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Referat fra HAMiU-møde mandag d. 10. december 2018  
 
Til stede: Per Michael Johansen, Henrik H. Søndergaard, Karina Boller Jensen, Peter Fojan, Mogens 
Juul Møller, Martin Mølholm, Lars Brodersen, Henrik Pedersen (video og indtil 14:30), Rudi P. Nielsen 
(video), Trond Beldo Klausen, Louise Danielsen, Kim Dremstrup, Thøger Kristensen ITS under punkt 2 
og 3, Svend Ole H. Poulsen CAS under punkt 2, Thorkild Ærø (video), Søren R. Juul (video), Ole Busck 
(video) og Helle Ejersbo HR under punkt 5 til 8. 
 
Afbud fra: Antonino Castrone, Annette Lorentsen 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendt med den ændring, at punkt 7 om trivselsbarometeret udgik. 

 

2. Arbejdsulykker på AAU 

Den årlige oversigt og orientering om arbejdsulykker på AAU. 

Orientering (Svend Ole H. Poulsen, CAS) og drøftelse. 

 

Bilag uddelt på mødet. 

I 2018 har der på AAU været i alt 30 ulykkeshændelser med 48 tilskadekomne (30 ansatte og 18 

studerende). I forhold til antal ansatte er det et meget lavt antal. Der er ikke et bestemt arbejds-

felt, der er mere ramt end andre. 

Arbejdsmiljøsektionen (AMS) overvejer tiltag, som skal styrke informationsniveauet omkring ind-

beretning af ulykker herunder også instruktionspligten i arbejdets udførelse (jf. retningslinjer for 

arbejdsmiljø i værksteder og laboratorier RAVL) og risikovurdering i arbejdets udførelse. 

HAMiU tog orienteringen til efterretning og udtrykte ønske om, at næste års oversigt indeholder 

en kort beskrivelse af hændelsesforløbet i hver enkelt ulykke (hvad var det egentlig, der skete). 

 

3. SOL (Projekt Skemalægning og Lokalebooking)  

Det Strategiske Digitaliseringsråd har iværksat Projekt Skemalægning og Lokalebooking (SOL). Ef-

ter et omfattende analysearbejde og efterfølgende udbud har AAU anskaffet systemet Syllabus. 

Opfølgning på HAMiU-møde i maj 2018. Det indstilles, at HAMiU drøfter de arbejdsmiljømæssige 

konsekvenser og muligheder i indførelsen af ny fælles skema- og lokalebooking for Aalborg Uni-

versitet. 

Orientering (Thøger Kristensen, ITS) og drøftelse. 

Bilag 1.  
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Det arbejdsmiljømæssige aspekt i SOL-projektet har været og er at reducere usikkerhed om pro-

cesser mv. i skemalægning og lokalebookning til undervisningsbrug. Der bliver brugt betydelige 

ressourcer på at håndtere skemalægning og lokalebookning på en ”håndholdt” måde, hvilket ikke 

er hensigtsmæssigt. ITS vil arbejde for at SOL-projektet forankres ledelsesmæssigt i relation til im-

plementeringen i de enkelte enheder. 

HAMiU tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med projektets arbejdsmiljø-

mæssige aspekter. 

 

4. Hvad gør HAMiU for at prøve at sikre et godt arbejdsmiljø for de medarbejdere ved   

AAU, der i særlig grad bliver berørt af nedskæringer og besparelser, herunder ikke  

mindst de medarbejdere i Campus København, der rammes af beslutningen om lukning  

af uddannelse?  

 

Herunder: Revision af APV 

Medarbejderrepræsentanterne i HAMiU indstiller, at trivselsbarometret, som udgør et vigtigt ud-

gangspunkt for APV-arbejdet herunder runderinger i institutter og afdelinger, skal gøres om for 

sektioner o. lign. som har fået besked om lukning af uddannelser og udfasning. Det indstilles også, 

at HAMiU drøfter, om trivselsbarometret skal gøres om i videre omfang. Det kunne være hele 

Campus København eller hele AAU. Det vil være svært at finde medarbejdere nogen steder, hvis 

arbejdsmiljø ikke er blevet berørt af udmeldingen om nedskæring og besparelser. 

 

Orientering (Ole Busck) og drøftelse. 

Næstformanden indledte med at beklage, at HR-tilstedeværelse var savnet ved præsentationen af 

besparelser og nedskæringer i København ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet. Han 

mente, at der burde have været nogen til at tage sig af de medarbejdere, der tog meddelelserne 

meget nært. Rektor og Henrik H. Søndergaard anerkendte det hensigtsmæssige i HR’s tilstedevæ-

relse ved sådanne arrangementer. De vil fremover stræbe efter, at HR i højere grad involveres i 

fakulteternes processer relateret til omstruktureringer, besparelser og nedskæringer. 

 

Næstformanden gav desuden udtryk for en manglende forståelse blandt medarbejderne for be-

slutningen om at lukke syv uddannelser i Campus Kbh. Han mente det var meget vigtigt for ledel-

sen at råde bod på dette samt i det hele taget at forholde sig til utrygheden i forhold til Campus 

Københavns fremtid. Næstformanden oplever også en ærgrelse blandt forskningsgruppeledere 

over, at det nu ville blive sværere at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. 

 

 

Søren R. Juul ønskede ført til referat: ”Som arbejdsmiljørepræsentant og medarbejder ved Institut 

for Sociologi og Socialt Arbejde her i København er jeg af mine kolleger blevet bedt om at formu-

lere nogle kritiske spørgsmål til universitetsledelsen i anledning af de bebudede fyringer. Det 

kommer næppe bag på ledelsen, at en annonceret fyringsrunde skaber frygt blandt medarbejder-

ne og hermed påvirker det psykiske arbejdsmiljø særdeles negativt. Det er unægtelig svært at gå 

engageret til den kommende semesterplanlægning i en situation, hvor medarbejderne ikke ved 

om de er købt eller solgt. 
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Det værste er, at medarbejderne oplever at problemerne kunne være forudset tidligere og imø-

degået anderledes af ledelsen, hvis man havde ønsket det. Kunne det ikke være forudset, at den 

nye budgetmodel rammer samfundsvidenskab meget hårdt? Og kunne man ikke have opfattet 

det som hele universitetets problem, som bude løses på tværs af fakulteter, dvs. en mere solida-

risk løsning på problemerne? Vi oplever ikke, at vi som medarbejdere er blevet informeret om 

problemerne og deres størrelsesorden i tide, og vi er ikke blevet præsenteret for en begrundelse 

af den meget skæve fordeling af besparelserne.  Det er kritisabelt, at vores tillidsrepræsentanter 

ikke er blevet inddraget på et tidspunkt, hvor der ville være mulighed for at diskutere besparel-

sernes fordeling. 

 

Nogle af mine kolleger oplever det som en bevidst nedprioritering af samfundsvidenskab. Hvor 

meget skal samfundsvidenskab bløde her og nu, og hvordan undgås det, at det får uoprettelige 

konsekvenser for arbejdsmiljøet og de samfundsvidenskabelige uddannelsers kvalitet og status? 

Hvordan hænger en nedprioritering af samfundsvidenskab sammen med Viden for verden og 

tværvidenskabelige initiativer som Innovation hub? 

 

Kan og vil ledelsen mane rygterne om en strategisk nedprioritering af samfundsvidenskab i jor-

den? Og hvad vil man i givet fald gøre for, at det ikke sker i praksis? Kunne man evt. gentænke 

budgetmodellen og tage tiltag, der skaber en mere retfærdig byrdefordeling mellem institutter og 

fakulteter?” 

 

Rektor svarede til Sørens indlæg, at forklaringen på et overordnet niveau er en vigende økonomi. I 

2019 er der på AAU’s samlede budget 67 mio. kr. mindre end i starten af 2018. Ledelsen er nødt 

til at finde de nødvendige besparelser på budgettet og foretage de nødvendige prioriteringer. De 

engelsksprogede uddannelser skal beskæres, har politikerne besluttet. Det er ikke noget AAU har 

besluttet. Fx beder politikerne om at få uddannelser ud i yderområderne, og det er et blandt 

mange aspekter, som ledelsen har måttet tage i betragtning. Rektor udtrykte inderlig beklagelse 

over, at besparelserne rammer nogen i deres ansættelse, og at der skal afskediges. Det er pine-

fuldt, at skulle fyre medarbejdere, og derfor stræber vi efter at komme gennem processen så hur-

tigt som overhovedet muligt, så usikkerheden reduceres mest muligt. 

 

Rektor forsatte med at forklare, at budgetmodellen selvfølgelig kunne have været lavet anderle-

des. Men nu er den gældende budgetmodel vedtaget af bestyrelsen frem til 2021, og derefter skal 

den revideres. Det store tab på SAMF skyldes ikke primært indførelse af ny budgetmodel, men 

hovedsagelig dimensioneringen – både den nationale - og egendimensioneringen – samt indførel-

se af uddannelsesbevilling reform og de fortsatte 2% besparelser på uddannelsesbevillingen,. Der 

er dog ikke kommet yderligere dimensioneringskrav fra centralt hold til AAU i de seneste to år. 

Andre universiteter er blevet mødt med dimensioneringskrav. Budgetmodellen understøtter en 

beslutning om at styrke mulighederne til at øge det eksterne hjemtag på AAU. Vi kan nok ikke for-

vente, at den statslige finansiering øges i de kommende år. Der er således ikke tale om nedpriori-

tering af SAMF. Alle hovedområder er hårdt ramt undtagen af TECH. Vi forlanger til gengæld af 

TECH, at der præsteres et højere årsresultat end foreslået i budgetforslaget, så vi kan fastholde 

bestyrelsens krav til egenkapital i de kommende år. 
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Der blev fra medlemmer af HAMiU efterlyst mere kommunikation fra ledelsen til medarbejderne, 

når der sker besparelser og nedskæringer. Dette bør ske for at undgå rygtedannelser og at med-

arbejderne selv skaber et fejlagtigt billede af situationen. Et ønske var uddybning af beslutnings-

grundlaget og tydeligere information om, at AAU-København ikke står foran nedprioritering. Rek-

tor medgav, at der kunne have været bedre kommunikation til medarbejderne i hele denne sag. 

 

I forlængelse af foranstående drøftede HAMiU kort behovet for at revidere APV’en, fx ved at gen-

tage trivselsbarometermålingen. Der var enighed om, at trivselsbarometermålingen ikke skal gen-

tages, da resultaterne skal ses som en indikation på trivslen mv. på et givet tidspunkt, og at de be-

tydningsfulde informationer om arbejdsmiljøets tilstand skabes i drøftelserne på tjenestestedet. 

Samtidig var der enighed om at forholde sig til den igangværende besparelses betydning for ar-

bejdsmiljøet i de igangværende runderinger.  

 

 

5. Bemandingen i AAU’s centrale arbejdsmiljøsektion (AMS) for så vidt angår organisatorisk og  

socialt arbejdsmiljø.  

Orientering (Ole Busck) og drøftelse. 

Ole Busck uddybede dagsordenpunktet og forklarede, at flere institutter har givet udtryk for, at 

det kniber med at få støtte og råd til problemer og arbejde med organisatorisk og socialt arbejds-

miljø fra AMS.  

Henrik H. Søndergaard forklarede, at indsatsen i forhold til organisatorisk og socialt arbejdsmiljø 

er integreret bredt i alle HR-afdelingens aktiviteter samt flere af de strategiske indsatser, og ikke 

længere kun i AMS. Hvis der er konkrete ydelser, der umiddelbart er svære at finde, er man vel-

kommen til at spørge generelt i HR og man kan altid henvende sig til nærmeste HR-Partner. Ligger 

ydelsen udenfor HR’s opgaveportefølje, er der samarbejdsaftaler ift. forskellige konsulentydelser, 

som det enkelte institut, mod betaling, kan rekvirere. 

 

6. Status på AT-sagen vedr. VIP’ernes psykiske arbejdsmiljø i A.C. Meyers Vænge 15  

Status efter supplerende tilsyn (gruppesamtalerne) i Institut for Planlægning og Institut for Læring 

& Filosofi. 

Orientering (Lars Brodersen) 

Lars Brodersen orienterede om, at Arbejdstilsynet efter gruppesamtalerne i Institut for Læring og 

Filosofi samt institut for Planlægning, hhv. d. 21. november 2018 og d. 5. december 2018, udtryk-

te tilfredshed med arbejdsmiljøet i de to institutter, og at der ikke kommer nogen reaktion fra Ar-

bejdstilsynet. Arbejdstilsynet roste de to institutters og AAU’s arbejde med det organisatoriske og 

sociale arbejdsmiljø gennem de to år, sagen har stået på i A.C. Meyers Vænge 15. Institut for Plan-

lægning har dermed efterkommet påbuddet, og der er pt. ikke flere udeståender med Arbejdstil-

synet i A.C. Meyers Vænge 15. 
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HAMiU tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med, at sagen efter 2½ år omsi-

der er slut - og med et positivt udbytte, hvor udvikling af det organisatoriske og sociale arbejds-

miljø er sket på hele AAU. 

 

7. Trivselsbarometer 2018  

Orientering om generelle forhold i trivselsbarometerrapporterne.  

Orientering (Helle Ejersbo / Lars Brodersen). 

Dagsordenpunktet udgik, da trivselsbarometerrapporterne først offentliggøres den 11. december. 

 

8. Afrapportering til dekanerne fra arbejdsmiljødrøftelser i institutterne  

Forslag om ny procedure for afrapportering til dekanerne fra arbejdsmiljødrøftelserne i institut-

terne.  

Orientering (Helle Ejersbo). 

Bilag eftersendt med referatet. 

Modellen som HAMiU drøftede for et år siden beskrev, at fakultetskontorerne skulle foretage op-

samling til hovedområderne (dekanerne). Men som konsekvens af nedlæggelsen af fakultetskon-

torerne foreslår AMS, at AMS overtager den rolle. Dette indebærer bl.a. at hjælpe dekanerne og 

direktøren med at analysere og kvalificere inputtet fra hhv. institutter og FS-afdelinger. 

HAMiU tog orienteringen til efterretningen uden kommentarer. 

 

9. Eventuelt 

Intet under eventuelt 


