortproduktion – anslået ca. 3 – 

400 timer pa.

Fælles Fortsætter uændret

Receptionsfunktion i 1918 Fælles Receptionsfunktion i bygning 1918 Fælles Fortsætter uændret

Input modtaget pr. 15-03-2021
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Opgave/emne Nuværende Beskrivelse Fremtidig placering Årsag til placering

Godkendelse af timeløn Fælles Staben godkender på baggrund af fremsendte opgørelser, der er 

fremsendt af enhederne til teamet for fraværsregistrering

Fælles Godkendelse sker på baggrund af fremsendte timeopgørelser, som 

er modtaget fra studentermedhjælpernes nærmeste kontaktperson, 

der foreligger på den vis allerede en godkendelse fra enheden.

Huskommunikation Fælles Information udsendes til bygningskomplekset omkring tværgående 

emner, der kan berører alle

Fælles Kan fortsætte som hidtil - i dag udsendes også information til 

enhederne i de øvrige bygninger omkring tværgående emner.

Indkøb af inventar Fælles Fælles retninglinjer for indkøb i VD-området, indkøbskoordinator 

undersøger og sikre overholdelse af indkøbsaftaler

Fælles Da nærmeste leder skal godkende indkøbet (budgetudgiften). Kan 

varetages af sekretær for sikre overholdelse af indkøbsaftaler.

Indkøb af IT-udstyr Fælles Staben har beføjelser (dokument fra VD, der ligger hos IT) til at 

foretage indkøb på tværs af eget VD-område.

Fælles Da nærmeste leder skal godkende indkøbet (budgetudgiften). Kan 

varetages af sekretær for sikre overholdelse af indkøbsaftaler.

Input modtaget pr. 15-03-2021
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Formål: Drøfte lse  a f MUS og kompe te nce udviklingsindsa tse n loka lt

Udbytte : Ge nne m løbe nde  dia log omkring MUS og 
kompe te nce udviklingsindsa tse n a t ska be  e n opmæ rksomhe d på , hvorda n de n 
loka le , e ksiste re nde  pra ksis ka n give  e ndnu større  udbytte . 

Proces: Drøfte lse  i udva lge t ud fra  inspira tionsspørgsmå l.

MUS OG KOMPETENCEUDVIKLINGPÅ
DAGSORDENENI LSU



AARHUS
UNIVERSITETAU

INSPIRATIONSSPØRGSMÅLTILDRØFTELSENAF MUS

 Ge nne mføre s MUS og e r de n forbe re dt a f bå de  le de r og me da rbe jde r?
 Er MUS re le va nte  og me ningsfulde  sa mta le r?
 Ska be r MUS tilstræ kke lig  væ rdi for me da rbe jde r og le de lse ?
 Hvis de r ha r væ re t sæ rlige  te ma e r, som I ha r drøfte t ve d å re ts MUS, e r de r da  noge t de r 

ska l sa mle s op på , i forhold til d isse  te ma e r?
 Er de r yde rlige re  ge ne re lle  te ma e r/ e mne r, som de t vil væ re  he nsigtsmæ ssigt, a t I drøfte r I 

LSU, a fle dt a f å re ts MUS?
 Er de r nogle  ting i je re s e ksiste re nde  pra ksis omkring MUS, som I me d forde l kunne  æ ndre  

på  til næ ste  å rs MUS?



AARHUS
UNIVERSITETAU

INSPIRATIONSSPØRGSMÅL TIL DRØFTELSEN AF 
KOMPETENCEUDVIKLINGSINDSATSEN

Ud ove r e n drøfte lse  me d inspira tion I ne de nstå e nde  spørgsmå l ka n de t også  væ re  re le va nt, a t le de re n 
orie nte re r om de t forga ngne  å rs budge t forbrugt på  de n form for kompe te nce udvikling, som kræ ve r 
økonomiske  midle r (jf. ra mme r og princippe r for kompe te nce udvikling på  AU).
 Arbe jde s de r stra te gisk og  syste ma tisk me d kompe te nce udvikling?
 Blive r de r a fta lt konkre te  a ktivite te r re tte t mod udviklinge n a f kompe te nce r ve d MUS?
 Ge nne mføre s de  konkre te  kompe te nce udviklingsa ktivite te r?
 Føre r a ktivite te rne  til udviklinge n a f nye  kompe te nce r?
 Anve nde s de r forske llige  te knikke r og  me tode r til a t ska be  udvikling  a f kompe te nce r i hve rda ge n? (fx. 

udviklingsfe e dba ck, side ma ndsoplæ ring, nye  opga ve r, me ntorordninge r/ læ ringsma kke re  e tc.)
 Er de r nogle  ting  i je re s e ksiste re nde  pra ksis omkring kompe te nce udvikling , som I me d forde l kunne  

æ ndre ?



AARHUS
UNIVERSITETAU

    
  

   

     
   

     

• Enevaluering af AU’s fælles MUS koncept
• Enevaluering af IT SystemetAUHRA
• Enevaluering af hvor mange midler, der er brugt på kompetenceudvikling

DRØFTELSENSKALIKKEVÆRE:



AARHUS 
UNIVERSITETAU



Sygedage pr. medarbejder

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

1,5 1,91,91,5

0,5 0,60,80,7

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - kort tid

 
 

Sygefravær

Sygedage pr medarbejder

6,9
Sygedage pr medarbejder (kort tid)

2,6

 
 

Arbejdsulykker

Ulykker

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og Bygninger

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

1986 Administrationscenter Arts

1987 Administrationscenter BSS

1988 Administrationscenter Health

1989 Administrationscenter Nat-Te…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

2

1

1

1

4

7

Ulykker

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

5 6

1

4

Ulykker

16
Ulykker pr 100 pers

1,0
Ulykker anmeldt

11
Påbegyndte sager

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og Bygninger

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

1986 Administrationscenter Arts

1987 Administrationscenter BSS

1988 Administrationscenter Health

1989 Administrationscenter Nat-Te…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

5

4

4

4

8

7

7

6

Påbegyndte sager

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

5

16
19

5

 
 

Psykologisk	rådgivning

Påbegyndte sager

45
Sager pr 100 pers

2,7
Timer pr sag (gns)

4,1

Periode (fra/til):

Sygedage pr. medarbejder

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og Bygninger

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

1986 Administrationscenter Arts

1987 Administrationscenter BSS

1988 Administrationscenter Health

1989 Administrationscenter Nat-Te…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

6,0

6,8

8,8

7,9

5,9

5,8

8,0

6,0

6,3

2,5

1,8

2,9

3,1

2,3

2,1

3,2

2,7

2,2

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - kort tid

2021-03-31Data opdateret:01-04-2020 31-03-2021

au281635
Text Box
Pkt. 7 Bilag 1



Sygedage pr. medarbejder

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og Bygninger

1771 AU Forskning og Eks. Relationer

1986 Administrationscenter Arts

1987 Administrationscenter BSS

1988 Administrationscenter Health

1989 Administrationscenter Nat-Tech

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

6,0

6,8

8,8

7,9

5,9

5,8

8,0

6,0

6,3

2,5

1,8

2,9

3,1

2,3

2,1

3,2

2,7

2,2

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype

TAP

PHD

7,0

2,7

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - k…

Udvikling i sygedage pr medarbejder

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

0,5 0,6
0,8

0,7

1,5

1,91,9

1,5

Sygedage pr medarbejder - kort tid Sygedage pr medarbejder

Sygefravær

Medarbejdere (gns)

1.718

Sygedage pr medarbejder

6,9

Sygedage pr medarbejder - kort tid

2,6

Sygedage

11.812,1

Sygedage

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og B…

1771 AU Forskning og E…

1986 Administrationsce…

1987 Administrationsce…

1988 Administrationsce…

1989 Administrationsce…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

818

993

922

1.578

1.422

1.336

3.044

1.342

357

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Ulykker ift. forventet fravær

Under 1 dag

1-3 dage

4-6 dage

7-13 dage

14-20 dage

9

4

1

1

1

Udvikling i ulykker

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

5

6

1

4

Ulykker ift. tid på dagen

05:00 07:00 09:00 11:00 13:00

2

1

3

1 1

3

2

Ulykker

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og By…

1771 AU Forskning og Ek…

1986 Administrationscent…

1987 Administrationscent…

1988 Administrationscent…

1989 Administrationscent…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

2

1

1

1

4

7

Ulykker

16

Ulykker anmeldt

11

Ulykker registreret

5

Anmeldt efter 9 dage frist

3

Arbejdsulykker - Overblik

Ulykker pr 100 pers

1,0

Ulykker pr 100 pers

1398 A…

1611 A…

1771 A…

1986 A…

1987 A…

1988 A…

1989 A…

6200 A…

6300 A…

1,4

0,9

0,5

0,4

1,8

1,9

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Årsag ift forventet fravær

Fald til lavere niveau (fx fra stol, trap…

Fald til samme niveau (fx fald på gulv)

Anden type fald

Transportmiddel eller transportudsty…

Chok, overværer traumatisende hæn…

Flydende stoffer (fx vand, olie)

Genstand som bæres eller håndteres…

Håndværktøj eller materialet, der for…

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fraværsdage interval Under 1 dag 1-3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14-20 dage

Ulykker efter "Hvordan personen kom til skade?"

Ved lodret bevægelse (fx faldt ned)

Anden oplyst skademåde

Andre typer fald, støden imod en st…

Farlige stoffer - på/gennem hud/øjne

Psykisk overbelastning, psykisk chok

Ramt af faldende genstand

Ramt af roterende, bevægende, rull…

Revet eller skrabet sig på

Stukket sig på

Åbne flammer, varme eller brænde…

5

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Ulykker efter simple årsager

Fald

Faldende genstand

Transportmiddel

(Tom)

Flydende stoffer

Håndværktøj

Løfte/bære

8

2

2

1

1

1

1

Udvikling i ulykker

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

5 6

1

4

Arbejdsulykker - Årsag ift. forventet fravær

Ulykker

16

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Påbegyndte sager

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

5

1619

5

Visiterede sager

25

Påbegyndte sager pr 100 pers.

2,7

Psykologisk Rådgivning - Overblik

Påbegyndte sager

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og Byg…

1771 AU Forskning og Eks. …

1986 Administrationscente…

1987 Administrationscente…

1988 Administrationscente…

1989 Administrationscente…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

5

4

4

4

8

7

7

6

Anonyme sager

20

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

TAP PHD

40

Påbegyndte sager

45

Timer pr sag (gns)

4,1

Påbegyndte sager pr 100 pers. efter stillingsgruppe

TAP PHD

2,4

Påbegyndte sager pr 100 pers.

13…

16…

17…

19…

19…

19…

19…

62…

63…

3,8

2,8

3,7

2,0

3,2

3,2

1,9

3,4

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

TAP PHD

40

Psykologisk rådgivning - Årsag/stilling

Påbegyndte sager efter AU årsagskategori

Stress/udbrændthed

Funktionsproblemer

Afskedigelse

Andet

Helbredsproblemer

Samarbejdsproblemer

Angst / depression

Karriere og jobusikkerhed

23

7

4

4

3

2

1

1

Påbegyndte sager

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

5

16

19

5

Påbegyndte sager efter henvendelsesform

Visiteret Anonym

25

20

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Definitioner

Medarbejdere (gns): Gennemsnit af antal fast tilknyttede medarbejdere (Entydige månedslønnede 
ansatte (herunder månedslønnede ph.d.’er) opgjort ved gennemsnittet af antal ansatte pr måned i den 
valgte periode).
 
Sygedage: Sygedage er opgjort som hverdage og ikke som kalenderdage.
 
Sygedage pr medarbejder: Omfatter både langtids- og korttidssygdom (Sygdom, Graviditetsbetinget 
sygdom, Arbejdsskade, nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom §56 refusion).
 
Sygedage pr medarbejder – kort tid: Omfatter sygedage minus langtidssygdom.
 
Langtidssygdom: Langtidssygdom er defineret som fravær med en varighed af mere end 21 
sammenhængende hverdage. Fravær af typen "Delvis syg" vil altid tælle som langtidssygdom. 
 
Ulykker registreret: Hændelser/ulykker som ikke anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter 
arbejdsskadeloven. Ulykken har mindre end 1 dags sygefravæ,r og der er ikke udgifter forbundet med 
hændelsen.
 
Ulykker anmeldt: Hændelser/ulykker som anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter  
arbejdsskadeloven. Ulykken har enten sygefravær ud over tilskadekomstdagen eller udgifter forbundet 
med hændelsen.
 
Anmeldt efter 9 dages frist: Arbejdsgiver skal jf. lovgivningen anmelde en ulykke indenfor 9 dage efter 
hændelsen/ulykken er indtruffet, såfremt det er en ulykke, der skal anmeldes (>1 dags sygefravær
eller udgifter forbundet med hændelsen/ulykken). Det er dog ikke alle hændelser/ulykker, som bliver 
oplyst til arbejdsgiver, så tidsfristen kan overholdes.

Visiteret sag:  Er psykologisk rådgivning, som er aftalt med nærmeste leder, og der er ret til op til 5 
samtaletimer.
 
Anonym sag: Er anonyme henvendelser til psykologisk rådgivning., hvor der er ret til op til 3 
samtaletimer. 
Vær opmærksom på at nogle forløb starter anonyme, hvorefter der kan bevilliges flere timer ved at 
oprette en visiteret sag. 



Sygedage pr. medarbejder

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

0,8

2,52,4

1,1

0,3 0,60,60,3

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - kort tid

 
 

Sygefravær

Sygedage pr medarbejder

6,8
Sygedage pr medarbejder (kort tid)

1,8

 
 

Arbejdsulykker

Ulykker

1611 AU Økonomi og Bygninger 2

Ulykker

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

1 1

Ulykker

2
Ulykker pr 100 pers

1,4
Ulykker anmeldt

1
Påbegyndte sager

1611 AU Økonomi og Bygninger 4

Påbegyndte sager

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

2 2

 
 

Psykologisk	rådgivning

Påbegyndte sager

4
Sager pr 100 pers

2,8
Timer pr sag (gns)

5,0

Periode (fra/til):

Sygedage pr. medarbejder

1611 AU Økonomi og Bygninger
6,8

1,8

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - kort tid

2021-03-31Data opdateret:01-04-2020 31-03-2021
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Sygedage pr. medarbejder

1611 AU Økonomi og Bygninger

6,8

1,8

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype

TAP
6,8

1,8

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - k…

Udvikling i sygedage pr medarbejder

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

0,3
0,60,6

0,3

0,8

2,52,4

1,1

Sygedage pr medarbejder - kort tid Sygedage pr medarbejder

Sygefravær

Medarbejdere (gns)

146

Sygedage pr medarbejder

6,8

Sygedage pr medarbejder - kort tid

1,8

Sygedage

992,9

Sygedage

1611 AU Økonomi og B… 993

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021

au281635
Text Box
Beregnet korttidsfravær for perioden = 263 dage 



Sygedage pr. medarbejder

1611 AU Økonomi og Bygninger

14,5

6,7

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype

TAP
14,5

6,7

Sygedage pr medarbejder Sygedage pr medarbejder - k…

Udvikling i sygedage pr medarbejder

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2019 2020 2021

0,6 0,6

1,5

0,3 0,3

1,4

0,6

1,31,4

2,5

0,8

2,2
2,4

2,1 2,0

1,1

Sygedage pr medarbejder - kort tid Sygedage pr medarbejder

Sygefravær

Medarbejdere (gns)

146

Sygedage pr medarbejder

14,5

Sygedage pr medarbejder - kort tid

6,7

Sygedage

2.110,4

Sygedage

1611 AU Økonomi og B… 2.110

Periode (fra/til): 01-04-2019 31-03-2021



Ulykker ift. forventet fravær

Under 1 dag

14-20 dage

1

1

Udvikling i ulykker

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

1 1

Ulykker ift. tid på dagen

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

1 1

Ulykker

1611 AU Økonomi og By… 2

Ulykker

2

Ulykker anmeldt

1

Ulykker registreret

1

Anmeldt efter 9 dage frist

(Tom)

Arbejdsulykker - Overblik

Ulykker pr 100 pers

1,4

Ulykker pr 100 pers

1611 A… 1,4

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Årsag ift forventet fravær

Anden type fald

Fald til samme niveau (fx fald på gulv) 1

1

Fraværsdage interval Under 1 dag 14-20 dage

Ulykker efter "Hvordan personen kom til skade?"

Anden oplyst skademåde

Andre typer fald, støden imod en st…

1

1

Ulykker efter simple årsager

Fald 2

Udvikling i ulykker

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

1 1

Arbejdsulykker - Årsag ift. forventet fravær

Ulykker

2

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Påbegyndte sager

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

2 2

Visiterede sager

4

Påbegyndte sager pr 100 pers.

2,8

Psykologisk Rådgivning - Overblik

Påbegyndte sager

1611 AU Økonomi og Byg… 4

Anonyme sager

(Tom)

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

TAP

4

Påbegyndte sager

4

Timer pr sag (gns)

5,0

Påbegyndte sager pr 100 pers. efter stillingsgruppe

TAP

2,8

Påbegyndte sager pr 100 pers.

16… 2,8

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

TAP

4

Psykologisk rådgivning - Årsag/stilling

Påbegyndte sager efter AU årsagskategori

Stress/udbrændthed

Afskedigelse

Andet

2

1

1

Påbegyndte sager

Q2 Q3 Q4 Q1
2020 2021

2 2

Påbegyndte sager efter henvendelsesform

Visiteret

4

Periode (fra/til): 01-04-2020 31-03-2021



Definitioner

Medarbejdere (gns): Gennemsnit af antal fast tilknyttede medarbejdere (Entydige månedslønnede 
ansatte (herunder månedslønnede ph.d.’er) opgjort ved gennemsnittet af antal ansatte pr måned i den 
valgte periode).
 
Sygedage: Sygedage er opgjort som hverdage og ikke som kalenderdage.
 
Sygedage pr medarbejder: Omfatter både langtids- og korttidssygdom (Sygdom, Graviditetsbetinget 
sygdom, Arbejdsskade, nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom §56 refusion).
 
Sygedage pr medarbejder – kort tid: Omfatter sygedage minus langtidssygdom.
 
Langtidssygdom: Langtidssygdom er defineret som fravær med en varighed af mere end 21 
sammenhængende hverdage. Fravær af typen "Delvis syg" vil altid tælle som langtidssygdom. 
 
Ulykker registreret: Hændelser/ulykker som ikke anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter 
arbejdsskadeloven. Ulykken har mindre end 1 dags sygefravæ,r og der er ikke udgifter forbundet med 
hændelsen.
 
Ulykker anmeldt: Hændelser/ulykker som anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter  
arbejdsskadeloven. Ulykken har enten sygefravær ud over tilskadekomstdagen eller udgifter forbundet 
med hændelsen.
 
Anmeldt efter 9 dages frist: Arbejdsgiver skal jf. lovgivningen anmelde en ulykke indenfor 9 dage efter 
hændelsen/ulykken er indtruffet, såfremt det er en ulykke, der skal anmeldes (>1 dags sygefravær
eller udgifter forbundet med hændelsen/ulykken). Det er dog ikke alle hændelser/ulykker, som bliver 
oplyst til arbejdsgiver, så tidsfristen kan overholdes.

Visiteret sag:  Er psykologisk rådgivning, som er aftalt med nærmeste leder, og der er ret til op til 5 
samtaletimer.
 
Anonym sag: Er anonyme henvendelser til psykologisk rådgivning., hvor der er ret til op til 3 
samtaletimer. 
Vær opmærksom på at nogle forløb starter anonyme, hvorefter der kan bevilliges flere timer ved at 
oprette en visiteret sag. 


	210527 LAMU LSU Dagsorden
	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Covid-19 genåbning af AU
	3. Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB
	4. Opfølgning på referat fra møde den 28. januar 2021
	5. Orientering om opdelingen af Økonomi og Bygninger
	6. Opfølgning på årets MUS og kompetenceudviklingsindsats
	7. Arbejdsmiljø- og sygefraværsstatistik for ØB
	Drøftelse af arbejdsmiljø- og sygefraværsstatistikker.
	./.    Bilag 1: Arbejdsmiljø Enhedsadministrationen 2Q20-1Q21 (4 kvt.)
	./.    Bilag 2: Arbejdsmiljø ØB 2Q20-1Q21 (4 kvt.)
	8. Eventuelt

	Pkt 3 Bilag Retningslinjer for arbejdstid i ØB
	Retningslinjer for arbejdstid ØB_revideret jan. 2021.pdf
	Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i Økonomi og Bygninger
	1. Arbejdstid, registrering og flex
	2. Fleksibilitet med fokus på hvor opgaverne løses bedst
	3. Overarbejde
	4. Mødeaktiviteter (herunder rejser)
	5. Rejser, kompetenceudvikling og konference
	6. Frihed med løn til eksamen og eksamensforberedelse
	7. Planlagt fravær (ferie, flex, omsorgsdage)
	8. Uplanlagt fravær (dvs. sygdom, barns sygedag)



	210128 LAMU LSU Referat godkendt
	Pkt 5 Bilag ØB Split i to vd-områder
	Pkt 6 Bilag Skabelon til drøftelse af opfølgning på MUS i LSU 2021 - Kopi
	Lokal opfølgning på MUS og kompetenceudviklingsindsatsen i LSU
	MUS og kompetenceudvikling på dagsordenen I LSU
	Inspirationsspørgsmål til drøftelsen af MUS
	Inspirationsspørgsmål til drøftelsen af Kompetenceudviklingsindsatsen
	Drøftelsen skal ikke være:
	Slide Number 6

	Pkt 7 Bilag 1 Arbejdsmiljø Enhedsadm 2Q20-1Q21
	Pkt 7 Bilag 2 Arbejdsmiljø ØB 2Q20-1Q21
	Pkt 7 Bilag 2 Arbejdsmiljø ØB 2Q20-1Q21
	8 kvt ØB
	Pkt 7 Bilag 2 Arbejdsmiljø ØB 2Q20-1Q21




