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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

12. november 2020 kl. 9.45-11.00
MS Teams
LAMU/LSU fællesmøde

LAMU deltagere:

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

LSU deltagere:

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på referat fra møde den 27. august 2020
Link til referat af mødet den 27. august 2020

3.

Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB
Status på arbejdsgruppens arbejde.
./. Sagsfremstilling: Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid
./. Bilag 1: Retningslinjer for arbejdstid ØB- under revision okt-nov 2020
./. Bilag 2: Værdier for arbejdstid i AU ØB

4.

Opvarmning til 21 grader efterår og vinter
Orientering om Universitetsledelsens beslutning om opvarmning af bygningerne
til 21 grader forår og vinter med henblik på sænkelse af energiforbruget.
Link til AU nyhed fra den 29-10-2020.
./. Bilag 1: Q&A ifm. opvarmning til 21 grader i AU’s bygninger

5.

Krænkende adfærd
Set i lyset af mediebilleder pt: er der behov for at arbejde med emnet i ØB?
 Misbrug af magt
 Kollega til kollega relation
 Kultur/tonen i et team/en medarbejder.
AU afholder temadag om arbejdspladskultur og krænkende adfærd den 17-112020 kl. 9.00-12.00 for ledere på niveau 1-3 samt medlemmer af universitetets
arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg. Mødet afholdes virtuelt.
Læs mere i AU HR Nyhedsbrev ”Nyt om arbejdsmiljø oktober 2020”.
Link til AU HR’s hjemmeside om krænkende adfærd

6.

Orientering om arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik ØB
Drøftelse af arbejdsmiljø- og sygefraværsstatistikker.
./. Bilag 1: Arbejdsmiljø Enhedsadm 4Q19-3Q20 (4 kvt.)
./. Bilag 2: Arbejdsmiljø ØB 4Q19-3Q20 (4 kvt.)
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7.

Orientering om status på APV handleplaner
./. Bilag 1: ØB handleplaner status 01-11-2020

8.

Eventuelt
Herunder evt. kommunikation til medarbejderne
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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

27. august 2020 kl. 9.30-11.15
Teams
LAMU/LSU møde

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Anja Munch Larsen (AML), Lars Bo Nørgaard
Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Anja Staun (AS),
Arne N. Skov, Dorthe Thomsen, Michael Hertzum Krattet,
Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Kristina Aabling
Linda Udengaard

LSU deltagere:
Afbud:

Niels Jørgen spurgte indledningsvis, om medarbejderrepræsentanterne har fået
indmeldinger fra medarbejdere i forhold til hjemsendelsen.
Michael oplyste, at dagligdagen fungerer fint, men der er naturligvis noget, der
savnes, når man ikke har sin daglige gang blandt kollegerne. Heldigvis ser perioden ikke ud til at skulle blive så lang.
Dorthe oplever et større behov for at komme ind at arbejde og et større savn af
kollegerne. Der er et ønske om at komme hurtigt tilbage, når det bliver muligt.
Niels Jørgen noterede sig ønsket, der vil blive drøftet på LØB; det vil blive forsøgt
tilrettelagt, så det kan ske hurtigst muligt, men dog skal kaos undgås.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Opfølgning på referat fra møde den 28. maj 2020
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Opstart af 2020 MUS
Niels Jørgen oplyste, at de særlige temaer og indsatsområder for MUS i 2019 var:
1) Bedre forberedelse til MUS
2) Bedre opfølgning på MUS
3) Feedback omkring egen situation og indsats.
Der er ikke lavet en egentlig evaluering af MUS-samtalerne for 2019. Niels Jørgen
spurgte, om vi er kommet i mål med temaerne.
Tanja fandt, at den gennemførte GRUS var en rigtig god indledning på MUS-samtalerne
Anette bemærkede, at opfølgning har været varslet i Økonomisekretariatet i foråret, men har ikke kunnet gennemføres pga. nedlukningen. Dog er opfølgning et
fælles ansvar mellem medarbejder og leder.
Dorthe oplyste, at der har været udskiftning af lederen i Rejsegruppen, så det har
været et ekstraordinært år.
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Anders fandt, at meget handler om kompetenceudvikling, der er blevet vanskeliggjort af, at Corona-situationen har medført hjemsendelse og aflysninger af kurser.
Der bør derfor nu samles op på, hvad den enkelte medarbejder er gået glip af.
Michael modtog en mail fra AUHRA med opfordring til at foretage en opfølgning,
men har ikke fået det gjort.
Anette bemærkede, at kompetenceudvikling er mere og andet end kurser. Forårets hjemsendelse har hos mange medført en kompetenceudvikling mht. brug af
Teams, Planner, OneNote og andre IT-værktøjer.
Temaer for MUS 2020
Niels Jørgen spurgte, om der skal være fokus på særlige temaer i 2020 MUS?
Tanja og Anette var enige om, at GRUS fungerer godt som fundament for MUSsamtalerne i Økonomisekretariatet.
Anja (AS) foreslog, at erfaringerne omkring hjemsendelse kan indgå som et tema.
Hvordan har den enkelte medarbejder haft det? Hvad kan vi lære af det?
Arne bemærkede, at det er vigtigt at holde fokus på kompetenceudvikling, og måden man sætter sine kompetencer i spil på. Det er et vedvarende tema i Regnskab.
Niels Jørgen foreslog flg. 2020 MUS temaer:
• Forberedelse af MUS i temaet gennem GRUS/målbilleder
• Erfaringer med hjemmearbejde
• Kompetenceudvikling, herunder fokus på om der er noget, der blev aftalt
sidste år, som ikke er blevet realiseret.
De tre temaer blev vedtaget, og alle medarbejdere og ledere i ØB opfordres til at
gennemføre MUS-samtalerne med afsæt heri, men hvor det giver mening, er det
dog muligt at foretage lokale tilpasninger af temaerne i den enkelte enhed.

4.

Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB
Niels Jørgen ønsker fokus på, hvad vi gerne vil holde faste i fra hjemsendelserne i
forhold til hjemmearbejde. Hvordan kan vi tilrettelægge det? Hvilke problemer/udfordringer har der været?
Michael fandt, at det overordnet har fungeret fint trods udfordringer. Mange kan
se en fordel i at arbejde hjemmefra en dag eller to for at få fokustid på en opgave
eller udføre projektarbejde.
Arne fandt, at det skal bygge på tillid til, at medarbejderen kan tage ansvar for sit
arbejde hjemmefra, og der skal skabes mere fleksibilitet til, at der kan arbejdes
hjemmefra. Men det kræver samtidig fokus på, hvad der fungerer bedst på arbejdspladsen, og hvad der fungerer bedst hjemmefra.
Anette understregede behovet for mere fleksibilitet i rammerne for at kunne
arbejde hjemme. Hjemme kan der være mere ro til krævende eller omfattende opgaver i forhold til i et storrumskontor. Anvendelsen af digitale møde vil fortsætte,
selvom det kan være uhensigtsmæssig fra et storrumskontor.
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Anja fandt, at det er mere hensigtsmæssigt at deltage i virtuelle møde fremfor at
transportere sig langt til et møde. Visse møde er dog mest hensigtsmæssige at afholde ansigt til ansigt. Vi bør derfor skabe en kultur, hvor man veksler mellem
mødeformerne.
Esther fandt, at det generelt er meget godt at arbejde hjemmefra, men der er også
behov for at komme retur og sparre med kolleger. Mange vil formentlig have
glæde af en eller to fordybelsesdage hjemme og så derefter at komme tilbage.
Dorthe havde indtryk af, at alle har klaret at sidde hjemme godt, men der er talt
om, at vidensdeling vanskeliggøres af at sidde hjemme.
Niels Jørgen oplevede, at det digitale mindset har fået et løft gennem Teams,
OneNote, Planner o.lign., og aldrig er der blevet eksperimenteret så meget som
under hjemsendelserne. Mange har måske troet, at det ikke har var muligt at arbejde hjemmefra, men det gik fint – og mindsettet ”lad os nu bare prøve” er et, vi
skal tage med os videre – og også anvende i andre sammenhænge.
De nuværende ØB retningslinjer for arbejdstid er senest opdateret i 2016. Niels
Jørgen har med gul farve markeret passager, der nok bør ses på med henblik på at
fremme fleksibilitet.
Anette fandt, at retningslinjerne bør omdannes til en ramme, og de enkelte enheder i ØB bør have mulighed for at udmønte inden for rammen.
Niels Jørgen opfordrede til at der i de enkelte enheder overvejes og drøftes, hvilke
opgaver der egner sig til løse hjemme og hvilke der udføres bedst på kontoret.
Niels Jørgen opfordrede ØB’s områder til at drøfte dette, og herunder også muligheden for hjemmearbejdsdage.
Det blev vedtaget, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af
• Anders
• Dorthe
• Anja (AML)
• Anette
• Arne.
Niels Jørgen vil desuden give Indkøb og BI mulighed for at være repræsenteret.
Arbejdsgruppe skal blandt andet udarbejde forslag til
• Mere fleksible ramme for arbejdstid
• Overordnede rammer for hjemmearbejde
• Holdning til ”blandende” møder (møder hvor nogle deltager fysisk,
mens andre deltager virtuelt).
Kristina tilbød at være arbejdsgruppen behjælpelig med at løbe de foreliggende
retningslinjer for arbejdstid igennem i forhold til gældende AU regler, nye ferieregler mv.

5.

Kort orientering om overgang til ny leverandør af rengøring
Niels Jørgen oplyste, at Kongsvang er ny leverandør af rengøring i en række bygninger, herunder Trøjborgvej. Der er nedsat en brugergruppe, der melder, at det
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efterhånden går OK. Der er foretaget en kvalitetsgennemgang af to bygningskomplekser. Gennemgangen viste, at kvaliteten er tilfredsstillende. Flere gennemgange er planlagt. Esther og Niels Jørgen deltager i brugergruppen. Hvis medarbejdere i ØB oplever, at rengøringen ikke er i orden, kan der sendes en mail til
funktionspostkassen Bygningsservice.bss@au.dk
Det er også muligt at kontakte Esther eller Niels Jørgen.

6.

Introduktion af nye medarbejdere til LAMU og LSU
Det foreliggende power point oplæg er udarbejdet af Esther og Anja (AML) vedr.
LAMU og Anders vedr. LSU.
Anette fandt, at det er et godt tiltag. Formentlig ikke blot for nye medarbejdere,
men også som en genopfriskning for eksisterende medarbejdere.
Niels Jørgen oplyste, at det er tænkt anvendt under et stop i introduktionsturen
til nye medarbejdere med henblik på at en arbejdsmiljørepræsentant informerer
om arbejdsmiljøorganisationen og efterfølgende en TR om, hvad der foregår i
LSU. Stoppet afsluttes med en rundtur til brandslukningsudstyr, hjertestarter mv.
Materialet kan også bruges som en brush-up overfor eksisterende medarbejdere,
hvor en arbejdsmiljørepræsentant og en TR informerer på et team-/afdelingsmøde.
Materialet og dets anvendelse blev vedtaget.
NJR vil orientere LØB om tilbuddet om en brush up.

7.

Orientering om arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik ØB
Niels Jørgen oplyste, at der siden seneste møde har været en enkelt arbejdsulykke, der er drøftet på LAMU-mødet og betragtes som et hændeligt uheld.
Det korte sygefravær er forsat under målet på 800 dage opgjort over 4 kvartaler;
aktuelt på 676 dage i perioden 3Q19-2Q20.

8.

Orientering om status på APV handleplaner
Hovedparten af handlingsplanerne er gennemført. Rejsegruppen har flere igangværende, hvilket skyldes at de er senere igangsat er dog pga, lederskifte.

9.

Eventuelt
Det blev aftalt, at der udarbejdes kommunikation ang.
• Opsamlingen af erfaringerne fra hjemsendelserne og nedsættelse af
arbejdsgruppe for revision af ØB retningslinjer for arbejdstid
• Det korte sygefravær
• MUS 2020.

Godkendt den 16-09-2020

Pkt. 3 Sagsfremstilling

LAMU/LSU 12. nov. punkt 3
Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i AU ØB
Sagsfremstilling:
På seneste møde i LAMU/LSU blev der nedsat en arbejdsgruppe af medarbejdere og ledere.
Arbejdsgruppen skal komme med forslag til en revidering af retningslinjerne for arbejdstid i Økonomi og
Bygninger med særligt fokus på hjemmearbejde.
Arbejdsgruppen har endnu ikke afsluttet sit arbejde. Der er udarbejdet et udkast til reviderede
retningslinjer samt en række powerpoints med mere overordnede værdier, som skal indarbejdes i det
samlede dokument.
Det foreslås, at LAMU/LSU tager en indledende drøftelse af arbejdsgruppens input, og at arbejdsgruppen
på den baggrund udarbejder et færdigt udkast til næste møde i LAMU/LSU.

Pkt. 3 Bilag 1

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i Økonomi og
Bygninger
AU Økonomi og Bygninger (ØB) har fokus på brugerne og opgavevaretagelsen. Ansvar for balance mellem
opgaver og tid til udførsel heraf ligger hos nærmeste leder.
For at fremme Work-life-balance – herunder trivsel og et godt arbejdsmiljø – arbejder AU-ØB ud fra
følgende værdier:
 input fra arbejdsgruppe
Nedenstående retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU-ØB beskriver lokale forhold, der
ikke er omtalt i overenskomster, love, bekendtgørelser etc.
Derudover henvises til:
 AU HR’s side om arbejdstid
 Reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv.
Retningslinjerne gælder for alle enheder i Økonomi og Bygninger. Retningslinjerne rummer fleksibilitet, og
dermed kan der være forskelle i den konkrete praksis og hvordan retningslinjerne udleves i de enkelte
enheder. Der er gode rammer for, at nærmeste leder og den enkelte medarbejdere eller gruppe af
medarbejdere kan lave mere individuelle aftaler inden for de overordnede rammer, AU’s retningslinjer og
gældende lovgivning.

1. Arbejdstid, registrering og flex
Arbejdstiden tilrettelægges som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 17.00, og for en
fuldtidsmedarbejder er den daglige arbejdstid på 7,4 timer i gennemsnit. En forudsætning for at arbejde
tidligere eller senere er, at der er relevante arbejdsopgaver, som skal udføres. Der er mulighed for
individuel aftale med nærmeste leder.
Fixtiden (det tidsrum, hvor medarbejderen forventes at være tilgængelig enten på arbejdspladsen eller
hjemme) defineres af de enkelte afdelinger. Som udgangspunkt foreslås det i at fixtiden i Økonomi og
Bygninger som minimum er kl. 10.00 – 14.00.
Flextiden er timerne før og efter fixtiden. Hvis medarbejderne fører et fleksskema eller lignende må
flexsaldoen max. være +37 eller -10 timer. Medarbejderen skal orientere nærmeste leder, når saldoen
nærmer sig 37 timer, medmindre der allerede forligger en aftale om afvikling af timerne.
Kalenderfunktionen i Outlook anvendes til angivelse af møder, aftaler og planlagt fravær. Autosvar
funktionen anvendes når medarbejderne ikke kan besvare mails i en eller flere dage/uger.
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Medarbejdere i AU-ØB fører regnskab over arbejdstid, som ved udgangen af måneden sendes til nærmeste
leder. Afvikling af flekstid aftales med nærmeste leder.

2. Hjemmearbejde
Rammen for hjemmearbejde, der er defineret på HR´s hjemmeside, er også gældende for AU-ØB.
Tilrettelæggelsen af arbejdet foretages af den nærmeste leder i hvilket omfang det er mest praktisk at
medarbejderne arbejder på kontoret eller arbejder hjemme fra.
Denne tilrettelæggelse sker ud fra kundernes behov og en afvejning af fleksibilitet for medarbejderen samt
behov for kollegialt samarbejde.
I AU-ØB ønsker vi at arbejde for at hjemmearbejde er muligt fordi det vil bidrage til en større fleksibilitet og
tilgodese muligheden for at være deltagende i arbejdet.
Muligheden for hjemmearbejde skal afvejes mellem:
 Opgaver,
 Interessenter,
 Kollegiale samarbejde,
 Synergier,
 Hensyn til work/life balance

3. Overarbejde
Merarbejde skal være pålagt af nærmeste leder uden for flextiden (7-17) for at tælle som overarbejdstid,
ellers opgøres timerne som flextid/overskydende timer.
Merarbejde, der er opstået pludseligt som følge af nødsituation, kan af nærmeste leder efterfølgende
godkendes som pålagt overarbejde.

4. Mødeaktiviteter (herunder rejser)
I planlægningen af et møde vurderes det, om mødet vil være mere hensigtsmæssig at afholde virtuelt.
Der opfordres generelt til flere virtuelle møder, hvis der er eksterne deltagere. Dog vil formålet med et
møde altid være afgørende for, om det holdes fysisk eller virtuelt.
Bleended meetings frarådes, da det kan være kompliceret for mødelederen at holde øje med input fra
online deltagere vs. fysiske deltagere. Af den årsag opfordres til enten fysiske eller virtuelle møder, hvis det
er muligt.
Back-to-back møder frarådes. Læg gerne minimum 15 minutter ind mellem møderne – også virtuelle
møder, og gerne lidt længere tid ved fysiske møder, hvis der er eksterne deltagere, der skal nå fra et møde
ét sted til et møde på en anden lokation.
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Det bør tilstræbes at møder holdes inden for den normale arbejdstid (8.00-16.00) medmindre andet er
aftalt blandt mødedeltagerne. Undgå at indkalde møder oveni andre mødeaktiviteter hos deltagerne (dette
kan tjekkes via Outlooks kalenderfunktion).
Deltagelse i sociale arrangementer f.eks. om aftenen eller efter et fagligt arrangement medregnes ikke som
arbejdstid.
Overnatning i forbindelse med møder/aktiviteter over flere dage eller udenbys aftales med nærmeste
leder. Eventuel rejsetid tæller som almindelig arbejdstid, der henvises til Statens cirkulære om
tjenesterejser for en uddybning af regler på dette område.

5. Rejser, kompetenceudvikling og konference
Rejsetid i forbindelse med mødeaktivitet, kompetenceudvikling eller konferencedeltagelse, der er godkendt
af nærmeste leder tæller som arbejdstid 1 til 1.
I Økonomi og Bygninger opfordres til løbende kompetenceudvikling gennem ansættelsen. Ønsker til
kompetenceudvikling drøftes minimum én gang årligt under MUS eller løbende ved ønsker, der ikke kan
afvente MUS.
Det mest økonomiske transportmiddel anvendes til rejser som udgangspunkt og afvejes ligeledes med
hensyn til AUs indsatser på klimaområdet.
Endvidere henvises til AU’s rejsepolitik samt AU’s politik for køb af rejser m.v.

6. Frihed med løn til eksamen og eksamensforberedelse
Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn ved eksamen og eksamensforberedelse ved
arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet (én dag til forberedelse, og eksamensdagen)

7. Planlagt fravær (ferie, flex, omsorgsdage)
Ferie afholdes i hele dage eller uger, og er omfattet af samtidighedsferie (løbende optjening/afholdelse).
Særlige feriedage afholdes i hele dage eller brøkdele heraf, og er ikke omfattet af samtidighedsferie.
Hovedferien (3 uger) afholdes i perioden 1. maj til 30. september; ønske til ferieperiode fremsendes til
nærmeste leder senest den 15. januar.
Ønsker til/ændringer af perioden for hovedferie, der sendes efter den 15. januar kan imødekommes, hvis
ferieplanlægningen i enheden tillader det.
Nærmeste leder kan varsle afholdelse af ferie/restferie – se mere herom under Økonomi og Bygningers
side om ferieoptjening og afholdelse. På samme side fremgår muligheder for overførsel af ferie til næste
periode m.m.
Afholdelse af flex og hele flexdage aftales med nærmeste leder.
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Omsorgsdage (2 dage pr. barn pr. år op til og med barnets 7. år) kan afholdes i timer, halve eller hele dage.
Ikke-afholdte dage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre medarbejderen har været fraværende
hele året grundet en fødselssituation.
Afholdelse af planlagt fravær – herunder omsorgsdage - skal altid aftales med nærmeste leder.

8. Uplanlagt fravær (dvs. sygdom, barns sygedag)
AU-ØB har vedtaget retningslinjer for uplanlagt fravær, som du kan læse mere om på siden for fravær i
Økonomi og Bygninger.

Under revision oktober-november 2020
Revideret og godkendt af LSU Økonomi og Bygninger den 12. september 2016
Revision ift. sammenlægning af vicedirektørområderne Økonomi og Planlægning til ét
vicedirektørområde AU Økonomi og Bygninger.
Ajourført i henhold til gældende retningslinjer.
Revideret d. 17. juni 2014
Opdeling af vicedirektørområdet AU Økonomi og Planlægning i to selvstændige
vicedirektørområder for henholdsvis AU Økonomi og AU Planlægning. Revideret udgave godkendt
af LSU Økonomi den 27. oktober 2014.
Ikrafttræden pr. 1. november 2013
Godkendt af LSU d. 24. september 2013
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Pkt. 4 Bilag 1

Q&A ifm. opvarmning til 21 grader i AU’s bygninger
Denne Q&A er udviklet til ledere til brug ved henvendelser fra medarbejdere.


Spørgsmål 1: Hvad betyder det, at AU indfører en opvarmning til 21 grader?
Svar: Det betyder, at alle universitetets bygninger vil blive varmet op til 21 grader i de
måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men
det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. Indførelsen af en fast temperatur på 21 grader i
de måneder, hvor der er behov for opvarmning, bidrager til at sænke AU’s samlede
klimaaftryk. Selve implementeringen udføres af den tekniske chef og hans medarbejdere, som
er tilknyttet den enkelte bygning.



Spørgsmål 2: Hvorfor indfører AU denne faste temperatur på 21 grader?
Svar: Opvarmningen til de 21 grader er et led i universitetets nye klimastrategi, der har som
mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030 – til gavn for
klimaet og det omgivende samfund.
Ud over reguleringen af temperaturen i universitetets bygninger har AU også sat gang i 43
andre konkrete aktiviteter i handleplanerne for 2020, som alle muliggør væsentlige CO2reduktioner i universitetets drift. Her kan fx nævnes forsøg med affaldssortering i
studieområder, biblioteker og kantiner og et eksperiment med strømmålere på udvalgt ITudstyr mv. Læs mere herom.



Spørgsmål 3: Er der en økonomisk vinding ved at indføre denne faste
temperatur på 21 grader?
Svar: Det koster penge at varme universitetets bygninger op, og for hver grad, vi skruer ned,
sparer vi også penge, så det er en positiv sidegevinst ved klimaindsatsen.



Spørgsmål 4: Hvor mange tons CO2 forventer AU at spare?
Svar: Vi ved, at for hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets
varmeforbrug i bygningen i gennemsnit også falde med minimum 3%. Det vil alt andet lige
have en positiv effekt på klimaet.
Det er forskelligt fra bygning til bygning, hvor varmt man har det nu – nogle steder ligger
temperaturen allerede på 21 grader og andre steder er temperaturen noget højere. Det er
derfor ikke muligt at regne den præcise reduktion i CO2 ud på forhånd. Derudover afhænger
CO2-besparelsen også af, hvordan varmen produceres på det lokale varmeværk.



Spørgsmål 5: Hvornår træder det i kraft?
Svar: Den faste temperatur på 21 grader er godt i gang med at blive en realitet på alle fem
fakulteter samt i Enhedsadministrationen, hvor teknikere lige nu kigger på, hvilke tiltag, der
skal sættes i gang i de enkelte bygninger. Men når det løbende bliver koldere udenfor, og det
bliver nødvendigt med opvarmning i bygningerne, vil temperaturreguleringen for alvor træde
i kraft. Dette vil typisk være fra medio oktober til marts.
I Nat og Techs bygninger samt i flere af bygningerne på Health og Arts har man allerede
indført – eller er godt i gang med at indføre – en fast temperatur på 21 grader i de måneder,
hvor der er behov for opvarmning. Det er dette arbejde, som nu bredes ud til samtlige af
universitetets bygninger.



Spørgsmål 6: Er 21 grader ikke for lidt? Burde temperaturen ikke være højere?
Svar: Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold
holdes på 20-22 grader ved stillesiddende arbejde. Dette kan opleves koldere for nogen – alt

efter hvor man sidder, og hvilken form for arbejde, man udfører. Men det er denne
temperatur, som Arbejdstilsynets vurderer er fornuftig.


Spørgsmål 7: Hvad gør jeg, hvis mine medarbejdere henvender sig til mig, fordi
de fryser?
Svar: Som udgangspunkt er der ikke mulighed for at ændre på den temperatur, som
bygningerne opvarmes til. Har du spørgsmål, er du dog velkommen til at henvende dig til din
tekniske chef og hans medarbejdere, som er ansvarlig for jeres bygning.
Leerhøy, Conor Richard O'Connor (Health)
Lorenzen, Bent (Nat/Tech)
Mitens, Lars (Arts)
Vestergaard, Peter Bachmann (BSS og Administration).
Du kan også tage kontakt til den bygningsmedarbejder, som er ansvarlig for din bygning. Du
kan finde din lokale bygningsmedarbejder på denne hjemmeside.

Periode:

Pkt. 6 Bilag 1

01-10-2019 til 30-09-2020

Data opdateret: 2020-09-30

Sygefravær

Arbejdsulykker

Psykologisk rådgivning

Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder (kort tid)

Ulykker

Ulykker anmeldt

Ulykker pr 100 pers

Påbegyndte sager

Timer pr sag (gns)

Sager pr 100 pers

8,6

3,9

18

9

1,1

32

3,9

1,9

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Ulykker

Påbegyndte sager

Sygedage pr medarbejder - kort tid
1398 AU IT

1398 AU IT
1611 AU Økonomi og Bygninger

5,4

3,7

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

3,9
4,7

1,4

1,3

Q4
2019

Q1

3

1987 Administrationscenter BSS

2

4

3,3
1988 Administrationscenter Health

7,8

1988 Administrationscenter Health

1

3

3,1
10,9

1989 Administrationscenter Nat-Te…

8

1989 Administrationscenter Nat-Te…

2

4,8
8,7
3,6
8,6
4,5

6200 AU Uddannelse

0

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

0

6300 AU HR

Ulykker

2,7

4

1986 Administrationscenter Arts

4

1987 Administrationscenter BSS

9,4

Sygedage pr. medarbejder

2,8

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

1

1986 Administrationscenter Arts

8,2

6300 AU HR

Sygedage pr medarbejder

1

7,9

1989 Administrationscenter Nat-Te…
6200 AU Uddannelse

1611 AU Økonomi og Bygninger

2

6

6,2

1986 Administrationscenter Arts

1988 Administrationscenter Health

1611 AU Økonomi og Bygninger

3,5

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

1987 Administrationscenter BSS

1398 AU IT

0

Sygedage pr medarbejder - kort tid

1,6

11

12

1,5

Q2
2020

0,8

Q3

1

Påbegyndte sager
11

5
1

0,5

8

Q4
2019

Q1

0
Q2
2020

Q3

Q4
2019

Q1

5

5

Q2
2020

Q3

Sygefravær
Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Medarbejdere (gns)

Sygedage

8,6

3,9

1.709

14.696,2

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Udvikling i sygedage pr medarbejder
Sygedage pr medarbejder - kort tid

1398 AU IT

Sygedage pr medarbejder - kort tid

2,7

3,5
1,4

6,2

1,3

Q4
2019

3,9
8,2

Q1

0,8

Q2
2020

Sygedage

4,7

Sygedage pr medarbejder
1398 AU IT

9,4
3,3
7,8

Q3

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype
Sygedage pr medarbejder - k…

728

1611 AU Økonomi og B…

905

1771 AU Forskning og E…

791

3,1
1986 Administrationsce…

10,9

1989 Administrationscenter Nat-Tech

6300 AU HR

1,5

0,5

7,9

1986 Administrationscenter Arts

6200 AU Uddannelse

1,6

3,7

1771 AU Forskning og Eks. Relationer

1988 Administrationscenter Health

2,8

5,4

1611 AU Økonomi og Bygninger

1987 Administrationscenter BSS

Sygedage pr medarbejder

4,8
8,7

1987 Administrationsce…

8,6
4,5

1988 Administrationsce…

4,0

1.738

0,0

4.137

6200 AU Uddannelse
6300 AU HR

TAP

2.408

1989 Administrationsce…

3,6

8,8

1.654

1.850
484

PHD

0,0

Arbejdsulykker - Overblik
Ulykker

Ulykker registreret

Ulykker anmeldt

Anmeldt efter 9 dage frist

Ulykker pr 100 pers

18

9

9

4

1,1

Ulykker

Ulykker pr 100 pers

Udvikling i ulykker
12

1398 AU IT

0

1611 AU Økonomi og By…

5

2

1771 AU Forskning og Ek…

1

1

0

1986 Administrationscent…

Q4
2019

4

Q1

Ulykker ift. forventet fravær
1987 Administrationscent…

9001 E…

2

1989 Administrationscent…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

8

0

1

7-13 dage

1

14-20 dage

1

21-29 dage

1

3-6 mån.

3

3

3

3

4-6 dage

1-3 mån.
0

Ulykker ift. tid på dagen
11

1-3 dage

1

Q3

1,1
Under 1 dag

1988 Administrationscent…

Q2
2020

1

0
0
0

00:00

0
06:00

0
12:00

18:00

Arbejdsulykker - Årsag ift. forventet fravær
Årsag ift forventet fravær

Ulykker

18

Fraværsdage interval

Udvikling i ulykker

Under 1 dag

1-3 dage

4-6 dage

7-13 dage

Fald til lavere niveau (fx fra stol, trap…

12

4

Fald til samme niveau (fx fald på gulv)

5
1
Q4
2019

0

Q1

Ulykker efter simple årsager

Q2
2020

Q3

Ulykker efter "Hvordan personen kom til skade?"

Fald

8

Ved lodret bevægelse (fx faldt ned)

6

2

Genstand som bæres eller håndteres…

1

1

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

1

1

Anden oplyst ulykkeshændelse/afvig…

1

Anden type fald

1

Blive fanget af/hænge fast i genstan…

1

Flydende stoffer (fx vand, olie)

1

Håndværktøj eller materialet, der for…

1

Andet

3

Ramt af faldende genstand

2

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

1

Faldende genstand

3

Skåret sig på

2

Uoplyst ulykkeshændelse/afvigelse

1

Løfte/bære

2

Anden oplyst skademåde

1

Flydende stoffer

1

Anden skademåde, hvor tilskadeko…

1

Håndværktøj

1

Andre typer fald, støden imod en st…

1

Anden afvigelse i form af brud mv.
Anden afvigelse i form af mistet kont…

(Tom)

0

Farlige stoffer - på/gennem hud/øjne

1

Anden bevægelse af kroppen

Anden fysisk over…

0

Klemt/mast i (fx maskine, maskindele)

1

Brud på materialer

0

Anden bevægelse med fysisk overbe…

Uoplyst skademåde

1

Dyr

0

Ved vandret bevægelse (fx hen ad g…

1

Elektrisk strøm

0

Åbne flammer, varme eller brænde…

1

Gas/damp

0

Anden kontakt med skarp/spids/gr…

0

Dyr

Maskine

0

Anden type bid, stik, spark mv. fra d…

0

Skub/træk

0

Elektrisk strøm i strømførende genst…

Bidt af

0

Sætte fra sig/bøje …

0

Elektricitet (stød)

0

Transportmiddel

0

Farlige stoffer - ved indånding genn…

0

Ukoordineret/utils…

0

Fysisk overbelastning af kroppen (m…

0

Vridning, drejning,…

0

Anden type chok, vold mv. af menn…
Brud på materialer, der forårsager sp…

Gas (fx vanddamp, kulilte)
Løfte, bære
Maskine eller materialet, der forarbej…

14-20 dage

21-29 dage

1

Psykologisk Rådgivning - Overblik
Påbegyndte sager

Visiterede sager

Anonyme sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Timer pr sag (gns)

32

15

17

1,9

3,9

Påbegyndte sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Påbegyndte sager
11

1398 AU IT

1611 AU Økonomi og Byg…

6
5

5

Q2
2020

Q3

1

1771 AU Forskning og Eks. …

Q4
2019

4

1986 Administrationscente…

3

1987 Administrationscente…

Q1

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

90…

4

1988 Administrationscente…

1,9

Påbegyndte sager pr 100 pers. efter stillingsgruppe

1,7

29

3

1989 Administrationscente…

2

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

11

8

0

1
TAP

PHD

0,0
TAP

PHD

Psykologisk rådgivning - Årsag/stilling
Påbegyndte sager efter AU årsagskategori
Stress/udbrændthed

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe
20

Andet

3

Funktionsproblemer

3

Angst / depression

2

Helbredsproblemer

2

Karriere og jobusikkerhed

1

Samarbejdsproblemer

1

Afskedigelse

0

Misbrugsproblemer

0

Relationsproblemer

0

Ukendt

0

Voldsomme hændelser

0

Påbegyndte sager efter henvendelsesform
17

29

15

0
TAP

PHD

Anonym

Visiteret

Påbegyndte sager
11

Q4
2019

11

Q1

5

5

Q2
2020

Q3

Definitioner
Medarbejdere (gns): Gennemsnit af antal fast tilknyttede medarbejdere (Entydige månedslønnede
ansatte (herunder månedslønnede ph.d.’er) opgjort ved gennemsnittet af antal ansatte pr måned i den
valgte periode).
Sygedage: Sygedage er opgjort som hverdage og ikke som kalenderdage.
Sygedage pr medarbejder: Omfatter både langtids- og korttidssygdom (Sygdom, Graviditetsbetinget
sygdom, Arbejdsskade, nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom §56 refusion).
Sygedage pr medarbejder – kort tid: Omfatter sygedage minus langtidssygdom.
Langtidssygdom: Langtidssygdom er defineret som fravær med en varighed af mere end 21
sammenhængende hverdage. Fravær af typen "Delvis syg" vil altid tælle som langtidssygdom.
Ulykker registreret: Hændelser/ulykker som ikke anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har mindre end 1 dags sygefravæ,r og der er ikke udgifter forbundet med
hændelsen.
Ulykker anmeldt: Hændelser/ulykker som anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har enten sygefravær ud over tilskadekomstdagen eller udgifter forbundet
med hændelsen.
Anmeldt efter 9 dages frist: Arbejdsgiver skal jf. lovgivningen anmelde en ulykke indenfor 9 dage efter
hændelsen/ulykken er indtruffet, såfremt det er en ulykke, der skal anmeldes (>1 dags sygefravær
eller udgifter forbundet med hændelsen/ulykken). Det er dog ikke alle hændelser/ulykker, som bliver
oplyst til arbejdsgiver, så tidsfristen kan overholdes.

Visiteret sag: Er psykologisk rådgivning, som er aftalt med nærmeste leder, og der er ret til op til 5
samtaletimer.
Anonym sag: Er anonyme henvendelser til psykologisk rådgivning., hvor der er ret til op til 3
samtaletimer.
Vær opmærksom på at nogle forløb starter anonyme, hvorefter der kan bevilliges flere timer ved at
oprette en visiteret sag.

Periode:

Pkt. 6 Bilag 2

01-10-2019 til 30-09-2020

Data opdateret: 2020-09-30

Sygefravær

Arbejdsulykker

Psykologisk rådgivning

Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder (kort tid)

Ulykker

Ulykker anmeldt

Ulykker pr 100 pers

Påbegyndte sager

Timer pr sag (gns)

Sager pr 100 pers

6,2

3,7

2

1

1,4

1

5,0

0,7

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Ulykker

Påbegyndte sager

Sygedage pr medarbejder - kort tid

6,2
1611 AU Økonomi og Bygninger

2

1611 AU Økonomi og Bygninger

1

1611 AU Økonomi og Bygninger

3,7

Sygedage pr. medarbejder

Ulykker

Sygedage pr medarbejder

2,2
1,5
Q4
2019

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Påbegyndte sager
1

1

1

2,0
1,3
Q1

0,8

1,1

0,3

0,5

Q2
2020

Q3

0
Q4
2019

Q1

Q2
2020

0

0

Q3

Q4
2019

Q1

0

0

Q2
2020

Q3

Sygefravær
Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Medarbejdere (gns)

Sygedage

6,2

3,7

147

905,1

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Udvikling i sygedage pr medarbejder
Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder - kort tid

2,2
1,5

Q4
2019

Sygedage pr medarbejder

2,0
1,3

1,1

0,8
0,3

Q1

0,5

Q2
2020

Sygedage

Q3

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype
Sygedage pr medarbejder

6,2

Sygedage pr medarbejder - k…

1611 AU Økonomi og Bygninger
3,7

1611 AU Økonomi og B…

905

6,2
TAP

3,7

Beregnet korttidsfravær
for perioden = 544 dage

Sygefravær
Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Medarbejdere (gns)

Sygedage

14,7

9,7

146

2.144,5

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Udvikling i sygedage pr medarbejder
Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder

3,0
2,1
1,8

2,2
1,4

2,1

2,2

1,4

1,5

2,0
1,3

0,6
Q4
2018

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2019

Sygedage

1,1

0,8
0,3

0,5

Q2
2020

Q3

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype
Sygedage pr medarbejder

14,7

Sygedage pr medarbejder - k…

1611 AU Økonomi og Bygninger
9,7

1611 AU Økonomi og B…

2.144

14,7
TAP

9,7

Arbejdsulykker - Overblik
Ulykker

Ulykker registreret

Ulykker anmeldt

Anmeldt efter 9 dage frist

Ulykker pr 100 pers

2

1

1

0

1,4

Ulykker

Ulykker pr 100 pers

Udvikling i ulykker
1

1

0
Q4
2019

Q1

Ulykker ift. forventet fravær
1611 AU Økonomi og By…

2

9001 E…

0
Q2
2020

Q3

Ulykker ift. tid på dagen

1,4
Under 1 dag
1-3 dage

0

4-6 dage

0

7-13 dage

0

14-20 dage

1

21-29 dage

0

1-3 mån.

0

3-6 mån.

1

1

0
0

00:00

0

0

0

0

06:00

12:00

18:00

0

Arbejdsulykker - Årsag ift. forventet fravær
Årsag ift forventet fravær

Ulykker

2

Fraværsdage interval

Udvikling i ulykker
1

1

Under 1 dag

Q4
2019

Q1

Q2
2020

1

Anden bevægelse med fysisk overbe…
Anden type chok, vold mv. af menn…

Ulykker efter simple årsager

Ulykker efter "Hvordan personen kom til skade?"

Blive fanget af/hænge fast i genstan…

Andet

1

Anden skademåde, hvor tilskadeko…

1

Fald

1

Andre typer fald, støden imod en st…

1

14-20 dage

Anden type fald

Anden bevægelse af kroppen

Q3

7-13 dage

1

Anden afvigelse i form af mistet kont…

0

4-6 dage

Anden oplyst ulykkeshændelse/afvig…

Anden afvigelse i form af brud mv.

0

1-3 dage

Brud på materialer, der forårsager sp…
Dyr

(Tom)

0

Anden kontakt med skarp/spids/gr…

0

Anden fysisk over…

Elektrisk strøm i strømførende genst…

0

Anden oplyst skademåde

0

Brud på materialer

0

Anden type bid, stik, spark mv. fra d…

Fald til lavere niveau (fx fra stol, trap…

0

Dyr

0

Bidt af

0

Elektrisk strøm

0

Elektricitet (stød)

0

Flydende stoffer (fx vand, olie)

Faldende genstand

0

Farlige stoffer - på/gennem hud/øjne

0

Flydende stoffer

0

Gas (fx vanddamp, kulilte)

Farlige stoffer - ved indånding genn…

0

Gas/damp

0

Fysisk overbelastning af kroppen (m…

0

Håndværktøj

0

Klemt/mast i (fx maskine, maskindele)

0

Løfte/bære

0

Klemt/mast mellem (fx containere, v…

0

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

Maskine

0

Kolde/frosne genstande/omgivelser

0

Skub/træk

0

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

Kollideret med genstand eller perso…

0

Sætte fra sig/bøje …

0

Psykisk overbelastning, psykisk chok

0

Transportmiddel

0

Ramt af faldende genstand

0

Ukoordineret/utils…

0

Ramt af roterende, bevægende, rull…

0

Vridning, drejning,…

0

Fald til samme niveau (fx fald på gulv)

Genstand som bæres eller håndteres…
Håndværktøj eller materialet, der for…

Løfte, bære
Maskine eller materialet, der forarbej…
Skub, træk

21-29 dage

Psykologisk Rådgivning - Overblik
Påbegyndte sager

Visiterede sager

Anonyme sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Timer pr sag (gns)

1

1

0

0,7

5,0

Påbegyndte sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Påbegyndte sager
1

0
Q4
2019

Q1

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

1611 AU Økonomi og Byg…

1

90…

0,7

0

0

Q2
2020

Q3

Påbegyndte sager pr 100 pers. efter stillingsgruppe

1

0,7

TAP

TAP

Psykologisk rådgivning - Årsag/stilling
Påbegyndte sager efter AU årsagskategori
Stress/udbrændthed

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

0

Andet

0

Angst / depression

0

Funktionsproblemer

0

Helbredsproblemer

0

Karriere og jobusikkerhed

0

Misbrugsproblemer

0

Relationsproblemer

0

Samarbejdsproblemer

0

Ukendt

0

Voldsomme hændelser

0

1

1

1

Afskedigelse

Påbegyndte sager efter henvendelsesform

0
TAP

Visiteret

Anonym

Påbegyndte sager
1

0
Q4
2019

Q1

0

0

Q2
2020

Q3

Definitioner
Medarbejdere (gns): Gennemsnit af antal fast tilknyttede medarbejdere (Entydige månedslønnede
ansatte (herunder månedslønnede ph.d.’er) opgjort ved gennemsnittet af antal ansatte pr måned i den
valgte periode).
Sygedage: Sygedage er opgjort som hverdage og ikke som kalenderdage.
Sygedage pr medarbejder: Omfatter både langtids- og korttidssygdom (Sygdom, Graviditetsbetinget
sygdom, Arbejdsskade, nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom §56 refusion).
Sygedage pr medarbejder – kort tid: Omfatter sygedage minus langtidssygdom.
Langtidssygdom: Langtidssygdom er defineret som fravær med en varighed af mere end 21
sammenhængende hverdage. Fravær af typen "Delvis syg" vil altid tælle som langtidssygdom.
Ulykker registreret: Hændelser/ulykker som ikke anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har mindre end 1 dags sygefravæ,r og der er ikke udgifter forbundet med
hændelsen.
Ulykker anmeldt: Hændelser/ulykker som anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har enten sygefravær ud over tilskadekomstdagen eller udgifter forbundet
med hændelsen.
Anmeldt efter 9 dages frist: Arbejdsgiver skal jf. lovgivningen anmelde en ulykke indenfor 9 dage efter
hændelsen/ulykken er indtruffet, såfremt det er en ulykke, der skal anmeldes (>1 dags sygefravær
eller udgifter forbundet med hændelsen/ulykken). Det er dog ikke alle hændelser/ulykker, som bliver
oplyst til arbejdsgiver, så tidsfristen kan overholdes.

Visiteret sag: Er psykologisk rådgivning, som er aftalt med nærmeste leder, og der er ret til op til 5
samtaletimer.
Anonym sag: Er anonyme henvendelser til psykologisk rådgivning., hvor der er ret til op til 3
samtaletimer.
Vær opmærksom på at nogle forløb starter anonyme, hvorefter der kan bevilliges flere timer ved at
oprette en visiteret sag.
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