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Dagsorden til HAMiU-møde mandag d. 7. februar 2019 kl. 13:00 til 15:00 
 
Sted:  Aalborg:  Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207 

København:  A.C. Meyers Vænge 15, lokale 2.1.023 
 Esbjerg:  Niels Bohrs Vej, lokale B108 

Virtuelt møderum:  "Virtual Room AAU 7505002" 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 13:00 

 

2. Trivselsbarometeret 2018 13:05 

Trivselsbarometermålingen blev udført i oktober 2018 og rapporterne blev efterfølgen-

de gjort tilgængelige for alle ansatte på AAU. Er der forhold i trivselsbarometerresulta-

terne, som påkalder sig særlig opmærksomhed med behov for ændringer i AAU’s ar-

bejdsmiljøpolitik eller AAU’s regler? Er der forhold i opgørelsesmetoden, som med for-

del kan revideres? 

Oplæg fra HR-afdelingen, orientering fra Ole Busck og efterfølgende drøftelse.   

 

3. Arbejdsmiljøperspektivet i forandringsprocesser 13:25 

En redegørelse er ønsket fra HR hvorvidt de har oplevet proceduren for at gennemføre 

nedskæringer som hensigtsmæssig og om de har haft de nødvendige ressourcer til at 

tackle de arbejdsmiljøproblemer, som processen har givet – og giver – anledning til. Pro-

ceduren har været omgærdet af megen fortrolighed og medarbejderindflydelsen har 

stort set været sat ud af kraft. Der foregår p.t. i alle institutter, som forbereder eller 

gennemfører fyringer en enormt vigtig aktivitet for at undgå at selve processen og den 

forventede større arbejdsbelastning fremover skaber utryghed og manglende trivsel. 

Bliver der fra centralt hold gjort tilstrækkeligt for at understøtte denne aktivitet? 

 

Orientering (Ole Busck) og drøftelse. 

 

4. VVA (vurdering af virkninger på arbejdsmiljøet) 13:50 

En forstærket indsats for at virkeliggøre den tidligere beslutning (HAMiU-mødet d. 19. 

september 2016) om at vedtage en procedure for VVA (vurdering af virkninger på ar-

bejdsmiljøet) ved gennemførelse af større organisatoriske ændringer. 

Fra referatet 16. sept. 2016:  

ad 6. VVA (Vurdering af virkninger på arbejdsmiljøet / risikovurdering i arbejdsmiljøet) 

Som udløber af "Vision 2020 for det psykiske arbejdsmiljø på AAU" arbejder AMS på de 

første skitser til et VVA-koncept. AMS ønsker et tæt samarbejde med HAMiU i denne sag, 
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hvorfor AMS har et øn-ske om, at HAMiU-repræsentanter (1 leder og 1 medarbejder) 

indtræder i et lille arbejdsudvalg. Kort orientering og beslutning (Lars Brodersen) 

Fra HAMiU meldte Louise Danielsen, Ole Busck og Mogens Juul Møller sig som deltagere 

i en lille sparringsgruppe, hvor Lars Brodersen har tovholderrollen, omkring udviklingen 

af et VVA-koncept. 

Orientering (Ole Busck og Lars Brodersen) og drøftelse. 

 

5. Arbejdsmiljømæssige konsekvenser af SOL-implementeringen  14:05 

Orientering (Ole Busck) og drøftelse 

 

6. Eventuelt 14:20 

 

 


