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Fællesmøde for Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) og  
Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) på ARTS   
 
Fredag den 9. december 2016 kl. 13.15 - 14.30 . Mødelokale: 1431-021  
Videolink; 1431-023 
 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) 
AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU) 
TR Charlotte Palludan, DPU, næstformand (FSU) 
 
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU)  Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU)   
AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU)   Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU)  
VAKANT (AMR CUDIM) (FAMU)   Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) 
AMR Mikkel Pade, IKS (FAMU)     Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) 
HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU)    
TR Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU)     
TR Else Thousig, DPU (FSU)            
TR Marie Nejrup Nielsen, IKS (FSU)     
TR Stacey Marie Cozart, CUDIM (FSU)    
Øvrige deltagere 
Referent: Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. 
HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær).  
HR-Partnerchef Steen Weisner.  
 
Afbud  
Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU-FSU).Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet. Obser-
vatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU). AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU)  
 

Dagsordenspunkter 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
3. Psykisk APV  

3.1. ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2016” fremlægges til orientering 
3.2. Status på ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2015”. 
3.3. Status og perspektiv for arbejdet i APV-følgegruppen  
 

4. Arbejdsmiljøstatistikker 
 

FAMU fortsætter mødet uden  FSU efter punkt 4 
 

5. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse 
 

6. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
 

7. Årshjul og mødeplan 2017  
 

8. Eventuelt  
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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 9. december 2016 
Medlemmer af FSU deltager til og med pkt. 4 – ”Arbejdsmiljøstatistikker”. 
 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra fællesmøde FAMU-FSU den 4. oktober 2016 
Referatet fra fællesmødet for FAMU-FSU den 4. oktober 2016 har været udsendt til  
udvalgene, jf. forretningsordenen. Der er ikke modtaget kommentarer til referatet, 
hvorfor referatet er godkendt. Referatet kan ses her 
 
 
Pkt. 3 Psykisk APV  
Til orientering og drøftelse 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016”; drøfter den 
endelige afvikling af indsatser fra ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2015” og 
drøfter en mulig fortsættelse af APV-følgegruppens arbejde.  
 
Sagsfremstilling 
3.1 ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016” til orientering 
”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016” er afsluttet og handlingsplanen er 
sendt til HAMU d. 9. november 2016 samt til FAMU-FSU den 14. november 2016.  
I forbindelse med handlingsplanens fremsendelse til HAMU er det blevet meddelt 
HAMU, at der ved fremsendelsen fortsat udestår en drøftelse om enkelte formuleringer 
i handlingsplanen. 
 
Følgegruppen for ”Arts psykisk APV-følgegruppe” (se vedlagte procesplan) udarbejde-
de handlingsplanen i perioden 3. juni 2016 til 27. oktober 2016. Efter aftale i følge-
gruppen, har formandskabet for FAMU-FSU siden kvalificeret handlingsplanen og har 
godkendt den fremlagte handlingsplan. Den endelige handlingsplan fremlægges til ori-
entering. 
 
3.2 Status og afslutning af ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2015” 
I forbindelse med færdiggørelsen af ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016” 
har følgegruppen, og siden formandskabet for FAMU-FSU drøftet afviklingen af ude-
stående punkter i ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2015” (se vedlagte). For-
mandskabet for FAMU-FSU ønsker at udestående punkter i ”Handlingsplan for Psy-
kisk APV for ARTS-2015” bliver afviklet med udgangen af 2016. 
 
3.3 Status og perspektiv for arbejdet i APV-følgegruppen  
APV-Følgegruppen har haft til opgave at realisere ARTS procesplan for APV- 
opfølgning 2016. Herunder har gruppen skulle udarbejde én fælles handlingsplan for 
ARTS, på baggrund af handlingsplaner fra institutter og centre og med afsæt i de ud-
fordringer som ifølge APV-rapporterne findes på fakultetsniveau.  APV-Følgegruppen 
har herefter til opgave at udarbejde en tidsplan for det fortsatte arbejdsmiljøarbejde i 
2017, herunder at fastsætte et tidspunkt for, hvornår institutter og centre, skal have 
opdateret deres handlingsplaner.  
 
Af kommissoriet for følgegruppen fremgår det, at det kan ”aftales om APV-
følgegruppen skal stå for den fortsatte opdatering (af handlingsplanen) forud for FA-
MU-FSU fællesmøder”. I givet fald fortsætter følgegruppen sit virke efter nærværende 
møde. 
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Følgegruppen foreslår, at der bliver udarbejdet en første statusopdatering for hand-
lingsplaner (fysisk og psykisk arbejdsmiljø) for instituttet og centre til fællesmøde for 
FAMU-FSU 14. marts 2017.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
‐ At tage orienteringen om ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016” til ef-

terretning (ad 3.1) 
‐ At drøfte, det fremlagte forslag til afslutning af udestående punkter i ”Handlings-

plan for Psykisk APV for ARTS-2015” (ad 3.2) 
‐ At Følgegruppen fortsætter sit arbejde med fokus på opfølgning af psykisk og fysisk 

APV (ad 3.3) 
  
Bilag:  
Bilag 1  Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016  
Bilag 2   Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2015 version 21.april 2015  
Bilag 3  Kommissorium for Arts psykisk APV følgegruppen  
Bilag 4  Procesplan for den psykiske APV 2016 på Arts 
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Pkt. 4 Arbejdsmiljøstatistikker 
Til orientering 
 
Resume 
Orientering om udviklingen i arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykologisk 
rådgivning 
 
Sagsfremstilling 
Arbejdsmiljøstatistikken fremlægges til orientering.  
Statistikken viser data om arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykologisk 
rådgivning på AU-niveau og på fakultetsniveau.  
 
På FAMU-møde d. 4. oktober 2016 udtrykte udvalget ønske om: 
• Præsentation af fraværsdata i søjlediagrammer for at fremme forståelsen af data  
• Præsentation af fraværsdata afdelings og institutniveau  
• Sammenligning af det aktuelle kvartal med tilsvarende kvartaler for tidligere år 
 
Bilag 6 viser udviklingen i arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykologisk 
rådgivning generelt på AU 
 
I bilag 7 vises de samlede data for udviklingen i sygefraværet, fordelt på fakulteter, ad-
ministration samt institutter og centre  
 
I bilag 8 præsenteres udviklingen i sygefravær på ARTS for perioden Q1-Q3 2015-2016 
fordelt på institutter og centre. Af bilaget fremgår det: 
 at fraværet i Q3-2016 er det laveste i indeværende år. 
 at det samlede fravær i 2016 er estimeret til, at blive lavere end det samlede fravær 

i 2015. 
 at fraværet på ARTS i 2015 og 2016 er det højeste i blandt fakulteterne. 
 
AU-HR oplyser, at der pt. pågår en udviklingsproces, hvor præsentation af arbejdsmil-
jødata og lokal anvendelse af data vil blive kvalificeret, således af data bedre kan støtte 
op om den lokale arbejdsmiljøindsats.  
 
I HR-IT systemet AUHRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor 
sygefraværet kan filtreres – fx i forhold til enheder og fraværslængde. Med anvendel-
sen af AUHRA kan institutter og afdelinger allerede i dag uddrage data til lokal anven-
delse i det forebyggende arbejde 
HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til 
AUHRA.  
Læs mere om AUHRA på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-
systemer/auhra/  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU 
‐ At tage orienteringen til efterretning 
 
Bilag 
Bilag 5  AU Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 
Bilag 6  AU Sygefraværsstatistik Q3 2016   
Bilag 7  ARTS Sygefraværsstatistik Q1-Q3 2015 - 2016 
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Pkt. 5 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 
Til drøftelse 
 
Resume 
FAMU gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse jf.§9 i Arbejdstilsynets bekendt-
gørelse nr. 1181, om Samarbejde om sikkerhed og sundhed.  
 
Sagsfremstilling 
FAMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse samler op på mål og indsatser for 2016 jf. bilaget 
9; ”Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU 2015”. FAMU drøfter mulige indsatsom-
råder og forslag til operationalisering af indsatser for 2016 jf. bilag 1 ”Forslag til årlig 
arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU 2016”.  
 
Udvalget drøfter eventuelle yderligere initiativer på baggrund af de årlige drøftelser i 
LAMU/LSAU. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU 
‐ At drøfte forslaget til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
  
Bilag 
Bilag 8  Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU 2015   
Bilag 9  Forslag til årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU 2016  
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Pkt. 6 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering (Aktuelt på institutter og centre) 
 
Resume 
Orientering fra institut- og centerledere om aktuelle indsatser eller emner med rele-
vans for FAMU. Herunder status på samarbejdet med Arbejdstilsynet.  
 
Sagsfremstilling 
Institut- og centerledere orienterer om aktuelle indsatser eller emner med relevans for 
FAMU med henblik på at dele viden på tværs af fakultetet og evt. kvalificere særlige 
emner eller problemstillinger. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU 
‐ At tage orienteringerne til efterretning og drøfte de fremlagte emner eller problem-

stillinger 
  
Bilag 
-  
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Pkt. 7 Årshjul og mødeplan 2017  
 
Resume 
Orientering om årshjul og mødeplan for FAMU’s møder og øvrige arbejdsmiljøaktivite-
ter på ARTS og på AU, hvor det har relevans for ARTS. 
 
Sagsfremstilling 
Årshjulet er et nyt tiltag for at skabe bedre overblik og struktur for arbejdsmiljøindsat-
sen på fakultets- og institutniveau.  
 
Årsplanen giver LAMU/LSAU’er mulighed for, at orientere sig i forhold til  FAMU’s 
temaer og dermed bedre kunne kvalificere dialogen i de respektive udvalg, i og med ar-
bejdsmiljøgrupperne og med medarbejderne.  
LAMU/LSAU’er. Mødeplanen for 2017 indeholder 2 ordinære møder for FAMU jf. for-
retningsordenen og 2 fællesmøder med FSU, hvor der drøftes fælles indsatsområder; 
f.eks. psykisk APV og arbejdsmiljøstatistik. 
 
Forslag til mødedatoer i 2017: 
 14.marts  13.00 – 15.30 FAMU-FSU Fællesmøde 
 16. maj  13.00 – 15.00 FAMU – Ordinært møde 
 11. oktober  13.00 – 15.30 FAMU-FSU Fællesmøde 
 11. december 13.00 – 15.00 FAMU – Ordinært møde 
  
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU 
‐ At tage orienteringen om årshjul og mødeplan til efterretning. 

  
Bilag 
Bilag 10 Årshjul og mødeplan.   
 
 
 
 
 
 
Pkt. 8 
Eventuelt 
 


