
FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG (LSU) 

ADMINISTRATIONSCENTER HEAL TH, AARHUS UNIVERSITET 

1. Regelgrundlag

Side 1 af 6 

§ 1. LSU udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende

regler i Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten, herefter kaldet

Samarbejdscirkulæret.

2. LSUs opgaver

§ 2. LSUs opgaver fremgår af Samarbejdscirkulæret og af samarbejdsaftalen for

Aarhus Universitet (AU).

Stk. 2. Link til Samarbejdscirkulæret og Samarbejdsaftalen for Aarhus Universitet. 

3. LSUs sammensætning

§ 3. LSU består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Stk. 2. Antallet af pladser fastsættes ved aftale mellem ledelsen og de forhandlings

berettigede personaleorganisationers repræsentanter. 

Stk. 3. Det maksimale antal medlemmer i LSU fremgår af samarbejdsaftalen for 

Aarhus Universitet. 

Stk. Li. For LSU er det aftalt, at der er op til 10 medarbejderrepræsentanter og op til 5 

ledelsesrepræsentanter. De forhandlingsberettigede personaleorganisationers 

repræsentanter i administrationscentret aftaler, hvorledes de 10 pladser skal 

fordeles mellem organisationerne, således at alle Administrationscenter Healths 

enheder er repræsenteret. 

§ Lt. Administrationschefen er formand for LSU og udpeger de øvrige ledelses

repræsentanter samt suppleanter for disse blandt de medarbejdere, der har 

ledelsesbeføjelser.

Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne for disse udpeges af de 

forhandlingsberettigede personaleorganisationer, så vidt muligt blandt de 

anmeldte tillidsrepræsentanter. Det meddeles skriftligt til ledelsen, hvem der er 

udpeget. 











Side 6 af 6 

13. Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse

§ 27. Forretningsordenen træder i kraft umiddelbart efter det møde, hvor LSU har
fastsat den.

Stk. 2. Eventuelle ændringer af forretningsordenen kan ske løbende, når der er 
enighed om det i LSU. Ændringsforslag til enkelte paragraffer skal fremsendes til LSU 
mindst 1 måned før afholdelse af det møde, hvori ændringen ønskes drøftet. 

Stk. 3. Hvis der sker ændringer i Samarbejdscirkulæret, som har betydning for LSUs 
forretningsorden ændres denne i overensstemmelse hermed. 

Stk. Li. Hver af parterne kan opsige forretningsordenen med 3 måneders varsel til 
den første i en måned, hvis forhandling om en ny har fundet sted inden for denne 
periode. 




