Dagsorden
Lars Bo Nørgaard

AARHUS UNIVERSITET
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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

27. maj 2021 kl. 11.15-12.00
MS Teams
LAMU Økonomi og Bygninger

LAMU deltagere:

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 fysiske og sociale arbejdsmiljø
Herunder
• støjgener og status på byggeprojekter på Trøjborgvej 82-84
• fysisk arbejdsmiljø derhjemme.

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 28. januar 2021
Link til referat af mødet den 28-01-2021

4.

Fremtidigt LAMU samarbejde mellem AU Økonomi og AU Bygninger
Drøftelse af fremtidig snitflade og samarbejde

5.

Kort status på arbejdsskader v/Linda

6.

Emner til næste AAMU-møde den 17-06-2021

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

Pkt. 3 Bilag

Referat
Lars Bo Nørgaard

AARHUS UNIVERSITET

Dato: 1. februar 2021
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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

28. januar 2021 kl. 09.00 – 9.45
MS Teams
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 deltog under pkt. 1

1.

Status på fysiske og sociale arbejdsmiljø
Ib oplyste, at der den 20. januar har været indbrud hos Jysk Sprogforskning i
bygn. 1910, hvor pc’er blev stjålet. Medarbejderne i ØB, der under nedlukningen
er inde på Trøjborgvej, opfordres til at være opmærksomme på døre og vinduer.
Alle værdier bør fjernes fra parkerede biler.
Bygningsdrift er fysisk tilstede i bygninger i tidsrummet 9.00-13.00 på hverdage
for rundering, modtagelse af pakker o.lign.
Cykelskuret ved bygn. 1911 er nedlagt pga. ombygningen; der arbejdes på at finde
en anden placering til et cykelskur.
Paul oplyste, at ombygningen i 1911 er påbegyndt. Der er etableret byggeplads og
opsat hegn Nedbrydning forventes udført i løbet af de kommende 2-3 uger. De
mest støjende aktiviteter forventes pt. afsluttet efter vinterferien. Pædagogisk
Center forventes at flytte ind pr 01-08-2021.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 12-11-2020
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Sammensætning af LAMU 2021-2024
Niels Jørgen oplyste, at Esther, Linda og Anja er genvalgt. Arne forventes at fortsætte som ledelsesrepræsentant.
Endelige LAMU sammensætning meldes ind til AU HR Arbejdsmiljø.

5.

Kort status på arbejdsskader v/Linda
Linda oplyste, at der ikke er indmeldt arbejdsskader siden sidste møde i november. Linda fandt, at der måske kan være behov for skarpere regler, da det kan
være svært at vurdere, om problemer skyldes hjemmearbejde eller andet.
Lars Bo undersøger ved AU HR, om nakke-/skulderproblemer i forbindelse med
distancearbejde kan betragtes som arbejdsskader.
[AU HR, Arbejdsmiljø ved Lizzi Edlich har den 02-02-2021 svaret:
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Der skelnes mellem arbejdsbetingede lidelser og arbejdsskader/arbejdsulykker.
En arbejdsskade/arbejdsulykke er en hændelse eller en påvirkning, der er sket
pludseligt eller inden for 5 dage. Disse anmeldes af AU.
Arbejdsbetingede lidelser/erhvervssygdom er gener, som opstår over længere tid.
Disse anmeldes via egen læge.
Når man arbejder for AU, er det uden betydning, hvor arbejdet foregår, om det er
på ens normale arbejdsplads, et sted hvor man er udsendt for at arbejde, eller hvis
man arbejder hjemme.]

6.

Indkøb af udstyr til distancearbejde
Anja fandt, at anbefalingerne er passende, hvis der kan dispenseres lokalt, hvor
det er nødvendigt.
Niels Jørgen bemærkede, at der inden for rimelighedens grænser kan indkøbes
det udstyr, der er nødvendigt, så arbejdet kan udføres. Man skal være opmærksom på, at anbefalingerne også er udformet mhp. på situationen, hvor man arbejder på Trøjborgvej og nogle dage derhjemme – dvs. når dagligdagen er normaliseret.
Niels Jørgen oplyste, at der pt. står 3-4 hæve-/sænkeborde på lager i ØB. Disse
kan evt. udlånes.
Der var enighed om, at anbefalingerne er OK. Muligheden for indkøb af udstyr
kan evt. kommunikeres sammen med resultatet af APV spotmålingen.

7.

Status på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Niels Jørgen oplyste, at der planlægges online introduktion til nye medarbejdere,
herunder information om LAMU og arbejdsmiljørepræsentantens rolle.
Det blev besluttet, at udarbejdelsen af årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2021 afventer normalisering (dvs. Covid-19 nedlukning ophører).

8.

Emner til næste AAMU-møde den 25-03-2021
Intet til dette punkt.

9.

Eventuelt
Esther har oplevet, at der i forbindelse med ombygningen i 1911 parkeres lastbiler, trailer o.lign. uden afmærkning/lys på parkeringspladsen.
Esther tager fat i Paul.

Godkendt den 17-02-2021

