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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt  
 

2. Punkter til drøftelse og beslutning 
a. Status for rammeaftale med Krogshave Consult 

Der er endnu ikke indgået en rammeaftale med Krogshave Consult om 
programmering til Kiros. Det blev aftalt, at Jørgen følger op.   
 

b. Kiros – faglige og økonomiske forhold 
En række ønsker til udvikling af Kiros blev drøftet. Der var enighed om at 
prioritere 1) elektronisk om-mærkning af kemikalier til CLP mærkning og 
2) etablering af ekstern database med Stof-stamoplysninger fra Toxido. 
Herudover er der behov for mindre tilpasninger af Kiros og support til 
AU personale. Der endvidere behov for en afklaring med Krogshave 
Consult om hvilke opgaver AU selv kan løse ifm. udvikling og opdatering 
af Kiros. Det blev aftalt, at Jørgen følger op og indkalder til møde med 
Krogshave Consult mhp. igangsættelse af disse opgaver.  
 

c. Kursus for brandinstruktører 
Jørgen arbejder på at etablere et kursus for brandinstruktører, da flere 
af de nuværende brandinstruktører holder op. Der er pt. ca. 10 interes-
serede; Marianne tjekker på Health og Jørgen på ST om der er flere inte-
resserede således, at der kan etableres et hold på 16 personer til et in-
ternt 2 dages kursus.   
 

d. Notifikation af selvvurderede stoffer 
Altox har meddelt, at selvvurderede kemikalier, der ikke er på den har-
moniserede liste, skal notificeres til ECHA hvis leverandørens klassifice-
ring fraviges. PÅ AU fraviges leverandørens klassificering af et kemikalie 
yderst sjældent, og aldrig til et mindre farligt middel. På den baggrund 
var der enighed om at afvente, at reglen om notifikation af ECHA im-
plementeres i dansk lovgivning. 
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3. Meddelelser  
a. Formand og næstformand 

Marianne nævnte, at man på HAMU mødet det 12. april skal drøfte fæl-
les registrering af afholdelse af beredskabsøvelser på AU.  
Jørgen nævnte, at Astrid, Lina og Jørgen har afholdt møder om overgang 
til brug af Kiros med AGRO, ANIS, MBG og FOOD, og at der vil blive ar-
rangeret møde med BIOS og ENVS i Roskilde snarest muligt.    
Jørgen nævnte, at Kemisk Institut har ansat kemiingeniør Carsten Peder-
sen pr. 1. april 2016. Carsten skal arbejde halvtids på Kiros, finansieret af 
ST dekanat.   
 

b. Koordinerende sikkerhedsrådgiver og affaldsansvarlige 
Trine meddelte, at hun har udarbejdet udkast til årsrapport for 2015 for 
sikkerhedsrådgiverfunktionen. Marianne og Jørgen har kommenteret på 
udkastet og en færdig version forventes at kunne foreligge i løbet af få 
dage. 
 
Trine nævnte, at hun arbejder på at effektivisere universitetets håndte-
ring af reglerne vedrørende forsendelser med tøris på fly. Reglerne fore-
skriver, at alle der pakker en tørisforsendelse til fly, skal have et IATA-
certifikat. På Aarhus Universitet er der p.t. kun 4 personer der har dette 
certifikat, medens der er mange flere, der ofte har behov for at pakke og 
sende en tørisforsendelse med fly. 
 
Trine nævnte, at Alectia har solgt arbejdsmiljødelen af virksomheden til 
Falck Health Care. Trine kontakter AU Indkøb, da der skal indgås ny ind-
købsaftale på området per. 1.8.2016. 
 

c. Kemikaliekonsulenter og APB superbrugere 
Astrid og Lina nævnte, at Veterinære Lægemidler og Pesticider kan 
mærkes med en kode (et nummer) i Kiros så man nemt kan trække en li-
ste over alle midler med denne kode.  
  

d. Biosikringsansvarlig 
Der var intet til dette punkt.   
 

4. Næste møde 
Det blev aftalt at Jørgen indkalder til det næste møde.  
  

5. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt.  

  
 
 


