
Lars Brodersen  15. februar 2017 
AAU – HR/AMS  
  
 Dagsorden til HAMiU-møde d. 21. februar 2017 
 
 

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 9:00 til 11:00 
 
Sted:  Aalborg:  HR's store mødelokale F3-42, Fredrik Bajers Vej 7F 

København:  SBI ACM15 (A) M4-4.057 
 Esbjerg:  NBV8 a225 

Virtuelt møderum:  "Virtual Room AAU 7505001" 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 9:00 
 

2. Psykisk arbejdsmiljø for VIP i A.C. Meyers Vænge 15 (Arbejdstilsynssagen)  9:05 
Status og planer på AT-sagen herunder rådgiverens, CRECEA's, undersøgelse. 

Orientering (Antonino Castrone og Lars Brodersen). 
 

3. Det videre arbejde med psykisk arbejdsmiljø på AAU efter 09:30 
Arbejdstilsynssagen i A.C. Meyers Vænge 15 vedr. psyk.arb.miljø for VIP 
Undersøgelsespåbuddet fra Arbejdstilsynet (AT) vedr. psykisk arbejdsmiljø for VIP i A.C. 
Meyers Vænge 15 har bl.a. som konsekvens, at AAU på eget initiativ skal undersøge om 
de problematiske forhold, som AT har mistanke om gør sig gældende for VIP i A.C. Mey-
ers Vænge 15, og som CRECEA's undersøgelse skal be- eller afkræfte tilstedeværelsen af, 
også gør sig gældende på resten af AAU. I bekræftende fald forventes AAU på eget initi-
ativ at afhjælpe de problematiske forhold, dvs. finde løsninger og iværksætte nødvendi-
ge tiltag, overalt på AAU, hvor sådanne forhold måtte gøre sig gældende. 

Drøftelse (rektor og Lars Brodersen). 

Bilag 1. 
 

4. Arbejdsmiljøorganisation for fakulteterne   10:00 
Spørgsmålet om dekanernes arbejdsmiljøansvar og et eventuelt deraf følgende behov 
for en arbejdsmiljøorganisation for fakultetet under dekanerne har ligget uafklaret i et 
stykke tid i forbindelse med den generelle, systematiske etablering af arbejdsmiljøorga-
nisationen ved AAU, og spørgsmålet trænger til en endelig afklaring. Det er uden for en-
hver tvivl, at dekanerne har et arbejdsmiljøansvar, og at de har de samme pligter som 
arbejdsgiveren i relation til arbejdsmiljøet ved AAU. 

 Beslutningen om, hvorvidt der skal være et arbejdsmiljøudvalg for fakulteterne som en 
del af AAU's arbejdsmiljøorganisation eller ej, træffer arbejdsgiveren sammen med 
medarbejderne (her: rektor og HAMiU), fordi beslutningen om arbejdsmiljøorganisatio-
nens størrelse og udformning skal træffes mellem arbejdsgiver, de ansatte, arbejdsle-
derne og virksomhedslederne jf. Arbejdstilsynets regler. 
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Drøftelse og beslutning (rektor). 

Bilag 2 og 3. 
 

5. Status på implementering af beredskabsplanen ved AAU 10:20 
Orientering og eventuel drøftelse (Svend Ole H. Poulsen, Campus Service). 
Bilag 4. 
 

6. Status og planer for APV-arbejdet 10:40 
Orientering (Lars Brodersen). 
 

7. Status på AAU's arbejdsmiljøorganisation og uddannelse af samme 10:45 
Orientering (Lars Brodersen). 
 

8. Eventuelt   10:50 
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Det videre arbejde med psykisk arbejdsmiljø på AAU bl.a. som konsekvens af AT-sagen vedr. psyk.arb.miljø for 
VIP i A.C. Meyers Vænge 15 og CRECEA's undersøgelse. 
 
 
Det videre arbejde med psykisk arbejdsmiljø på AAU bl.a. som konsekvens af AT-sagen 
vedr. psyk.arb.miljø for VIP i A.C. Meyers Vænge 15 og CRECEA's undersøgelse. 
 
Undersøgelsespåbuddet fra Arbejdstilsynet (AT) vedr. psykisk arbejdsmiljø for VIP i A.C. Meyers 
Vænge 15 har bl.a. som konsekvens, at AAU på eget initiativ skal undersøge om de problematiske 
forhold, som AT har mistanke om gør sig gældende for VIP i A.C. Meyers Vænge 15, og som CRECEA's 
undersøgelse skal be- eller afkræfte tilstedeværelsen af, i givet fald også gør sig gældende på resten 
af AAU. I bekræftende fald forventes AAU på eget initiativ at afhjælpe de problematiske forhold, dvs. 
finde løsninger og iværksætte nødvendige tiltag, overalt på AAU, hvor sådanne forhold måtte gøre 
sig gældende. 
 
CRECEA's undersøgelse og udkast til rapport til AT bliver forelagt AAU's styregruppe i AT-sagen på 
styregruppens tredje møde d. 28. marts. CRECEA's rapport skal afleveres til AT senest d. 22. april 
2017, og dermed afsluttes CRECEA's engagement ved AAU. AAU skal derefter selv arbejde videre som 
ovenfor beskrevet.  AAU vil givetvis stå sig godt overfor AT ved på eget initiativ at udarbejde en plan 
for, hvad der skal ske, når CRECEA's undersøgelse er afsluttet og sende planen, gerne i udkast, til AT 
sammen med CRECEA's rapport. 
 
CRECEA's arbejde vil bl.a. indeholde identifikation og vurdering af de forebyggelsestiltag, som allere-
de er sat i gang i et eller flere af de involverede institutter. CRECEA vil også komme med forslag til 
yderligere, fremadrettede handlemuligheder.  
 
Styregruppen i AT-sagen, som følger CRECEA's arbejde, planlægger at udarbejde et udkast til handle-
plan for det videre arbejde (efter CRECEA). Dette udkast er sat på dagsordenen til styregruppens 
fjerde møde d. 4. april 2017. 
 
HAMiU og HSU har et fællesmøde d. 24. april 2017, og tanken er at sætte styregruppens handle-
plansforslag på dagsordenen for dette møde, således at de to hovedudvalg på mødet drøfter, kon-
kretiserer og beslutter handleplanen. 
 
I udarbejdelsen af handleplansforslaget til styregruppen har CRECEA og arbejdsmiljøsektionen (AMS), 
som i et vist omfang vil komme til at bistå CRECEA hermed, brug for pejlinger på den "virksomheds-
politisk" tematisering og prioritering i det videre arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på AAU for at 
sikre, at CRECEA's anbefalinger ikke falder udenfor det mulige. Spørgsmålene til HAMiU på mødet d. 
21. februar 2017 er derfor: 

1. Hvilke indsatsområder i og omkring det psykiske arbejdsmiljø ønsker HAMiU at prioritere højt 
og hvilke "kan vente"? Eksempel på højt prioriteret indsatsområde i relation til det psykiske 
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arbejdsmiljø er den (allerede iværksatte) systematiske etablering af nærværende, lokal ledel-
se i AAU-Kbh.   

2. Skal det videre arbejde omfatte både VIP og TAP, eller kun VIP? AT-påbuddet og CRECEA's 
undersøgelse har kun beskæftiget sig med VIP. Men der vil i det videre arbejde under alle 
omstændigheder være indsatsområder, som kommer til at omfatte både VIP og TAP (eksem-
pelvis nærværende, lokal ledelse). 

3. Hvor forankres det videre arbejde? I AT-sagen har vi en styregruppe, men styregruppen 
stopper, når CRECEA's arbejde er afsluttet. Forankres det videre arbejde i arbejdsmiljøorgani-
sationen (HAMiU, F-AMiU og I-AMiU), i direktionen eller i en anden, ny styregruppe? 

4. Hvilke tiltag og handlinger mener HAMiU, der skal til for at sikre ejerskab, handling og foran-
dring frem for fortsatte undersøgelser, beskrivelser og forklaringer?  
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Fakulteternes eventuelle arbejdsmiljøorganisation under dekanerne 
 
Spørgsmålet om dekanernes arbejdsmiljøansvar og et eventuelt deraf følgende behov for en ar-
bejdsmiljøorganisation for fakultetet under dekanerne har ligget uafklaret i et stykke tid i forbindelse 
med den generelle, systematiske etablering af arbejdsmiljøorganisationen ved AAU, og spørgsmålet 
trænger til en endelig afklaring. Det er uden for enhver tvivl, at dekanerne har et arbejdsmiljøansvar, 
og at de har de samme pligter som arbejdsgiveren i relation til arbejdsmiljøet ved AAU. 
 
Beslutningen om, hvorvidt der skal være et arbejdsmiljøudvalg for fakulteterne som en del af AAU's 
arbejdsmiljøorganisation eller ej, træffer arbejdsgiveren sammen med medarbejderne (her: rektor og 
HAMiU), fordi beslutningen om arbejdsmiljøorganisationens størrelse og udformning skal træffes 
mellem arbejdsgiver, de ansatte, arbejdslederne og virksomhedslederne jf. Arbejdstilsynets regler. 
 

INDSTILLING 
Direktionen og arbejdsmiljøsektionen anbefaler, at der etableres et arbejdsmiljøudvalg for hvert 
fakultet (FAMiU). Formålet er dels at give dekanerne mulighed for at eksekvere arbejdsmiljøansvaret 
i et formelt organ, dels at give ledelse og medarbejdere mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold på 
rette niveau. 
 
Arbejdsmiljøudvalget (FAMiU) kan lægges sammen med FSU til FSA eller etableres som selvstændigt 
udvalg (FAMiU). I tilfælde af sammenlægning med FSU til et FSA skal der laves en sammenlægnings-
aftale (på samme måde som der blev lavet en sammenlægningsaftale for fx Fælles Services Samar-
bejds- og Arbejdsmiljøudvalg). Direktionen og arbejdsmiljøsektionen anbefaler sammenlægning til et 
FSA, fordi det vil give den mest transparente situation omkring de emner, som både FSU og FAMiU 
skal drøfte herunder især det psykiske arbejdsmiljø, hvilket alt i alt vil styrke arbejdsmiljøarbejdet. 
 

BAGGRUND 
Arbejdsgiverens pligter og ansvar 
Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er forsvarlige, 
og at universitetet sættes i stand til selv at løse sine arbejdsmiljøspørgsmål (jf. Arbejdsmiljølovens §§ 
1 og 15). Derfor er det universitetets ansvar, at: 

• den enkelte medarbejder er ordentligt oplært og instrueret, 
• arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres fuldt forsvarligt, 
• den enkelte medarbejder har de fornødne personlige værnemidler, 
• arbejdspladsen og tekniske hjælpemidler er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, 
• der er en arbejdsmiljøorganisation, 
• den enkelte medarbejder har den fornødne uddannelse i arbejdsmiljøarbejde, 
• der udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV), 
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• der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt i relation til sikkerhed og 
sundhed. 

 
Arbejdsgiveren har i ovennævnte sammenhæng et objektivt ansvar (ansvar uanset uagtsomhed eller 
forsæt). Arbejdsgiverens arbejdsmiljøansvar kan ikke delegeres. 
 
Dekanens arbejdsmiljøansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljø 
Arbejdsgiveren er ikke alene om at bære arbejdsmiljøansvaret og ovennævnte pligter jf. arbejdsmil-
jølovens § 23: "Lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den, som leder eller 
deltager i ledelsen af virksomheden." Der er derfor næppe nogen tvivl om, at dekanerne har et ar-
bejdsmiljøansvar og de ovennævnte pligter.  
 
Arbejdsmiljøloven benytter begrebet virksomhedsleder. Hvis en leder har til opgave at varetage eller 
deltage i den almindelige, overordnede ledelse af en virksomhed, er vedkommende i arbejdsmiljølo-
vens forstand virksomhedsleder. 
 
Virksomhedslederes arbejdsmiljøansvar og pligter ifølge arbejdsmiljøloven er altså givet for den, som 
er ansat som virksomhedsleder; ved AAU i hvert fald rektor, dekaner universitetsdirektøren, men 
sandsynligvis også institutlederne og afdelingscheferne. Virksomhedslederens arbejdsmiljøansvar er 
ikke noget, man selv vælger til eller fra, det er givet qua arbejdsmiljøloven og ansættelsen i stillingen.  
 
Etablering af en arbejdsmiljøorganisation for fakultetet under dekanen – eller ej 
For at få udført de pligter og opgaver, som følger af arbejdsmiljøansvaret, etablerer arbejdsgiveren 
en arbejdsmiljøorganisation. Etableringen sker i samråd med de ansatte, arbejdslederne og virksom-
hedslederne. Beslutningen om arbejdsmiljøorganisationens størrelse og udformning skal træffes 
mellem arbejdsgiver, de ansatte, arbejdslederne og virksomhedslederne (Arbejdsmiljølovens § 6 og 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 om samarbejde om sikkerhed og sundhed, § 16, jf. § 12, 
stk. 4.). 
 
Der er vide rammer for, hvordan arbejdsmiljøorganisationen etableres, fordi den skal kunne fungere 
mest muligt hensigtsmæssigt, hvilket arbejdsgiveren, de ansatte, arbejdslederne og virksomhedsle-
derne i samarbejde er de bedst kvalificerede til at beslutte.  
 
Arbejdsgiveren (her: rektor) kan sammen med de ansatte, arbejdslederne og virksomhedslederne 
beslutte, at det er mest hensigtsmæssigt, at dekanerne har en arbejdsmiljøorganisation for fakulte-
tet, ligesom de kan beslutte, at det er mest hensigtsmæssigt, at dekanerne ikke har en arbejdsmiljø-
organisation for fakultetet. 
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Hvis dekanen skal have en arbejdsmiljøorganisation for fakultetet 
taler for taler imod 

Dekanen er i direkte kontakt med varetagelsen af 
arbejdsgiverens pligter i fakultetet (implementerin-
gen af dekanens arbejdsmiljøansvar). 

Et Fakultets-AMiU (FAMiU) vil være et ekstra lag i 
AAU's arbejdsmiljøorganisation mellem HAMiU og 
institutternes AMiU'er, hvilket vil komplicere kom-
munikationen internt i AAU's arbejdsmiljøorganisati-
on. 

Det må antages, at rektor i så fald får en mindre 
arbejdsopgave med at udføre arbejdsgiverens plig-
ter, fordi dekanen gør det for fakultetet. Om det er 
hensigtsmæssigt eller det modsatte bør overvejes. 

 

Alt andet lige må det antages, at det for medarbej-
deren er nemmere at komme i kontakt med deka-
nen mht. arbejdsmiljøforhold end med rektor. 

 

 
Hvis dekanen ikke skal have en arbejdsmiljøorganisation for fakultetet 

taler for taler imod 
Enklest mulige arbejdsmiljøorganisation for AAU's 
fakulteter (bestående af HAMiU og institutternes 
AMiU'er). 

Dekanen har et ansvar og pligter i forhold til arbejds-
miljøet, men er ikke i direkte kontakt med arbejdsmil-
jøorganisationen, hvor der skal drøftes og besluttes 
arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forhold, som er 
indeholdt i dekanens ledelsesansvar. 

 Det må antages, at rektor i så fald får en større ar-
bejdsopgave med at udføre arbejdsgiverens pligter, 
fordi rektor dermed sandsynligvis bliver den, der også 
skal udføre dekanens arbejdsmiljøpligter. Om det er 
hensigtsmæssigt eller det modsatte bør overvejes. 

 Alt andet lige må det antages, at det for medarbejde-
ren bliver sværere at komme i kontakt med den ar-
bejdsmiljøansvarlige virksomhedsleder hhv. arbejds-
giveren mht. arbejdsmiljøforhold, hvis dekanen ikke 
er en del af arbejdsmiljøorganisationen. 

 
Arbejdsmiljøforhold i dekanens ansvar som skal drøftes i arbejdsmiljøorganisationen 
Der er forhold i dekanens ledelsesansvar, som ifølge arbejdsmiljølovens § 15, stk. 3 og Arbejdstilsy-
nets bekendtgørelse nr. 1181 om samarbejde om sikkerhed §§ 17 og 18 og sundhed skal drøftes i 
arbejdsmiljøorganisationen. Ud over sådanne emner, som er dekanens ansvar og som skal drøftes i 
arbejdsmiljøorganisationen, er der selvfølgelig mulighed for at drøfte lige præcis de emner og for-
hold, som man måtte finde relevante at drøfte på rette niveau. 
 
Eksempler på emner, som er dekanens ansvar, og som skal drøftes i arbejdsmiljøorganisationen: 

• De arbejdsmiljømæssige konsekvenser af økonomi i forhold til byggerier, fx disponering af 
lokaler og bygningsarealer.  

• De arbejdsmiljømæssige konsekvenser af samarbejdsaftaler, fx med Region Nordjylland. 
• De arbejdsmiljømæssige konsekvenser af økonomien i undervisningen (skolernes økonomi). 
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Hvis de nævnte forhold i dekanens ledelsesansvar ikke kan drøftes i dekanens/fakultetets arbejdsmil-
jøorganisation (fordi den ikke er der), skal forholdene drøftes et andet sted i AAU's arbejdsmiljøorga-
nisation, hvilket bør besluttes og informeres om i AAU's arbejdsmiljøorganisation.  
 
Eksempel: Huslejemodellen har givetvis arbejdsmiljømæssige konsekvenser fx i forhold indeklima i 
forbindelse med de såkaldte fortætninger (oplevelse af generende støj, oplevelse af mangel på frisk 
luft mv.). Disse konsekvenser og forebyggende tiltag i forhold hertil skal drøftes i arbejdsmiljøorgani-
sationen. Hvor er det hensigtsmæssigt, at den arbejdsmiljømæssige drøftelse foregår? I et 
FSA/FAMiU fordi dekanen har betydeligt kontrol over fx økonomien i ovennævnte emner? I Fælles-
Services samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (FSA) på vegne af hele universitetet altså også på vegne 
af fx VIP'erne, fordi huslejemodellen er udarbejdet i Campus Service og besluttet af universitetsdirek-
tøren? Eller er det mest hensigtsmæssigt, at huslejemodellens arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
drøftes i HAMiU, fordi det er et emne, der angår hele AAU?  
 
------------------ 
 
Arbejdsgiverens objektive ansvar og virksomhedslederens subjektive ansvar 
 
Arbejdsgiverens objektive ansvar følger af arbejdsmiljølovens § 83. I Aalborg Universitets tilfælde vil det 
givetvis være Aalborg Universitet som juridisk person, der bærer det objektive ansvar. Virksomhedslede-
ren (her: rektor og dekanen) er ikke pålagt et objektivt ansvar, sådan som arbejdsgiveren er. Virksomheds-
ledere kan derfor kun straffes for overtrædelse af lovgivningen, når man konkret kan bebrejde dem be-
stemte handlinger eller undladelser, som de i uagtsomhed eller med forsæt har bidraget til overtrædelsen 
med. Bestyrelsesmedlemmer vil ofte kunne være omfattet af virksomhedslederbegrebet, idet de træffer 
beslutninger, der kan have en overordnet betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden. 
 
Arbejdsmiljølovens § 83. For overtrædelse af § 15, § 15 a, § 16, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, 
stk. 1, § 82, stk. 1, nr. 2 og 3, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke 
kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse for bødean-
svaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomhe-
den som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.  
 
Stk. 2. Ved bødens udmåling finder § 82, stk. 2 og 4 -6, tilsvarende anvendelse.  
 
Stk. 3. I det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren ikke 
pålægges bødeansvar, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om  

1. anvendelse af personlige værnemidler,  
2. anvendelse af udsugningsforanstaltninger,  
3. anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,  
4. anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller  
5. certifikater til kran og gaffeltruck.  
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 U D K A S T 
 
 Fordelingen af arbejdsmiljøopgaver og -pligter i AAU's arbejdsmiljøorganisation 
 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med den mulige etablering af arbejdsmiljøudvalg for fakulteterne øges behovet for at 
klarlægge, hvilke arbejdsmiljøudvalg der har hvilke opgaver.  
 
Nedenstående liste er et konglomerat af arbejdsmiljølovens bestemmeler, Arbejdstilsynets regler 
samt AAU's egne dokumenter om arbejdsmiljøarbejdet ved AAU i relation til de opgaver, arbejdsmil-
jøorganisationen skal udføre. Listen indeholder kun arbejdsmiljøopgaver.  
 
Arbejdsmiljøsektionen foreslår, at opgaverne fordeles mellem udvalgene i det perspektiv, at jo høje-
re oppe i udvalgsstrukturen desto mere fremadrettet og strategisk bliver der arbejdet, og tilsvarende 
jo længere nede i udvalgsstrukturen desto mere reaktivt og operationelt bliver der arbejdet. 
 
Hvis arbejdsmiljøudvalget for fakultetet lægges sammen med samarbejdsudvalget skal nedenstående 
liste flettes med de opgaver, som følger af samarbejdsaftalen, og det kræver en del mere arbejde og 
beslutning om sammenlægning mv., inden denne fletning kan udføres meningsfuldt.  
 
I Fælles Service er der allerede og udelukkende sammenlagte samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, 
ligesom der i nogle institutter er sammenlagte samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. I disse tilfælde er 
nedenstående opgaveliste "blot" en liste over de arbejdsmiljøopgaver, som samarbejds- og arbejds-
miljøudvalget skal udføre og ikke en erstatning for gældende forretningsorden/årshjul. 
 
Årshjul for HAMiU, FAMiU og AMiU kan eventuelt udarbejdes, når opgavelisten er besluttet. Det er 
ikke nødvendigvis alle nedenstående opgaver, som meningsfuldt kan sættes ind i et årshjul, fordi 
opgaverne kan have ad-hoc-karakter, ligesom der i de enkelte fakulteter, institutter og afdelinger i 
Fælles Service kan være særlige forhold, der skal tages hensyn til i udarbejdelsen af et eventuelt års-
hjul. 
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 Fordelingen af arbejdsmiljøopgaver og -pligter i AAU's arbejdsmiljøorganisation 
 
 
HAMiU's (AAU's hovedarbejdsmiljøudvalg) opgaver 
 
1. Udarbejde og vedligeholde AAU's arbejdsmiljøpolitik, hvori især ambitionsniveauet for arbejdsmil-

jøkvaliteten på AAU er beskrevet. 

2. Udarbejder og vedligeholder regler (retningslinjer), som konkretiserer arbejdsmiljøpolitikken, 
gældende for hele AAU, som fx: 

i. regler (retningslinjer) for uddannelsen af AAU's virksomhedsledere, arbejdsledere og arbejds-
miljørepræsentanter 

ii. regler (retningslinjer) for instruktion/oplæring/vejledning i at udføre arbejdet på en arbejds-
miljømæssig farefri måde (både VIP og TAP, "vådt" og "tørt") 

iii. regler (retningslinjer) for brugen af AAU's faciliteter (fx værksteder, laboratorier, undervisning 
og andre steder, hvor der er risici)  

3. Beslutter AAU's arbejdsmiljøorganisation som helhed herunder tilpasser den, når der fx sker or-
ganisatoriske ændringer. 

4. Beslutter de overordnede koncept og regler for APV på AAU som helhed. 

5. Arrangerer en årlig, intern arbejdsmiljøkonference for AAU's arbejdsmiljøorganisation og andre 
interesserede. 

6. Drøfter indikationer på arbejdsmiljøkvaliteten for hele AAU (sygefraværsstatistik, personaleom-
sætningsstatistik, trivselsmålinger, arbejdsulykkestatistik, generelle forhold fra den psykologiske 
rådgivning, samt de AAU-generelle resultater fra APV i AAU's enheder og andre AAU-generelle in-
formationer fra FAMiU'erne) og drager de nødvendige konsekvenser i forhold til ovenstående. 

7. Beredskabet ved AAU (beredskabsloven). 

8. Evaluering af eget (HAMiU's) arbejde. 
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 Fordelingen af arbejdsmiljøopgaver og -pligter i AAU's arbejdsmiljøorganisation 
 
 
FAMiU's (fakultetsarbejdsmiljøudvalg) opgaver 
(den samme opgaveliste gælder stort set for Fælles Services samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg FSA) 
 
1. Drøfter de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af de økonomiske dispositioner i forhold til bygnin-

ger og lokaler i fakultetet (fx huslejemodellen/fortætninger, økonomi i undervisningen) og beslut-
ter relevante tiltag på arbejdsmiljøområdet i forhold hertil. 

2. Drøfter de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af samarbejdsaftaler med eksterne parter og be-
slutter relevante tiltag på arbejdsmiljøområdet i forhold hertil. 

3. Drøfter indikationer på arbejdsmiljøkvaliteten for fakultetet (sygefraværsstatistik, personaleom-
sætningsstatistik, trivselsmålinger, arbejdsulykkestatistik, generelle forhold fra den psykologiske 
rådgivning, samt de fakultets-generelle resultater, især målsætningerne fra arbejdsmiljødrøftel-
serne, fra APV i fakultetets enheder) og drager de nødvendige konsekvenser i forhold til ovenstå-
ende mhp. at AMiU'erne udfører disse. 

4. Følger op på implementeringen i fakultetet af HAMiU's generelle retningslinjer. 

5. Evaluering af eget (FAMiU's) arbejde. 

 

 
  



Lars Brodersen Bilag 3 – HAMiU-møde 21/2 2017 15. februar 2017 
AAU - HR/AMS 
  
 
 U D K A S T 
 
 Fordelingen af arbejdsmiljøopgaver og -pligter i AAU's arbejdsmiljøorganisation 
 
 
AMiU's (arbejdsmiljøudvalg ved instituttet og afdelinger i Fælles Service) opgaver 
 
1. Planlægge, lede og koordinere enhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed.  

2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse i enheden. 

3. Drøfte arbejdsmiljøgruppernes kontrol af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og beslutte eventuel-
le, hensigtsmæssige tiltag som konsekvens heraf. 

4. Planlægge enhedens APV. 

5. Drøfte og beslutte arbejdsmiljøorganisationens størrelse i enheden. 

6. Rådgive institutlederen/afdelingschefen om 
- løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.  
- hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift  
- enhedens kompetenceudviklingsplan i relation til arbejdsmiljøet.  
En del af denne rådgivning skal efter omstændighederne kanaliseres videre til FAMiU/FSA-
niveauet. 

7. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, 
og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal 
en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i en-
heden. 

8. Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsri-
sici. 

9. Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion mhp. at de ansatte kan udføre arbejdet 
på en arbejdsmiljømæssig farefri måde, tilpasset arbejdsforholdene i enheden og de ansattes 
behov, samt sørge for, at der føres stadig tilsyn med overholdelse af instruktionerne. 

10. Sørge for at de ansatte i enheder er bekendt med arbejdsmiljøorganisationen. 

11. Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomhe-
der, når der udføres arbejde på samme arbejdssted. 

12. Evaluering af eget (AMiU's) arbejde. 
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 Fordelingen af arbejdsmiljøopgaver og -pligter i AAU's arbejdsmiljøorganisation 
 
 
AMG's (arbejdsmiljøgruppen) opgaver 
 
1. Udføre de operationelle, daglige opgaver i arbejdsmiljøarbejdet. 

2. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. 

3. Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion, tilpasset de ansattes behov, i at udføre 
arbejdet på en arbejdsmiljømæssig farefri måde.  

4. Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil; registrere, 
undersøge og anmelde både nær-ved-arbejdsulykker og arbejdsulykker samt anmelde begge dele 
til AMS. 

5. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.  

6. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.  

7. Holde sig i næsten-daglig kontakt med arbejdsmiljøet i AMG'ens nærhedsområde for at opbygge 
og vedligeholde viden om arbejdsmiljøkvaliteten i AMG'ens nærhedsområde. 

 



 

 

HAMiU 

 

  

  

  

 

 

Implementering af AAU Generel Beredskabsplan 

- Beskrivelse af aktuel status, feb. 2017 

 

Arbejdet foregår fortsat i 2 spor 

 Etablering og udvikling af krisestyringsorganisation 

 Udvikle, samordne og synliggøre beredskabsmæssige ressourcer 

 

1. Krisestyring  

 Udpegning af krisevagter  

o er sket 

o oversigt optaget som bilag til beredskabsplan 

o krisevagter har været samlet for indledende information (dog endnu ikke i AAU CPH) 

 Nødtelefonnumre 

o er etableret, test er gennemført jan. 2017 med positivt resultat. 

 Uddannelse af krisevagter 

o AAU AAL og AAU ESB: kursus v. Falck gennemført jan. 2017. 

o AAU CPH: kursus v. Hovedstadens Beredskab endnu ikke aftalt. 

 ’Beredskabstaske’ 

o arbejde med indhold i og format for ’beredskabstaske’ til krisevagter i gang(krisevagter er med i 

dette arbejde) 

 Øvelser (for krisevagter) 

o øvelsesplanlægning er endnu ikke iværksat. 

SIDSTE NYT: overordnet status – det interne beredskab ses nu som værende funktionsdygtigt og ’i 

gang’, selv om der udestår en række udviklingstiltag. 

2. Beredskabsmæssige ressourcer 

 RBG14 er under beredskabsmæssige ’opgradering’ og forventes som den første AAU-bygning at 

komme på det ønskede niveau i forhold til beredskabsmæssige ressourcer: 

o Supplerende slukningsmateriel (håndildslukkere) 

 er opsat 

 skiltning efter DS/EN 7010 er udarbejdet og leveret, men endnu ikke opsat 

o Evakueringsudstyr 

 er opsat 
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 instruktioner til evakueringsleder hhv. samlepladsleder til evakueringsudstyr er udar-

bejdet, men er endnu ikke sat i kassetterne  

o Flugtvejsplaner  

 er udarbejdet 

 sagsbehandles p.t. ved Nordjyllands Beredskab 

o Alarmeringsinstrukser 

 Er opsat 

 Dog endnu ikke ved flugtvejsplanerne, da disse afventer sagsbehandling 

o SafetyPoint-skabe 

 SafetyPoint-skabe er hjemkøbt (50 stk.)og befinder sig på AAU-lager på Troensevej. 

 2 stk. til RBG14 er endnu ikke opsat 

o Førstehjælpsudstyr 

 Købsaftale med Dansk Brandteknik indgået primo december 

 10 stk. ’store’ FH-kufferter (placeres på betjentkontorer på AAU), heraf 1 stk. i 

RBG14 

 50 stk. ’små’ FH-kasser (placeres på SafetyPoints), heraf 2 stk. i RBG14 

 50 (evt. 100) yderligere stk. refill U/B til fordeling til institutter og afdelinger, 

som har egne FH-kasser. Muligvis kan evt. lokale abonnementer derfor opsi-

ges. 

 10 stk. hjertestartere er købt til supplering af totalbeholdning, 2 stk. findes al-

lerede i RBG14. 

 

o Bygningsbrugerinstruktioner 

 3 stk. brugermøder til ansatte i bygningen er gennemført (også på engelsk) ultimo no-

vember 2016 

 

 Andre bygninger, hvor beredskabs ’opgradering’ er undervejs eller under forberedelse 

o PON107 – undervejs, slukkere og alarmeringsinstrukser er opsat, flugtvejsplaner og anden 

skiltning mangler, brugermøder: se under PON111. 

o TMV23 (B&A) – under forberedelse 

o PON111 – under forberedelse, brugermøder er gennemført i januar 2017 

o FIB5 – under forberedelse (afventer dog ombygning primo 2017) 

o AAU CPH – under forberedelse, bygningsgennemgange gennemført i uge 5, 2017. 

 

 

 

S.O.H. Poulsen 

 




