Dagsorden
Lars Bo Nørgaard

AARHUS UNIVERSITET

Dato : 30. oktober

Sid e 1 / 1

Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

14. november 2019 kl. 09.00 – 9.45
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU Økonomi og Bygninger

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Marianne Maria Larsen,
Lars Bo Nørgaard, Paul Behrens og Ib Rasmussen deltager
under pkt. 1

1.

Status på fysisk arbejdsmiljø
Herunder støjgener og status på byggeprojekter på Trøjborgvej 82-84

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 29. august 2019
Link til referat fra den 29. august 2019

4.
./.
./.
./.

Gode rammer for arbejdsmiljørepræsentantens arbejde
Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Arbejdsmiljørepræsentanternes rammer
Bilag 3: Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle og opgaver

5.

Kort status på arbejdsskader v/Linda

6.

Emner til næste AAMU-møde den 28. november 2019

7.

Eventuelt
Herunder evt. kommunikation til medarbejderne

Bygningssekretariatet
Aarhus Universitet
Trøjborgvej 82 -84
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: au@au.dk
Web: www.au.dk
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Referat
Lars Bo Nørgaard

AARHUS UNIVERSITET

Dato : 2. september

Sid e 1 / 3

Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

29. august 2019 kl. 09.00 – 9.45
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU Økonomi og Bygninger

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Anja Munch
Larsen og Lars Bo Nørgaard (ref)
Paul Behrens og Ib Rasmussen deltog under pkt. 1
Arne N. Skov, Linda Udengaard og Marianne Maria Larsen

Afbud:

1.

Status på fysisk arbejdsmiljø
Niels Jørgen oplyste, at der pt. pågår ophængning af kunst i bygn. 1912, 1915, 1917
og 1918, og at der i den forbindelse kan der opstå støj.
Arbejdet med etableringen af elevatorer i bygn. 1910 er tæt på afslutning. Paul har
flere gange undervejs over for byggeledelsen påtalt støj i gården.
AU Forskning og Eksterne Relationer, Event og Kommunikation er den 26-082019 flyttet ind i bygn. 1910, hvor AU Forskning og Eksterne Relationer, Talent og
Mobilitet også flytter ind den 02-09-2019. Der er etableret the-køkken i arealerne, så det forventes ikke, at de vil benytte frokoststuen i bygn. 1912. Den resterende del af bygn. 1911 (to etager) og to etager i bygn. 1914 skal indrettes til
resterende del af AU Forskning og Eksterne Relationer. Projektering forventes pt.
påbegyndt i foråret-2020.
Ib oplyste, at Jysk Sprogforskning i uge 37 flytter fra Nobel til lokaler 1912, underetage ved siden af eksisterende Tolkelab. Inden indflytningen skal der opsættes
hylder o.lign., hvilket vil medføre bore-støj.
Lars Bo udarbejder nyhed om de tre indflytninger.
Anja oplyste, at der i bygning 1912 opleves gener fra bygningens ventilationssystem i form af støj og trækgener
Ib igangsætter fejlsøgning af anlæggets styresystem for programmeringsfejl,
idet ventilations anlægget starter og stopper flere gange om dagen uden årsag.
Esther oplyste, at solgardinerne i bygn. 1918 - især på etage 3 - lugter.
Ib undersøger styring af gardinerne med henblik på bedre udluftning af gardinerne i f.eks. weekends.
Anja oplyste, at det ikke er muligt at slukke lyset i lokale 1912-218.
Ib undersøger.
Anja gjorde opmærksom på, at der er glasvæg i den nye mellemgang mellem 1910
og 1912.
Ib er opmærksom på dette; der opsættes plader på begge sider af glasvæggen i
løbet af de kommende uger.
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Niels Jørgen spurgte, om der er behov for et husudvalg på Trøjborgvej, da der nu
er flere forskellige enheder, der bor i bygningskomplekset. Et husudvalg kunne
drøfte bygningsmæssige problemer, fælles fredagsbar, Tour de chambre o.lign.
Der var enighed om at afvente, og drøfte forslaget på et senere tidspunkt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 23. maj 2019
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Opfølgning på fysisk APV og Årlige arbejdsmiljødrøftelse
Niels Jørgen gennemgik ØB’s handleplaner vedr. det fysiske arbejdsmiljø:
• Støj fra byggeprojekter
• Rengøring
• Ventilation (bygn. 1912)
• Temperatur (bygn. 1918)
• Støj på kontorer.
Der var enighed om, at handleplanerne omfatter de problemstillinger, der er afdækket i den fysiske APV.
Niels Jørgen bemærkede, at øvrige forhold vedr. fysisk arbejdsmiljø skal håndteres lokalt i de enkelte enheder og mellem nærmeste leder og den enkelte medarbejder i ØB.

5.

Kort status på arbejdsskader v/Linda
Niels Jørgen er ikke bekendt med, at der er anmeldt arbejdsskader i 2 kvt. og ind
til videre i 3. kvartal.
Esther foreslog, at der til vinter udsendes information om, hvilke befæstede arealer på Trøjborgvej, der saltes og hvilke, der ikke saltes.
Lars Bo udarbejder.

6.

Emner til næste AAMU-møde den 25. september 2019
ØB har ingen emner til mødet.

7.

Eventuelt
Kulde/varme
Niels Jørgen foreslog, om medarbejderne kan opfordres til at flytte sig fra den ene
side af bygningen til den anden, når f.eks. er varmt i kontorer i bygningens sydside.
Der var enighed om at arbejde videre med dette.
Kommunikation
• Nyhed om indflytninger (jf. pkt. 1)
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• Nyhed om saltning af befæstede arealer (jf. pkt. 5)
Referat godkendt den 01-10-2019
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Pkt. 4 Bilag 1
Sagsfremstilling
Dato: 8. oktober 2019
Side 1/1

AARHUS UNIVERSITET

Mødedato: 23. oktober 2019
Møde: Møde i LEA
Punktejer: Arnold Boon
Gæst:

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

x

Lukket punkt (sæt kryds)
Emne
Opfølgning på AAMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse – rammer for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde
Resumé
Ved flere lejligheder har rammerne for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde været drøftet i AAMU, senest i forbindelse med AAMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse. AAMU valgte derfor som et af årets mål at arbejde på at skabe gode rammer for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde med udgangspunkt i en drøftelse i LEA.
Indstilling
Det indstilles,
 at LEA mhp. videndeling internt i LEA og evt. efterfølgende videndeling med ledere i enhederne drøfter rammer for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde.
Sagsfremstilling
AAMU opsatte i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse et mål om at skabe gode rammer for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde. Målet udspringer af drøftelser i AAMU, hvor det er blevet fremført,
at nogle arbejdsmiljørepræsentanter oplever det vanskeligt at få den nødvendige tid til at udføre hvervet,
ligesom arbejdsmiljørepræsentanterne nogle steder ikke føler, at deres rolle og indsats bliver anerkendt af
ledelsen.
Det indstilles, at LEA i den forbindelse drøfter rammer for arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde mhp. at
drage nytte af hinandens gode erfaringer med samarbejdet i AMO, herunder forventningsafstemning af
opgaven. Til inspiration er vedhæftet BFA Velfærd og Offentlig Administrations ”10 råd om metoder og
værktøj” samt ”Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver”.
Der henvises desuden til det ”stillingsopslag for AMR”, som blev udarbejdet ifm. valg til AMO i 2018 samt
til Arbejdstilsynets hjemmeside: https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/ny-arbejdsmiljoerepraesentant/
Kommunikation
LEA’s medlemmer sætter efter behov emnet på dagsordenen i egen enhed/lederkreds.
Sagsbehandler
Lizzi Edlich, AU HR
Involvering

Bilag
Bilag 1. 10 råd om metoder og værktøj
Bilag 2. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver

Pkt. 4 Bilag 2

10 råd om metoder og værktøj
Åbenhed, systematik og bred opbakning er nøglen til, at arbejdsmiljøgruppen får de
bedst mulige resultater ud af sin indsats.

1. Skab åbenhed om problemerne
Problemerne bliver ikke større af, at man taler åbent om dem. Tværtimod kan mange gener og
småproblemer løses med det samme, hvis man tager dem op på f.eks. et personalemøde.

2. Gå systematisk frem
Arbejdet får størst effekt, hvis det indgår som en fast del af det løbende arbejdsmiljøarbejde. I bør
tage hensyn til arbejdsmiljøet ved ombygning og indretning af lokalerne og ved indkøb af nyt
udstyr og inventar. Støj, røg, arbejdets tilrettelægning og andre faktorer i arbejdsmiljøet bør tages
med i overvejelserne, når I formulerer den daglige ‘husorden’ på arbejdspladsen.

3. Det fælles ejerskab
I bør tage fat på de opgaver og problemer, som optager kollegerne, og inddrage dem aktivt i at
finde den rigtige løsning. De bedste løsninger er dem, som alle på arbejdspladsen bakker op om og
føler et ejerskab for.

4. Husk at informere
Husk at informere og involvere kollegerne. Det kan ske gennem opslag, e-mails og artikler i
interne nyhedsbreve – og ved at I jævnligt sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen ved
personalemøder, temadage, ledermøder osv.

5. Bevar overblikket
Sæt ikke for mange projekter i gang samtidig. I skal have tid og ressourcer til at gøre opgaven
helt færdig.

6. Hold fokus på løsningerne
Brug ikke for mange ressourcer på at analysere årsagerne. Kræfterne skal bruges på at finde gode
løsninger, som reducerer problemerne.

7. Vær realistiske
Man kan ikke nå alt på én gang, og det er ikke altid muligt at finde ressourcer til den ideelle
løsning. Derfor bør I opstille realistiske mål og sikre, at der er ressourcer til at gennemføre de
løsninger, I sætter jer for. Det betyder ikke, at I skal gå på kompromis med sikkerhed og sundhed
– men en urealistisk handlingsplan kan betyde, at arbejdet går helt i stå.

8. Opbakning fra ledelsen
Den øverste ledelses opbakning er svær at undvære. Ikke kun fordi ledelsen sidder på
pengekassen, men også fordi ledelsens signaler forplanter sig til medarbejderne. Opbakning fra
den øverste ledelse giver identifikation, resultater, synlighed og status.

9. Samarbejde med tillidsrepræsentanten
Arbejdsmiljørepræsentanten bør have et godt samarbejde med tillidsrepræsentanten. I bør have
klare aftaler om, hvordan I bruger hinanden, og hvordan I fordeler opgaverne.

10. Husk alle faggrupper
De fleste arbejdsmiljørepræsentanter skal også være med til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for
kolleger med en anden uddannelse og andre funktioner på arbejdspladsen.
For eksempel skal arbejdsmiljørepræsentanten på et ældrecenter ikke kun have øje for
sygeplejerskernes og social- og sundhedsassistenternes arbejdsmiljø, men også for arbejdsmiljøet
hos det teknisk-administrative personale, rengøringspersonalet, køkkenmedarbejderne og
eleverne.
Senest revideret den 11. april 2019

Kilde:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen/samarbejde_
om_arbejdsmiljo/metoder

Pkt. 4 Bilag 3

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
og opgaver
Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, om vi trives på arbejdet. Læs
her, hvad du som arbejdsmiljørepræsentant kan gøre for at skabe en stærkere og mere
synlig position på arbejdspladsen.
På mange arbejdspladser står opgaven som arbejdsmiljørepræsentant i skyggen af rollen som
tillidsmand. Det er synd og helt ufortjent: Et velfungerende samarbejde, godt kollegaskab og et
godt fysisk arbejdsmiljø er afgørende for, om vi trives på arbejdspladsen - og det er præcis de
områder, hvor du som arbejdsmiljørepræsentant kan gøre en positiv forskel.

De formelle krav og regler
På alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal medarbejderne vælge en eller flere
arbejdsmiljørepræsentanter. Ifølge Arbejdstilsynet er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave "at
sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden" på vegne af medarbejderne.
Det er en meget bred definition, som kan fortolkes på mange forskellige måder. Det sker mange
steder i lokalaftaler på arbejdspladsen. Men det er også i høj grad op til dig selv at påvirke,
hvordan din rolle som arbejdsmiljørepræsentant skal være i praksis.

Afstem forventningerne
Første skridt er at afstemme forventningerne i forhold til de kolleger, der har valgt dig, og i forhold
til den lederrepræsentant og tillidsmand, du skal arbejde sammen med.



Hvad forventer kollegerne, at du kan og skal gøre? Og hvad forventer du af dem - fx
opbakning til APV og konkrete initiativer for et bedre arbejdsmiljø?



Hvordan skal samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, AMO, fungere i praksis? Hvor tit
skal I mødes? Skal tillidsmanden deltage i AMO? Hvornår og hvordan skal I inddrage og
informere hinanden? Hvem gør hvad i konkrete situationer?



Hvilke ressourcer skal du have til rådighed - fx et fast antal timer til at løse dine opgaver, tid
til efteruddannelse, budget til indkøb af materialer osv?

Dine vigtigste arbejdsopgaver



Ambassadør for arbejdsmiljøet: Du skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fokus
på alle aspekter af arbejdsmiljøet - fra det dårlige tastatur ved pc'en over indeklima og brug
af tekniske hjælpemidler til stress, konflikter og mobning. Det er en vigtig pointe, at godt
arbejdsmiljø er en fælles opgave for hele arbejdspladsen.



Samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen med ledelsen og mange steder også tillidsrepræsentanten
er en vigtig opgave. Hold fast i, at I løser både de daglige og de strategiske opgaver i AMO og at I har øje for alle faggrupper på arbejdspladsen, fx også køkkenpersonalet i
daginstitutionen og det tekniske personale på skolen.



Arbejdspladsvurdering (APV) er omdrejningspunktet for det systematiske arbejde for et bedre
arbejdsmiljø. Du skal sikre, at både ledelse og tillidsrepræsentant er aktivt med i APVarbejdet. Det sikrer et bredt ejerskab og et bedre fundament for løsninger. Læs mere om APV.



Analyse af sygefraværet: Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er årsagen til omkring en
tredjedel af alle sygemeldinger ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø. Derfor er sygefravær ikke
blot ledelsens ansvar men også en opgave for arbejdsmiljøgruppen og sygefraværet skal
indgå i APV-arbejdet. Læs mere om sygefravær.



Forebyggelse af arbejdsulykker: Arbejdsmiljøgruppen skal løbende arbejde for at forebygge
arbejdsulykker, og den skal gennemføre en konkret analyse af årsager og læring, når der er
sket en ulykke. Læs mere om ulykker.



Tre råd til at styrke din position



Få et tæt samarbejde med tillidsrepræsentant og ledelse: Jo bedre samarbejdet fungerer, jo
bedre mulighed har du for at skabe opmærksomhed omkring det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø. Vær vedholdende og hold fast i betydningen af et godt arbejdsmiljø - men vær
også fleksibel og loyal over for ledelsens beslutninger. Læs mere om samarbejdet i AMO.



Vær aktiv og godt forberedt: Sæt arbejdsmiljøet på dagordenen hver gang det er relevant.
Tag tråden op, når du hører kollegerne klage over forhold i arbejdsmiljøet. Find konkrete
løsninger, når der opstår problemer. Og vær grundig og godt forberedt, når du tager emner
op i AMO eller på personalemøder - fx ved at finde dokumentation på nettet, henvise til regler
og AT-anvisninger eller ved at gennemføre undersøgelser blandt kollegerne.



Tag din efteruddannelse: Som arbejdsmiljørepræsentant har du pligt til at tage et tredages
grundkursus, når du vælges første gang. Desuden har du ret til løbende efteruddannelse hvert
år. Tag uddannelsen - og få et stærkere grudlag for dit arbejde. Læs mere om
arbejdsmiljøuddannelsen.

Senest revideret den 23. april 2019

Kilde:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen/arbejdsmiljoe
repraesentanten

