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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

28. januar 2020 kl. 12.30-13.00
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU/LSU møde Økonomi og Bygninger

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Anja Munch Larsen, Lars Bo Nørgaard
Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,
Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Dorthe Thomsen, Anders Kragh Moestrup, Kristina Aabling
Linda Udengaard, Marianne Maria Larsen, Tanja Stride

LSU deltagere:
Afbud

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Opfølgning på referat fra mødet den 14. november 2019
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Niels Jørgen bemærkede, at opfølgning på APV-2019 er et punkt på næste møde.

3.

2020 mødeplan for LAMU, LAMU/LSU og LSU
Forslag til 2020 mødeplan blev godkendt. Ordinære møder afholdes den 28. maj,
27. august og 12. november.

4.

Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik ØB
Fremtidig behandling af statistikkerne
Der var enighed om, at vedhæftede ”Arbejdsmiljø statistik for AU ØB 4Q18-3Q19”
(indeholdende overblik og detail-sygefraværsstatistik for Enhedsadministrationen samt overblik og detailstatistikkerne for ØB) udsendes med dagsorden til
LAMU/LSU-fællesmøderne.
Perioden ændres dog, så der vises de 4 seneste kvartaler for Enhedsadministrationen og 8 seneste kvartaler på ØB-niveau. Målet er, at det for AU ØB er muligt at sammenligne udviklingen de seneste 4 kvartaler med de samme kvartaler
året før.
Arbejdsmiljø statistik for AU ØB 4Q18-3Q19
I perioden er der i alt 890 dages kortidsfravær i ØB, dvs. at det går den rigtige vej
i forhold til målet på 800 dage, men ØB ligger stadig relativt højt i forhold til de
øvrige områder i Enhedsadministrationen (ØB: 6,1 pr medarbejder / Enhedsadministrationen 4,8 pr medarbejder)
I sygedage pr. medarbejdere (langtids- og korttidssygefravær) er der i gennemsnit
9,9 sygedage pr medarbejdere i Enhedsadministrationen, mens fraværet i ØB ligger på 8,5 pr medarbejder.
Niels Jørgen oplyste, at der internt i ØB arbejdes på udarbejde en statistik, der viser fraværet på det enkelte organisatoriske område i ØB.
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5.

Driftsledelse i AU Økonomi og Bygninger
Niels Jørgen har tidligere orienteret om kursusforløbet. Pt. er der fokus på den visuelle del af driftsledelse vha. tavler o.lign. Sidste kursusdag gennemføres den 2901-2020. Det forventes, at der i fremtiden vil være situationer, hvor ØB lederne
vil benytte en mere eksperimenterende tilgang – at prøve sig frem – i modsætning til altid at planlægge fra A til Z. Ligeledes vil tavler og andre midler til visualisering af drifts- og udviklingsopgaver blive anvendt.
Muligheden for eksperimenter og den tilknyttede læringslog forventes også at
blive afprøvet blandt medarbejdere.

6.

Eventuelt
Intet til dette punkt.

Referat godkendt den 20-02-2020

