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Deltagere: Brian Bech Nielsen, Jørgen B. Jespersen (ST), Christian Lindholst (HE), 
Claus Holm (AR), Anja Zimmerdahl (Aarhus BSS), (AR), Susanna Holm Nielsen (ST), 
Per Højgaard Christensen (HE), Morten Brockhoff (AR), Søren Nicholson (ADM), 
Iben Skrydstrup Vejen (Ref.) 
 
 
Afbud: Anette Storgaard, Arnold Boon 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Mødet startede med en præsentationsrunde. 
 
Kommentar til referat: Der blev spurgt til opfølgning på evakueringsapp. Fa-
kulteter og enhedsadministrationen opfordres til at tage kontakt til Mette 
Grønborg Køcks, BSS Bygningsservice for at få app’en præsenteret på et 
FAMU møde, hvorefter der kan dannes et overblik over de lokale behov.  
 

2. Konstituering af HAMU 
Udvalget blev konstitueret. Næstformand er Susanna Holm Nielsen. 
Arbejdsmiljøorganisationen på AU blev præsenteret. Der er 340 medlemmer – 
165 ledere og 175 arbejdsmiljørepræsentanter i AMO. 
 
Der var en drøftelse af AMO valget.  
SN nævnte, at der blandt medarbejderrepræsentanterne er en skævvridning af 
VIP/TAP fordelingen, og at mange er blevet genvalgt. 
CL kommenterede, at kampvalg ikke er et succeskriterie. Det kræver noget tid 
at sætte sig ind i hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, så genvalg skal ses 
som noget positivt. 
BBN konkluderede, at der til næste AMO valg i 2021, skal gøres en ekstra ind-
sats ift. at motivere VIP’erne til at stille op, og at det er en drøftelse værd i 
FAMU og LAMU. 
 
Herefter spurgte BBN efter bemærkninger til forretningsordenen. 
 
Beslutning: Forretningsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse. 
 

3. Opfølgning fra sidste HAMU møde 
• Mundtlig orientering fra task force om p-numre 

ISV orienterede om, at task forcen har udarbejdet et notat, som oplyser om p-
numre, enhedsregister samt sammenhængen mellem disse to. Notatet beskri-
ver også de lokale enheders ansvar ift. at melde ind med ændringer til enheds-
registeret så fx PURE og AUHRA kan være opdateret.  

http://pure.au.dk/portal/da/mgk@au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/mgk@au.dk
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 Beslutning: Notatet lægges på hjemmesiden og kommunikeres ud til AMO. 
 HR-IT skal med jævne mellemrum minde enhederne om at indrapportere æn-
 dringer samt bede sekretariatsledere om at tjekke deres egne enhedsnumre, så 
 systemerne er så opdaterede som muligt.  
 
4. AU’s arbejdsmiljøtema 

BBN fortalte, at det på sidste HAMU møde blev aftalt at arbejde videre med 
temaet risikovurdering, og der er blevet udarbejdet et notat. Temaet kan an-
vendes både i forbindelse med fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemstillin-
ger. Formålet er at skærpe fokus på det forebyggende arbejde. 
 
En risikovurdering kan fx omhandle spørgsmålene: Hvad er sandsynligheden 
for at en hændelse sker, hvad er de umiddelbare konsekvenser, hvad kan vi 
gøre, så det ikke går galt? 
Notatet beskriver en række eksempler, som man lokalt kan tage fat på, hvis re-
levant.  
 
Der var enighed om, at emnet er relevant at arbejde med for AMO. Med ud-
gangspunkt i bilaget drøftede HAMU, hvordan emnet kunne gribes an: 
 
AZ nævnte, at risikovurdering skal ses i et bredt perspektiv. Det er relevant for 
både tørre og våde områder, da der er mange fælles emner, fx indeklima og 
stress. Hun foreslog, at emnet blev sat på FAMU/AAMU møderne evt. med fa-
cilitering fra en fagperson.  

 
 JBJ nævnte, at man er forpligtet til at lave en risikovurdering, når et projekt 
 opstartes, fx feltarbejde i Grønland. Endvidere nævnte han, at aktiviteterne 
 skal tilpasses alle niveauer på AU. Nogle emner er relevante for arbejdsmil-
 jøgrupperne at arbejde videre med, andre hører til på LAMU niveau og 
 FAMU niveau. På AU niveau kan der fx laves en indsats for arbejdet med  nær-
 vedulykker. 
 
 SHN foreslog at fokusere på videndeling, så fakulteterne og enhedsadmini-
 strationen kan lære af hinandens indsatser ift. det, de risikovurderer på.  
 
 HAMU anerkendte dette, og JBJ kommenterede, at HE og ST har forsøgt at 
 samle deres regelsæt på forskellige områder. Det var et stort og heterogent 
 materiale.  
 
 SN spurgte til emnet ”veje og trafik”, hvortil rektor svarede, at vejene primært 
 er kommunalt ejet. AU har kontakt til kommunen omkring trafik. De stude
 rende er inddraget. 
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 Rektor konkluderede, at det er et vigtigt med et skærpet fokus på emnet. Risi
 kovurdering ligger forud for fx arbejdsulykker og nærvedulykker, da man vur-
 derer på risikoen (høj, mellem, lav) for, at der sker en hændelse. Lokalt kan 
 det gavne at indføre en systematik. 
 
 Beslutning: HAMU understregede vigtigheden af, at man lokalt arbejder med 
 risikovurdering i et bredt perspektiv.  
 HR udarbejder en guideline inkl. eksempler, så man lokalt kan arbejde kon-
 kret med risikovurdering. Det tilbydes at facilitere en temadrøftelse på 
 FAMU/AAMU af en fagperson i HR 
 

5. Notat om støj i forbindelse med ombygning 
Notatet er blevet udarbejdet i samarbejde med de tekniske chefer og på bag-
grund af en konkret hændelser på Aarhus BSS.  
 
Notatet beskriver de forskellige roller og det ansvar, bygningsservice og de be-
rørte brugere har i processen. Der er en række hensyn at tage, fx til: 

• Brugerne: De der berøres af støjen, og de der får glæde af ombygnin-
gen. Her er der ikke altid sammenfald. Den totale geneperiode forlæn-
ges, hvis der skal tages mange hensyn til, hvornår der må støjes. 

• Håndværkerne: Ift. flow i deres arbejdsproces og rimelige arbejdsvil-
kår. 

• Økonomien: Langvarige projekter er dyrere, og håndværkere uden for 
normal arbejdstid er dyrere. 

 
Der skal forventningsafstemmes omkring acceptabel og uacceptabel støj. Støj-
bekendtgørelse definerer støjgrænser, men ofte handler det om at tage en dia-
log. 
 
SHN nævnte vigtigheden i lokale kontaktpersoner, så problemer hurtigt kan 
håndteres. Man må i disse situationer også appelere til samarbejde, da ombyg-
ningen er en præmis. Notatet skal uddybes med ovenstående. 
 
Beslutning: SHN’s kommentarer indarbejdes. Derefter udsendes notatet til 
AMO og Bygningsservice. 
 

6. Status på Arbejdstilsynets tilsynsbesøg 
AU har 2 gule og 98 grønne smiley’er – ingen røde, da påbud er efterkommet. 
Der er indtil videre kun varslet fire tilsynsbesøg i 2018, til gengæld er AT ble-
vet hurtigere til at komme på genbesøg ved evt. påbud eller vejledninger, så 
der bliver fulgt op på arbejdsmiljøproblemerne. 
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Al kommunikation til Arbejdstilsynet om tilsynsbesøg, påbud mv. går via AT 
online, som institutterne har fået adgang til. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

7. Kommunikation fra HAMU møderne 
HAMU drøftede, hvilke beslutninger der kommunikeres ud til AU’s ansatte. 
 
Beslutning:  

• Arbejdsmiljøtemaet kommunikeres ud til AMO via hjemmeside og ny-
hedsbreve 

• Notatet om p-numre og notatet om støj kommunikeres primært til ar-
bejdsmiljøorganisationen 

• Nyhed om at HAMU er blevet konstitueret skal i Universitetsledelsens 
nyhedsbrev. Inden da skal der tages et billede af HAMU medlem-
merne. ISV koordinerer dette. 

 
  Eventuelt 

Der var en kort drøftelse af arbejdsmiljøtemadagen d. 17. maj 2018. Der var 
god signalværdi i, at rektor kom og indledte. 
 

8. Næste møde 
HAMU-HSU møde d. 7. juni 2018 
 
Mødet sluttede 13.35 


