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Møde den: 5.marts 2015 kl. 12-14 

Lokale 1521,220 

Arbejdsmiljøgrupper for Administrationscenter ST 

 

Deltagere: Richard Bentzen, Steen Dan Christiansen, Erik K. Schmidt, Henrik Linde 

Eriksen, Hanne Vester, Allan Holm Kallmeyer, Susanna Holm Nielsen, Dorthe M. An-

dersen, Lars R. Therkelsen, Bent Lorenzen, Bettina Skovsen. 

Referent: Maria Blach Nielsen 

Fraværende: Michael Therkildsen 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Konstituering af arbejdsmiljøudvalg 

Ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter går hver til sit. 

B-siden skal vælge: 

- 3 arbejdsmiljørepræsentanter til udvalget og 1 suppleant til hver arbejdsmil-

jørepræsentant. Følgende blev valgt: 

o Allan Holm Kallmeyer– suppleant Richard Bentzen 

o  Erik K. Schmidt– suppleant Lars R. Therkelsen/Henrik Linde Erik-

sen 

o Susanna Holm Nielsen - suppleant Bettina Skovsen 

- Ud af de 3 valgte arbejdsmiljørepræsentanter vælges en næstformand til ud-

valget. Følgende blev valgt: 

o Susanna Holm Nielsen 

- 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 suppleant til AAMU (Administrationens ar-

bejdsmiljøudvalg). Følgende blev valgt: 

o Susanna Holm Nielsen– suppleant Erik K. Schmidt 

 

Følgende ledelsesrepræsentanter blev udpeget af administrationschefen::  

- Bent Lorenzen - suppleant Hanne Vester 

- Dorthe M. Andersen – suppleant Steen Dan Christiansen 

 

Det blev pointeret, at ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter har 

samme opgaver. Medarbejdere kan gå til hvem som helst med arbejdsmiljørelaterede 

problemer. Alle arbejder for et bedre arbejdsmiljø. 

Repræsentanter skal være opmærksom på, at der er tavshedspligt i personsager. 

Referater fra arbejdsmiljømøder skal være synlige for alle. 
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Arbejdsmiljøuddannelse foregår 27.-28.maj og 23. juni. Man skal tilmelde sig inden 

1.maj. Dorthe melder relevante repræsentanter til uddannelsen. 

Der skal sættes kopier af beviser i arbejdsmiljømappen. 

Mail udsendes til medarbejdere om konstitueringen af arbejdsmiljøudvalget på 

Adm.center ST inkl. tekstfra Susanna. 

 

 

3. Udarbejdelse af arbejdsmiljøredegørelsen / BLO (bilag: Skabelon til den 

årlige arbejdsmiljødrøftelse med forslag til indhold) 

- Beskrivelse af arbejdet i det kommende år. 

- Indsamling af input hos arbejdsmiljøgrupperne. 

- Derefter laves proces plan og udkast til redegørelsen. 

 

Alle bedes sende idéer ind til, hvad vi kan arbejde med i det kommende år. Skal ind-

sendes senest mandag den 16.marts, så vi kan få skrevet den endelige tekst ved næste 

møde. 

Nuværende skabelon til arbejdsmiljødrøftelsen sættes ind i arbejdsmiljømappen som 

et udkast.  

 

De enkelte arbejdsmiljøgrupper skal nu vende tilbage og organisere sig. 

 

Der var enighed om, at det skal tilstræbes at holde fysiske møder for både arbejdsmil-

jøudvalget og arbejdsmiljøgrupperne i Aarhus de første gange og herefter vil det være 

OK med videolink møder. Der er et krav om at der skal afholdes minimum ét møde 

pr. år, men der var enighed om at det vil være hensigtsmæssigt med ét møde pr. kvar-

tal og ellers efter behov. 

 

Når der er lavet forretningsorden, skal vi sikre, at vi har de rette ressourcer, fx efter-

uddannelse. Man har ret til at få relevant efteruddannelse hvert år på ca. 1½ dags va-

righed. 

 

Der laves status på arbejdsmiljødrøftelsen hvert år i oktober. 

 

 

4. Anmeldte besøg af Arbejdstilsynet /DMA (bilag: Tilsynsbesøg 4. marts til 

4.juni 2015) 

De blå felter i bilaget er administrationen på AU.  

Hvad sker der når Arbejdstilsynet kommer på besøg fremgår af dette link: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/naar-

arbejdstilsynet-kommer-paa-besoeg/ 

De fysiske arbejdsmiljømapper bliver opdateret snarest muligt og bliver placeret cen-

tralt på geografierne: Aarhus, Foulum og Roskilde. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/naar-arbejdstilsynet-kommer-paa-besoeg/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/naar-arbejdstilsynet-kommer-paa-besoeg/
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Alle medarbejdere skal kende til forløbet af Arbejdstilsynets besøg. Der sendes mail 

rundt til alle medarbejdere via funktionschefer (med arbejdsmiljørepræsentanter 

som cc). 

Alle relevante dokumenter skal være i arbejdsmiljømappen. 

Alle sender indscannet kopi af deres bevis for arbejdsmiljøuddannelse til Maria. 

 

 

5. Status på indeklimaundersøgelse 

Bent informerede kort om status og eftersom rapporten endnu ikke er kommet var 

der ikke noget nyt sammenlignet med sidste møde i interim LAMU. Der henvises der-

for til dette referat. 

 

6. Evt. 

Maria melder konstitueringen til arbejdsmiljøafdelingen i HR i fællesadministratio-

nen. 

 

Næste møde 

Om ca. 1 måned, fx lige efter påske (for alle arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøud-

valget). 


