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Referat af fællesmøde FAMU – FSU 9. december 2016 
 
 
 
 
 
 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) Institutleder Bjarke Paarup, IKS FAM- FSU) 
AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU)  Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) 
TR Marie Vejrup Nielsen, IKS (FSU)    Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og 
FSU) 
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU)   
HK-TR Supp Anne Møldrup Overballe, IKK (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, Deka-
natet. Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU). AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU). TR 
Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU). TR Charlotte Palludan, DPU, næstformand (FSU). Centerleder Ar-
ne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU). AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU). AMR Mikkel Pade, IKS 
(FAMU). TR Stacey Marie Cozart, CUDIM (FSU). TR Else Thousig, DPU (FSU). Ph. D. Repræsen-
tant Daniel Slater 
   
 
 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 9. december 2016 
Medlemmer af FSU deltager til og med pkt. 4 – ”Arbejdsmiljøstatistikker”. 
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
Formanden informerede under mødet om, at fakultetsledelsen havde besluttet, at mødeind-
kaldelser fremover sker i Outlook, og at alle medarbejdere skal anvende Outlookkalender og 
derfor forventes at svare på kalenderreservationer, mødeindkaldelser m.v. i Outlook. Dette 
sker for at optimere planlægning og kommunikation om mødeplanlægning, og for at aflaste 
mødeindkaldere, TAP såvel som VIP, og begrænse mængden af e-mails. 
 
Formanden er opmærksom på, at der er en særlig udfordring med at integrere Outlook’s ka-
lendere på private telefoner. Formanden sætter en undersøgelse i gang af, om og hvordan 
denne kalenderintegration kan ske på private telefoner, således at regler om datasikkerhed 
og datarettigheder kan overholdes.  
 
 
 
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 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Referat_FSU-FAMU_041016_Godkendt.pdf
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Pkt. 3 Psykisk APV  
Til orientering og drøftelse 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016”; drøfter den ende-
lige 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 pga. tidnød fortsat udestår en drøftelse om enkelte formuleringer i 
handlingsplanen. 
 
Følgegruppen for ”Arts psykisk APV-følgegruppe” (se vedlagte procesplan) udarbejdede 
handlingsplanen i perioden 3. juni 2016 til 27. oktober 2016. Efter aftale i følgegruppen, har 
formandskabet for FAMU-FSU siden kvalificeret handlingsplanen og har godkendt den frem-
lagte handlingsplan. Den endelige handlingsplan fremlægges til orientering. 
 
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 udestående 
punkter i ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2015” (se vedlagte). Formandskabet for 
FAMU-FSU ønsker at der i FAMU gøres status over evt. udestående punkter i ”Handlings-
plan for Psykisk APV for ARTS-2015”, og at evt. resterende punkter afvikles snarest. 
 
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 udfordrin-
ger 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 handlings-
planer.  
 
Af kommissoriet for følgegruppen fremgår det, at det kan ”aftales om APV-følgegruppen skal 
stå for den fortsatte opdatering (af handlingsplanen) forud for FAMU-FSU fællesmøder”. I 
givet fald fortsætter følgegruppen sit virke efter nærværende møde. 
 
Følgegruppen foreslår, at der bliver udarbejdet en første statusopdatering for handlingspla-
ner (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 efterret-

ning (ad 3.1) 
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- At drøfte, det fremlagte forslag til afslutning af udestående punkter i ”Handlingsplan 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) 

  
Orientering og Drøftelse 
Dekanen takkede følgegruppen for dens arbejde med handlingsplanen for Psykisk APV 2016. 
 
Når udvalget drøfter to handlingsplaner, er det for at afgrænse og afslutte indsatser som hid-
rører fra 2012-2015 kortlægningen til den handlingsplan fra 2015 der følger op på uafsluttede 
indsatser. 
 
Som opfølgning på følgegruppens arbejde, har formandskaberne i FAMU og FSU været i tæt 
dialog om hvilke indsatser der skulle indeholdes i 2015 planen og hvilke indsatser der skulle 
gøres til genstand for forhandling i et andet forum end følgegruppen.  
 
De tre underpunkter refereres og afsluttes særskilt herunder.  
 
 
3.1 ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016”  
Orientering og drøftelse 
Formanden indledte drøftelsen med bemærkninger om at 
• Formandskaberne for FAMU-FSU har aftalt en drøftelse om enkelte formuleringer i 

handlingsplanen. Denne drøftelse skulle have været gennemført forinden nærværende 
fællesmøde, men er udsat på grund af sygdom. Drøftelsen vil ske inden for den nærmest 
mulige fremtid.  

 
Udvalgene gennemgik herefter handlingsplanen punkt for punkt.  
 
Kommentar til indsatsområdet ”Arbejdsbelastning – Forskningstilsyn og forpligtelse”  
Formanden bemærkede at, det i 2016 planen er vigtigt for alle at, at forskningstilsynet bliver 
tydeliggjort. Koordinatorers vilkår og arbejdstidsaftalerne er genstand for forhandling i for-
året 2017. 
 
Kommentar til indsatsområdet ”God ledelse i dagligdagen – Medarbejderinklusion ved drøf-
telse af organisation og strategi mv” 
Formanden bemærkede at 
• institutlederne og centerleder for CUDiM skal klargøre hvem der skal inddrages i forbin-

delse med drøftelser af organisation, strategi og ved stillingsbesættelser. Beslutninger om 
inddragelse børe være gennemskuelige og begrundede. 

 
Udvalget bemærkede derudover at 
• der bør som udgangspunkt være ens retningslinjer, indenfor de enkelte institutter og 

CUDiM. I den forbindelse skal der ske en indsamling af praksiserfaring fra institutter og 
centre, før der eventuelt skal tages et initiativ på fakultetsniveau.  

• de lokale samarbejdsudvalg også vil have fokus, på operationalisering af indsatsen. 
 
Formanden afsluttede dialogen med at konstatere, at deadline for indsatsen er sat meget op-
timistisk og ønskede derfor, at deadline blev udskudt til 1. april 2017. Dette tilsluttede udval-
gene sig.  
 
Kommentar til indsatsområdet ”God ledelse i dagligdagen – Timeubalancer, MUS og for-
ventningsafstemning” 
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• Udvalgene udtrykte stor tilfredshed med, at timeubalancer bliver taget op i forbindelse 
med MUS.  

• Der var tilslutning til, at udvalgene får en status på kollektive timeubalancer i foråret og 
en mere detaljeret status på timeubalancer i efteråret 2017.  

• Udvalget noterede sig, at VIPOMATIC næsten er fuldt implementeret og det kan medvir-
ke til et reelt billede af timeubalancer.  

 
Formanden konstaterede at arbejdstidsaftalen har fokus på timeubalancer, som er opstået 
efter aftalens ikrafttrædelse. Han tilføjede, at der er meget forskellige og usammenlignelige 
historiske opgørelser over timeubalancer for tiden forinden  
 
 
Kommentar til indsatsområdet ”God omgangstone” 
Næstformanden oplyste, at HAMU har vedtaget et fælles indsatsområde for hele AU: ”Om-
gangstone og Kommunikation”. HAMU har opfordret FAMU til at inddrage temaet i den årli-
ge arbejdsmiljødrøftelse. Se også punkt 5 i nærværende referat. HAMU-HSU drøfter konkre-
te initiativer på området på fællesmøde d. 19. december 2016.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
• At tage orienteringen om ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016” til efterret-

ning 
 
Konklusion  
Udvalgene tog ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS -2016” til efterretning med følgen-
de bemærkninger:  
• Deadline for indsatsområdet ”God ledelse i dagligdagen – Medarbejderinklusion ved 

drøftelse af organisation og strategi mv” er flyttet fra 1. januar 2017 til 1. april 2017. De 
lokale samarbejdsudvalg vil have øget fokus på indsatsområdet. De lokale ledelser bør 
gøre en aktiv indsats for at få sat indsatsen på dagsordenen.  

• Der vil blive givet en status på fællesmøder i 2017 inden for indsatsområdet ”God ledelse 
i dagligdagen – Timeubalancer, MUS og forventningsafstemning” 

• HAMU indsatsområdet ”Omgangstone og Kommunikation” er en integreret del af APV 
og af den årlige arbejdsmiljødrøftelse på ARTS.  
 
 

3.2 Status og afslutning af ”Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS-2015” 
Drøftelse 
Formanden indledte drøftelsen med at notere sig, at der kunne være tiltag i 2015 planen, der 
endnu ikke er blevet gennemført og at ledelsen vil have særlig bevågenhed på afslutningen på 
2015 planen. 
 
Formanden opfordrede herefter til, at drøftelsen fokuserede på at kvalificere de indsatser 
som udvalgene mente fortsat skal behandles, for kunne blive betragtet som færdige.  
 
Udvalgene bemærkede at 
• De udestående indsatser skal afsluttes hurtigst muligt.  
• Det fortsat opleves som en udfordring for mange medarbejdere, at skulle arbejde med 

mange forskellige obligatoriske IT-systemer, hvoraf nogle kun anvendes sjældent, hvor-
for det er svært at opnå rutine i anvendelsen.  

• En for hastig implementering af nye IT-systemer giver fejl og ineffektivitet til følge. 
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•  Dette skyldes både, at oplæring i nye systemer opleves som utilstrækkelig, men også at 
systemer rulles ud (og forventes anvendt) før alle ”børnesygdomme” er fjernet fra syste-
merne.  

• Det ikke er tydeligt, om indsatserne vedrørende arbejdstidsbelastning i tilstrækkelig grad 
har adresseret problemet.  

 
Formanden takkede for bemærkningerne og tilkendegav at  
• Problemerne med IT-systemer også er et AU-anliggende, men at en fælles drøftelse 

(FAMU-FSU) eventuelt vil kunne kvalificere en behandling på AU-niveau.  
• Den yderligere behandling af arbejdstidsbelastning skal ses i sammenhæng med den 

fortsatte implementering af VIPOMATIC, som tillige indgår i handlingsplan 2016. Her 
vil der kunne skabes yderligere tydelighed om udfordringer med arbejdstidsbelastnin-
gen. Opmærksomhedens henledes i øvrigt på, at arbejdstidsaftaler er genstand for for-
handling i foråret 2017. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
• At drøfte, det fremlagte forslag til afslutning af udestående punkter i ”Handlingsplan for 

Psykisk APV for ARTS-2015”  
 
Konklusion  
Formanden noterede sig udvalgenes bemærkninger og konkluderede at ”Handlingsplan for 
Psykisk APV for ARTS-2015” herefter anses for afsluttet. 
 
 
3.3 Status og perspektiv for arbejdet i APV-følgegruppen  
Drøftelse 
Formanden orienterede om, at Institutleder Bjarke Paarup afløser Centerleder Arne Kjær ud-
træder af følgegruppen i følgegruppen.  
 
Charlotte Palludan (næstformand FSU) udtræder midlertidigt af følgegruppen. Marie Vejrup 
Nielsen indtræder i stedet for Charlotte. 
 
Følgegruppens kommissorium bliver fremlagt til behandling på næste fællesmøde den 14. 
marts 2017.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
• At Følgegruppen fortsætter sit arbejde med fokus på opfølgning af psykisk og fysisk APV 
 
Konklusion  
Udvalgene tilsluttede sig formandens indstilling om, at følgegruppen fortsætter sit arbejde jf. 
sagsfremstillingen.  
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Pkt. 4 Arbejdsmiljøstatistikker 
Til orientering 
 
Resume 
Orientering om udviklingen i arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykologisk råd-
givning 
 
Sagsfremstilling 
Arbejdsmiljøstatistikken fremlægges til orientering.  
Statistikken viser data om arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykologisk rådgiv-
ning 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 rådgiv-
ning generelt på AU 
 
I bilag 7 vises de samlede data for udviklingen i sygefraværet, fordelt på fakulteter, admini-
stration samt institutter og centre  
 
I bilag 8 præsenteres udviklingen i sygefravær på ARTS for perioden Q1-Q3 2015-2016 for-
delt 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 arbejdsmiljødata 
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 sygefra-
været kan filtreres – fx i forhold til enheder og fraværslængde. Med anvendelsen af AUHRA 
kan institutter og afdelinger allerede i dag uddrage data til lokal anvendelse i det forebyggen-
de arbejde. HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. ad-
gang til AUHRA.  
Læs mere om AUHRA på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU-FSU 
• At tage orienteringen til efterretning. 
 
Drøftelse 
• FAMU-FSU noterede sig, at sagsfremstilling og tilhørende bilag gav et godt indblik i ar-

bejdsmiljødata. 
• Stigningen i anvendelsen af psykologisk rådgivning blev set som et positiv tegn på, at 

kendskabet til rådgivningsordningen blev mere og mere udbredt, at ansatte med behov 
for rådgivning, fik den fornødne hjælp.  

• Det faldende registrerede sygefravær blev modtaget positivt af udvalgene. Udvalgene ud-
trykte positiv forventning til, at anvendelsen af VIPOMATIC, vil give et mere reelt billede 
af fravær, også blandt VIP-personale, da VIPOMATIC giver et større incitament til at re-

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/
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gistrere sygefravær. Dermed må det også forventes af fraværet vil stige i forhold til de ak-
tuelle tal.  

• Udvalgene udtrykte ønske om, at data for arbejdsulykker blev mere detaljerede, så f.eks. 
arbejdsulykker uden fravær som giver behandlingskrævende skader eller anledning til 
erstatning fremover kan fremgå af statistikken. AU-HR vil fremover præsentere et mere 
detaljeret skadesbillede for udvalgene.  

 
Konklusion  
FAMU-FSU tog herefter orienteringen til efterretning. AU HR arbejder på, at kunne præsen-
tere mere detaljerede data for arbejdsulykker, så det forebyggende arbejde kan styrkes.  
 
Pkt. 5 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 
Til drøftelse 
 
Resume 
FAMU gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse jf.§9 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
nr. 1181, om Samarbejde om sikkerhed og sundhed.  
 
Sagsfremstilling 
FAMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse samler op på mål og indsatser for 2016 jf. bilaget 9; ”År-
lig arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU 2015”. FAMU drøfter mulige indsatsområder og for-
slag til operationalisering af indsatser for 2016 jf. bilag 1 ”Forslag til årlig arbejdsmiljødrøf-
telse ARTS FAMU 2016”.  
 
Udvalget drøfter eventuelle yderligere initiativer på baggrund af de årlige drøftelser i 
LAMU/LSAU. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU 
• At behandle forslaget til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
  
Drøftelse 
Formanden bemærkede, at FAMU var ramt af stort fravær under behandlingen af den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse. Udvalgets fraværende medlemmer opfordredes til, at komme med evt. 
tilkendegivelser vedrørende den årlige drøftelse, i forbindelse med godkendelse af referatet.  
 
Formanden henledte opmærksomheden på, at der bliver lagt stor vægt på indsatsområdet 
”kompetenceudvikling” for at støtte arbejdsmiljøorganisationen i en styrket forebyggende 
indsats.  Formanden bemærkede, at planlægningen af arbejdsmiljøorganisationens kompe-
tenceudvikling, skal ses i lyset af organisationens kerneopgave. Det er derfor vigtigt med en 
grundig dialog i arbejdsmiljøorganisationen, om hvilke kompetenceløft der bedst er med til 
at støtte op om kerneopgaven. 
 
 
Udvalget behandlede herefter den ”Årlig arbejdsmiljødrøftelse” og foreslog følgende tilføjel-
ser til det fremlagte forslag til ”Årlig arbejdsmiljødrøftelse” 
• Der skal ske en tæt opfølgning af APV-handlingsplanerne i 2017.  
• Optimering af beredskabsøvelser og integration af erfaring fra øvelserne i beredskabs-

planer og beredskabsorganisation.  
 
Udvalget bemærkede herefter at 
• det er vigtigt, at formændene for arbejdsmiljøudvalgene sætter gode rammer for uddan-

nelsesmuligheder og motiverer til at ledere og arbejdsmiljørepræsentanter gør brug af 
uddannelsesmulighederne.  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181
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• man skal være opmærksom på, at kompetencefondsmidler ikke kan anvendes af ar-
bejdsmiljøorganisationen. TR kan i visse tilfælde invitere AMR med til arbejdsmiljørele-
vante uddannelsestilbud i fagorganisatorisk regi. Hvis et sådant arrangement skal kredi-
teres som et supplerende uddannelsestilbud, skal det, i samarbejde med den lokale ledel-
se, koordineres med arbejdsmiljøorganisationens kompetenceudviklingsplan. 

• at enkelte arbejdspladser har valgt at deltage i Universiteternes Arbejdsmiljøkonference 
2017 som supplerende uddannelsesdage. 

• at det er positivt, at AU HR har opmærksomhed på, at arbejdsmiljøorganisationen får re-
levante uddannelsestilbud, samt at AU HR støtter op om at arbejdsmiljøorganisationen 
benytter de supplerende uddannelsestilbud. 

 
Konklusion:  
FAMU tiltrådte det fremlagte forslag til ”Årlig arbejdsmiljødrøftelse” med tilføjelse af følgen-
de punkter 
• Tæt opfølgning af APV-handlingsplanerne i 2017.  
• Optimering af beredskabsøvelser og integration af erfaring fra øvelserne i beredskabs-

planer og beredskabsorganisation.  
 
Den endelige udgave af den ”Årlig arbejdsmiljødrøftelse” udsendes med nærværende referat.  
 
 
Pkt. 6 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
Resume 
Orientering fra institut- og centerledere om aktuelle indsatser eller emner med relevans for 
FAMU. Herunder status på samarbejdet med Arbejdstilsynet.  
 
Sagsfremstilling 
Institut- og centerledere orienterer om aktuelle indsatser eller emner med relevans for FA-
MU 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 problemstillin-

ger 
  
Drøftelse 
Formanden indledte punktet med at bemærke, at punktet er en fast del af dagsordenen jf. 
FAMUs forretningsorden.  
 
Udvalget drøftede herefter forskellige erfaringer med implementering af AU’s ”Rygepolitik” 
og de udfordringer man fortsat oplever med at sikre et røgfrit arbejdsmiljø for alle. 
 
• IKK og IKS er i samarbejde om Rygezoner på fælles lokationer. DPU arbejder med en 

kommunikationskampagne på området 
 

• Der kan være konkrete udfordringer med, at få rygere til at efterleve AU’s ”Rygepolitik”, 
eksempelvis i forbindelse med rygezoner. Der er eksempler på, at ansatte ikke efterlever 
henstillinger om at respektere rygeregler, hvorimod de studerende gerne efterlever en 
henstilling.  

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/rygepolitik/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/rygepolitik/
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Formanden afrundede drøftelsen med at bemærke, at der fortsat er fokus på røgfrit arbejds-
miljø, under hensyntagen til alle ansatte og studerende.  
Rygere skal efterleve anvisninger og aftaler!  
 
Konklusion  
Udvalget tog drøftelsen til efterretning. Formandskabet undersøger om der er basis for en 
yderligere fælles drøftelse eller indsats på området røgfrit arbejdsmiljø.  
 
 
Pkt. 7 Årshjul og mødeplan 2017  
 
Resume 
Orientering om årshjul og mødeplan for FAMU’s møder og øvrige arbejdsmiljøaktiviteter 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 arbejdsmiljøindsatsen 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 arbejdsmiljøgrup-
perne og med medarbejderne.  
LAMU/LSAU’er. Mødeplanen for 2017 indeholder 2 ordinære møder for FAMU jf. forret-
ningsordenen og 2 fællesmøder med FSU, hvor der drøftes fælles indsatsområder; f.eks. psy-
kisk 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. 

  
Konklusion  
Udvalget tog orienteringen om årshjulet og mødeplan til efterretning.  
 
 
Pkt. 8 
Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger til punktet.  
 


