
 

 

 

 
 Aarhus Universitet  

 

 

 

 

Dato: 23. februar 2015 

 
 

Side 1/44 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den: 18. februar 2015 

Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C 

Interim Arbejdsmiljøudvalg på Administrationscenter ST 

 

Til stede:  

A-siden: Niels Damgaard Hansen (Adm.chef), Bent Lorenzen (Bygning), Dorthe M. 

Andersen (HR) 

B-siden: Steven Walter Pedersen (Økonomi & Bygninger), Susanna Holm Nielsen 

(Økonomi), Allan Holm Kallmayer (Uddannelse), Jørgen Dahlgaard (Kommunikati-

on) 

Fraværende: John Rothborg Mortensen (PROSA), Lizzie Jensen (Økonomi), Theis 

Revsbech Meineche (Uddannelse), Kim Kusk Mortensen (Uddannelse) 

Referent: Dorthe M. Andersen 

Referat 

 

Interim Arbejdsmiljøudvalg på Administratinscenter Science 

and Technology 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Dagsordenen blev godkendt med en aftale om, at der fremover skal der være et fast 

punkt på dagsordenen vedr. ”Meddelelser”, hvor der skal informeres fra AAMU og 

FAMU samt info vedr. flytning og ombygning i det Adm.center ST. 

 

Referatet fra sidste møde den 13. januar 2015 blev godkendt.  

 

a) Info vedr. flytning og ombygning i det adm.center ST 

NDH orienterede om, at medarbejderne i Uddannelse (studiekontoret) på 

adm.center ST flytter i uge 10 eller 11 midlertidig til Kathrinebjerg i ca. 1 år, mens 

deres nuværende gang (”motorvejen” i Bygning 1520) bliver renoveret. Det drejer 

sig om ca. 30-35 medarbejdere og de er informeret. Grunden til at det forventes 

at tage ca. 1 år skyldes, at 6. etage i bygning 1520 også skal renoveres og mens det 

sker, skal medarbejderne herfra midlertidig flytte ned på ”motorvejen” efter den 

er renoveret.   

Derudover forventes dekanat og fakultetssekretariat fortsat at flytte til bygning 

1521 2. etage. Medarbejderne herfra flyttes sandsynligvis midlertidig til bygning 

1522 (Fysik). Dekanat og fakultetssekretariat forventes at flytte til bygning 1521 

ca. i juni 2015.  

 

2. Status vedrørende Problemanalysen 

Arbejdsgruppe vedr. ”Administrationen” 

NDH informerede fra arbejdsgruppen nedsat af fakultetsledelsen, der skal prioritere i 

forhold til problemkataloget på de administrative område på ST. Der har været af-
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holdt 3 møder i arbejdsgruppen på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen har set 

problemkataloget på knap 400 emner igennem og prioriteret i forhold til hvad de 

mener der er vigtigst. Arbejdsgruppen var enige om at det var svært og at de ikke ved 

nok i detaljer om de enkelte områder. Derfor er funktionscheferne blevet bedt om at 

kategorisere nogle overordnede emner og deltage i arbejdsgruppens møder, når deres 

område behandles. På seneste møde den 17.02. deltog funktionscheferne for Kom-

munikation og Forskning og Eksterne relationer. Der var en god dialog på mødet.  

Arbejdsgruppen består af institutlederne fra ENG, MBG og AGRO samt dekanen og 

adm.chefen. 

Der udarbejdet en tids- og proces plan for arbejdsgruppens arbejde og når den er en-

delig vedtaget, vil den blive præsenteret på LSU.  

Titlen ”problemkatalog” er ændret til ”løsningskatalog” for at gøre den mere fremad-

rettet og løsningsorienteret. Det er i øvrigt en ”on-going” proces, der i princippet al-

drig slutter fordi der hele tiden vil være nye udfordringer vi skal finde de bedste løs-

ninger på.  

Det forventes dog, at der vil være en fælles udmelding i maj måned efter et fællesmø-

de mellem arbejdsgruppen, fakultetsledelse, institutsekretariatsledere og funktions-

chefer, hvor de foreslåede løsninger præsenteres og diskuteres. Formålet med fæl-

lesmødet er at komme frem til løsninger som hele organisationen tager ejerskab for. 

 

Organiseringen af Adm.center ST 

NDH informerede om, at status vedr. Adm.center ST i forbindelse med omorganise-

ringen: 

 HR = to medarbejdere er flyttet fra HR Arts til ST 

 Økonomi = én ressource er flyttet fra fælles adm. til ST (kun økonomi) 

 IT = én ressource er flyttet fra fælles adm. til ST (kun økonomi) 

 UDD = en medarbejder forventes at skulle flyttes fra fælles adm. til ST (afventer 

uni.led. beslutning den 24.02.15 omkring EVU-området) 

 Øvrige adm.områder er der ikke sket nogle ”flytninger”   

 

Det blev aftalt, at NDH sender en mail ud til alle via funktionscheferne om disse æn-

dringer når det hele er endeligt besluttet i uni.led. 

 

 

3. Status vedr. valg til arbejdsmiljø udvalgene 

 

Valg til arbejdsmiljø udvalgene på AU foregår på nuværende tidspunkt og skal være 

afsluttet inden 1. marts 2015. Der er indrapporteret og godkendt ét arbejdsmiljøud-

valg på Adm.center ST og fem (5) arbejdsmiljøgrupper.  

B-siden problematiserede, at vi  kan risikere, at der bliver valgt en person i en ar-

bejdsmiljøgruppe, som ikke har en så bred faglig indsigt at det dækker alle medarbej-

dergrupper (f.eks. sanitører, håndværkere og teknikere). Der var enighed om at det til 

dels en konsekvens af at valgene har været elektronisk og ikke på baggrund af et fæl-
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les opstillingsmøde. Det er derfor vigtigt at kandidaterne ”lader sin røst høre” på de 

fælles valgmøder. 

Der var enighed om at det ikke var muligt at ændre på valgprocessen, da der var til-

slutning til organiseringen på sidste LAMU-møde og valget er i fuld gang. 

 

Status på arbejdsmiljøgrupperne er på nuværende tidspunkt: 

Adm.center Roskilde: Der skal være én medarbejderrepræsentant i denne gruppe. 

Ingen har meldt sig via den elektroniske løsning. Centerchef Lone Winge vil indkalde 

til møde i uge 9 i Roskilde for at informere om valget og opfordre medarbejderne til 

at opstille til arbejdsmiljøgruppen for Roskilde. 

Adm.center Foulum/Flakkebjerg/Årslev: Der skal være to medarbejder repræ-

sentanter i denne gruppe og 4 medarbejdere har meldt sig via den elektroniske løs-

ning. Det viser sig, at én af de opstillede medarbejdere er midlertidig ansat (elev) og 

eftersom ansættelsen udløber i løbet af den valgbare periode, er det ikke muligt at 

stille op. Medarbejderen er kontaktet og blevet bedt om at trække sig.  

Bent Lorenzen (BL) foreslog, at der afholdes et møde for de medarbejdere, der kan 

vælge til denne gruppe. BL vil med hjælp fra Hanne Vester (centerchef i Foulum) sør-

ge for at alle bliver indkaldt og der bliver afholdt et skriftligt valg, hvor der skal væl-

ges to af de tre opstillede kandidater.  

Adm.center Aarhus (kontor og IT): Der skal være to medarbejder repræsentan-

ter i denne gruppe og 3 kandidater har meldt sig via den elektroniske løsning, så der 

skal være kampvalg. Det er aftalt med NDH, at Lene Nielsen hjælper med at afholde 

valget elektronisk via outlook og der vil derfor blive sent en mail til alle relevante 

medarbejdere med en svarfrist i uge 9. 

ST Byg. 1 og 2 (Universitetsparken): Der skal være én medarbejderrepræsentant 

i denne gruppe og én har meldt sig, så valget er afsluttet. 

ST Byg 3 og 6 (IT-byen og Navitas): Der skal være én medarbejderrepræsentant i 

denne gruppe og to har meldt sig, så der skal være kampvalg. Bent Lorenzen (BL) fo-

reslog, at der afholdes et møde for de medarbejdere, der kan vælge til denne gruppe. 

BL vil sørge for at alle bliver indkaldt og der bliver afholdt et skriftligt valg, hvor der 

skal vælges 1 af de to opstillede kandidater. 

 

Der var enighed om at gøre det på denne måde, så valget kan være afsluttet inden den 

1. marts 2015. 

 

 

4. Indeklima undersøgelse 

 

BL informerede om den tidligere undersøgelse af PCB i nogle bygninger/lokaler sid-

ste sommer (2014). Desværre er rapporten endnu ikke frigivet fra styrelsen selvom 

der er rykket for den flere gange.  

Selvom rapporten fra undersøgelsen ikke er kommet endnu er BL gået i gang med re-

novering af de undersøgte bygninger/lokaler.  
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Der er altså allerede gang i renoveringen af de omtalte rum og nye målinger viser, at 

tallene er faldet. Det er vigtigt, at målingerne sker mens der er medarbejdere i rum-

mene og derfor sker en udluftning, hvilket ikke var tilfældet da det eksterne firma var 

her i sommerferien 2014, hvor der typisk ikke var medarbejdere i lokalerne.  

Det blev aftalt at der løbende skal informeres om dette på de kommende LAMU mø-

der i Adm.center ST. 

 

B-siden ønsker information om hvornår der kan forventes støj-gener,  aktuelt om-

bygningen af ”motorvejen” i bygning 1520. Det drejer sig især om medarbejderne i 

Økonomi, der skal informeres i dette tilfælde, så de kan planlægge arbejdet efter det. 

BL vil sørge for at de bliver informeret, men de store støj-gener f.eks. i forbindelse 

med nyt gulv, vil tilstræbes at ske i weekenderne, så medarbejderne ikke forstyrres.  

 

 

5. Evt. 

 

Det blev aftalt, at næste møde skal være primo marts for at få etableret arbejdsmiljø-

udvalget, hvor der skal være 3 medarbejderrepræsentanter fra arbejdsmiljø-

grupperne og suppleanter for dem. Sandsynligvis vil mødet blive torsdag den 5. marts 

kl. 9.00. Når alle valgene er afviklet vil der blive indkaldt til møde via kalenderen. 

På mødet vil de vigtigste punkter være: 

 Etablering af arbejdsmiljøudvalget på Adm.center ST 

 Anmeldte besøg af arbejdstilsynet i Adm.center ST i perioden 4. marts til 4. juni 

2015 

 Status vedr. indeklimaundersøgelsen 

 Arbejdsmiljø redegørelse fremadrettet (forslag til procesplan og indsatsområder) 

 Kurser for nye arbejdsmiljørepræsentanter 

  

 

NDH takkede for et godt og konstruktivt møde. 

 

 


