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Kommissorium for Arts psykisk APV følgegruppen 

Formål 
Arts APV-følgegruppens formål er på vegne af FSU og FAMU at realisere Arts’ procesplan for 
APV opfølgning 2016 og i særdeleshed at udarbejde og opdatere Arts handlingsplanen mellem 
møderne. APV-følgegruppen holder sig orienteret om den fælles APV proces via AU’s APV 
hjemmeside www.au.dk/psykiskapv. 

Mål 
At skabe en tydelig, vedkommende, trivselsøgende og kontinuerlig APV-proces. 

Kommissorium 
Det overordnede ansvar for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø er place-
ret på fakultetsniveau, dvs. hos dekanen og fakultetsledelsen. Ledelsen deler ansvaret for det 
psykiske arbejdsmiljø med både arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsorganisationen på 
AU, jf. samarbejdsaftalen fra 2011.  I samarbejde med dekanen skal følgegruppen sikre: 

 At opfølgningsprocessen både tager hånd om trivselsudfordringer og fastholder de ting, 
som fungerer godt. 

 At institutterne og centret udarbejder handlingsplaner. 

 At FAMU og FSU danner sig et samlet overblik og udarbejder én fælles Arts handlings-
plan ud fra APV rapporterne og de handlingsplaner, som de modtager fra institutterne 
og centret. Arts handlingsplanen skal indeholde: 

1. de lokale udfordringer som ifølge institutterne/centret kræver en løsning på fa-
kultetsniveau 

2. de udfordringer som findes på tværs af flere institutter/centret, og derfor med 
fordel kan løses på fakultetsniveau 

3. de udfordringer som ifølge APV-rapporterne findes på fakultetsniveau. 

 At der udarbejdes en tidsplan for det fortsatte arbejdsmiljøarbejde i 2017 – herunder en 
dato for, hvornår alle institutter og centret skal have opdateret deres handlingsplan, så 
der kan udfærdiges en ny oversigt over fakultetets samlede udfordringer. Af oversigten 
bør det fremgå, hvordan der i den mellemliggende periode er blevet arbejdet med at 
forbedre arbejdsmiljøet. 

Organisering 
En formand (fra enten fakultetets samarbejds- eller arbejdsmiljøudvalg). 
Øvrige medlemmer med repræsentation fra ledere og medarbejdere i FSU og (evt. LSU), FAMU 
(evt. LAMU). Følgegruppen skal ikke nødvendigvis have medlemmer fra forskellige faggrupper 
og geografiske lokaliteter, men den skal repræsentere dem.  
HR kan bistå følgegruppen med ekspertise indenfor trivsel og samarbejde. 

http://www.au.dk/psykiskapv
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For at sikre at gruppen arbejder fleksibelt anbefales max. 7 ‐ 8 medlemmer. Gruppen udfører 
skrivearbejdet på handlingsplanen og sikrer, at den offentliggøres og formidles til medarbejder-
ne, med hjælp fra fakultetets kommunikationsmedarbejder(e). 
Det er lovpligtigt at en repræsentant fra arbejdsmiljøorganisationen deltager i handlingsplans-
udarbejdelsen. 

Tid 
Følgegruppen forventes at være mest aktiv efter, at rapporterne fra APV spørgeskemaundersø-
gelsen offentliggøres i uge 20, 2016 og igen inden indsendelse af Arts handlingsplanen til 
HAMU-HSU ultimo oktober 2016.  
Følgegruppen arbejder herefter for at sikre, at handlingsplaner bliver udarbejdet og iværksat. 
Følgegruppen bør kunne overdrage og evaluere arbejdet til udvalgene ved den årlige arbejds-
miljødrøftelse ved udgangen af 2016.  
Derefter kan det aftales om APV følgegruppen skal stå for den fortsatte opdatering forud for 
kommende FAMU-FSU fællesmøder eller om opdateringen sker på fællesmøderne. 

Rapportering 
Følgegruppen sikrer, at tiltag dokumenteres i Arts’ fælles APV handlingsplan og i Den årlige ar-
bejdsmiljødrøftelse. 
 
 


