
Møde den 13. januar 2015 kl. 13.00 
Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Bygning 1521, lokale 220 
Møde: Interim Arbejdsmiljøudvalg på Administrationscenter ST 
 

Deltagere:  

A-siden: Niels Damgaard Hansen (Adm.chef), Bent Lorenzen (Økonomi & Bygnin-

ger), Kim Kusk (Uddannelse), Dorthe M. Andersen (HR) 

B-siden: Susanna Holm Nielsen (Økonomi), Lizzie Jensen (Økonomi), Theis Revs-

bech Meineche (Uddannelse), Jørgen Dahlgaard (Kommunikation), Dorte Schroeder 

(HR), Steven Walter Pedersen (Bygninger) 

Fraværende: Allan Holm Kallmeyer (Uddannelse), John Rothborg Mortensen (IT) 

Referent: Maria Blach Nielsen  

 

Referat 

 

 

Interim Arbejdsmiljøudvalg på Administrationscenter ST 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag 1) 
Godkendt dagsorden 

Kommentar til referatet. Den nye organisation skal op at stå, før vi kan lave no-

get fremadrettet. Sker ultimo marts – Dorthe kommer med den præcise dato. 

Det bagudrettede er i de gamle VD-områder. 

2. Status vedr. problemanalysen (bilag blev eftersendt) 
”Opsamling på afklaringsmøder” indeholder opsamlingsdokument og oversigt 

over alt, hvad der er kommet af opgaver og problemer fra møderne. Farvekoder 

handler om tidshorisont, hvis det prioriteres. Næste step er at finde ud af, hvor-

dan det kan løses. 

Tingene skal prioriteres sammen med fakultetsledelsen, efter en indstilling fra en 

arbejdsgruppe for administrationen nedsat af fakultetsledelsen. Arbejdsgruppen 

består udover Niels Damgaard og dekanen af: institutlederne Thomas Toftegaard 

fra Ingeniørvidenskab, Erik Østergaard fra Molekylærbiologi og Genetik samt 

Erik Steen fra Agroøkologi. Når prioriteringerne er i orden, foreligger der et ar-

bejde i administrationscentret i samarbejde med bl.a. sekretariatsledere  med at 

udarbejde de konkrete løsninger. Den lovede udmelding vedr. organisations-

struktur på AU, bliver ikke muligt at blive færdig med på Administrationscenter 

ST inden 28. januar 2015. 

B-siden spurgte, om hvornår Administrationscentrets servicering af sig selv bli-

ver behandlet og udmeldt. Det meldes ud på uni.led.´s møde den 28.januar 

sammen med udmelding om, hvad der skal ligge i fællesadministrationen og i de 

adm. centre. 



3. Drøftelse af justering af AU´s samarbejdsudvalgsstruktur og 
arbejdsmiljøorganisation – deadline 15. januar 2015 (bilag 
2) 
Administrationschefen har dobbelt ophæng, så hvor skal LSU og LAMU være 

ophængt, når de plejer at følge ledelsesstrengen? Forslaget er, at man referer op-

ad i de administrative søjler. Derudover er der et forslag om, at LAMU i 

adm.centrene får man 2-3 pladser i FAMU. Høringssvar fra LAMU: Vi støtter, at 

vi skal være repræsenteret i FAMU med mindst 1 medlem, der kan figurere som 

observatør eller fuldgyldigt medlem. Vi foreslår, at der evalueres på modellen til 

næste valg. Høringssvaret sendes ud af ND og Susanna Holm Nielsen er medun-

derskriver af brevet. 

 

4. Drøftelse af forslag til arbejdsmiljøorganisation ved 
adm.center ST og dekanatet (bilag eftersendes) 
Dekanatet slettes i punktet, da de ikke er en del af det adm.center. 

Der skal så vidt muligt tages højde for faglighed (f.eks. kontoradministration el-

ler rengøring) og geografi i valget af arbejdsmiljøorganisation.  

B-siden foreslår, at Flakkebjerg slås sammen med Foulum, så arbejdsmiljø grup-

pen fremover kun hedder Roskilde. Der var bred enighed omkring dette. 

 

Der skal vælges et arbejdsmiljøudvalg. 

B-siden kommenterer: Under den forestående slankning af arbejdsmiljøorgani-

sationen er det vigtigt fortsat at holde fokus på arbejdsmiljøet i hverdagen. 

De nuværende arbejdsmiljørepræsentanter fungerer indtil 28.februar. 

Bent Lorenzen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at de elektroniske valg ik-

ke står alene, da valget kræver uddybende information, f.eks. på et møde om, 

hvad det indebærer at være medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Niels og Dorthe 

bringer disse kommentarer videre. 

Det er et problem, at man kun kan stemme via hjemmeside. Foreslår at det også 

er muligt med skriftlige valg. Dorthe har i mellemtiden undersøgt dette, og det 

vil være muligt at foretage skriftlige valg, såfremt man ikke har adgang til en 

computer. 

 

 

5. Kommentarer til evaluering af AU´s personalepolitik – 
deadline 30. januar 2015 (bilag 3a + 3b) 
Tiltag indtil nu: Workshops samt spørgeguide. 

LSU workshops kommenterede på: mangler større fokus på forebyggelse og op-

dagelse af stress, politikken skal rumme både TAPer og VIPer, de 10 normer 

kendes ikke af alle medarbejdere og lever ikke blandt medarbejderne, manglende 

fokus på lederudvikling og god ledelse, mangel på sprogpolitik, ønske om større 

synlighed for medarbejderne så de ved hvor de kan henvende sig, gøre politikken 

mere operationaliserbar. Alle i interim LAMU kan sende kommentarer til Dorthe 



senest onsdag den 21. januar, hvorefter der udarbejdes et samlet svar fra interim 

LAMU fra Adm.center ST. 

 

6. Proces i forbindelse med evaluering af AU´s samarbejds-
struktur – deadline 27. februar 2015 (bilag 4) 

 Forslag om 1-2 fra dette udvalg drøfter det på et særskilt møde i interim 

LSU på adm.center ST primo februar 2015  

Der holdes et ekstraordinært møde i interim LSU og der inviteres folk fra LAMU 

med. Der var enighed om at Susanna og Bent deltager. 

 

7. Evt. 
Der indkaldes til møde i interim LAMU ultimo februar. 

Diskussion af at der ikke er blevet drøftet sygefravær i LAMU, men kun i LSU. 

LAMU arbejder både med psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Emnet drøftes på mø-

det sidst i februar. 

Indeklimaundersøgelse drøftes på interim LAMU mødet i februar. 

 

 
Link til arbejdsmiljøhjemmesiden på AU: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/ 

Link til Problemanalysen og beslutninger: 
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/forside/  

Link til den overordnede proces på ST fordelt på de beslutningsområder, som 

Universitetsledelsen har opstillet som følge af problemanalysen: 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/tidsplaner/st/  

Link til personalepolitikken: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/forside/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/tidsplaner/st/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/politikkerogstrategier/

