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Referat af HAMiU-møde torsdag d. 7. februar 2019 
 

Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Louise Danielsen, Kim Dremstrup, Antonino 
Castrone, Thorkild Ærø, Keld Thorgaard, Trond Belbo Klausen, Søren Rudbæk Juul, 
Ole Busck, Mogens Juul Møller, Henrik H. Søndergaard og Rudi P. Nielsen 
 
Afbud: Henrik Pedersen, Peter Fojan, Martin Mølholm, Karina Boller 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Punkt 3 ”Arbejdsmiljøperspektivet i forandringsprocesser” blev fremrykket og behandlet 
som det første punkt. Punkt 4 VVA (vurdering af virkninger på arbejdsmiljøet) blev udsat til 
næste HAMIU-møde 28. maj, for at udarbejde en uddybende sagsfremstilling med oplæg 
til drøftelse.  

2. Arbejdsmiljøperspektivet i forandringsprocesser, Orientering (Ole Busck) og drøftelse.
  

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? 
 
Næstformanden havde en oplevelse af, at den fortrolighed der var knyttet til processen for 
besparelser og personalereduktioner, af medarbejderne, blev oplevet som unødig hemme-
ligholdelse. Herudover kunne han ønske sig, at HR-afdelingen havde været mere til stede 
og tilgængelige for de berørt medarbejdere. Han mente yderligere, at informationer vedr. 
hvem og hvor mange der ville blive berørt var kommet for sent.  
 
Rektor anerkendte medarbejdernes frustration i en svær situation, men pointerede, at der 
i en sådan proces bør balanceres mellem hensynet til de enkelte medarbejdere, der bliver 
varslet afskediget og hensynet til den øvrige medarbejdergruppes informationsbehov. I 
denne proces måtte hensynet til den enkelte dog vægtes højst. Fortroligheden var ligeledes 
væsentlig ift. at formelle retningslinjer og juridiske bestemmelser efterleves.  
  
Rektor uddybede, at det netop i partshøringsfasen var væsentligt at arbejde fortroligt ift. de 
berørte medarbejdere, da antallet af afskedigede kunne ændres i denne proces og ikke 
kendes endeligt før aftaler er indgået.  
 
Ledelsessiden kunne oplyse, at HR-afdelingen blev set som en nyttig sparringspartner og 
havde skabt professionelle rammer for ordentlige forløb. Næstformanden tilkendegav også, 
at tillidsrepræsentanterne generelt følte sig godt informeret af HR.   
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Til næstformandens spørgsmål om hvorvidt HR-afdelingen havde de nødvendige ressour-
cer til at understøtte den igangværende proces svarede rektor, at HR-afdelingen er en or-
ganisatorisk enhed, der hjælper AAU’s ledelse med at understøtte organisationens behov. 
 
HR-chefen understregede også betydningen af at afskedigelsesprocesser forløber så or-
dentligt som muligt og havde ligeledes en oplevelse af at processen foreløbigt var forløbet 
i henhold til både statens og AAU’s egne regler. Han uddybede, at også HR-afdelingen har 
en interesse i at blive involveret tidligt i processer som denne. HR-afdelingen havde i for-
bindelse med forløbet flyttet ressourcer internt, så opgaven kunne løses. HR-chefen kunne 
derfor stå inde for at processen var forløbet hensigtsmæssigt og med den kapacitet, der 
havde været nødvendig.  
 
HAMiU tog orienteringen til efterretning.  
 
Næstformanden var tilfreds med svaret, men ville gerne have svar på hvorfor udvælgel-
seskriterierne oplyst til HSU havde været fortrolige. HR-chefen svarede, at han var blevet 
gjort opmærksom på at et hovedområde have fået denne opfattelse, og at dette var blevet 
korrigeret, da kriterierne gerne måtte deles med medarbejderne.  
 
Medarbejdersiden efterspurgte en fælles udmelding fra rektor når processen var slut. Rek-
tor oplyste, at han ville skrive ud til alle medarbejdere via AAU Inside. Han ville her også 
tilføje en passage om HR-afdelingens rolle i disse processer.  
 

3. Trivselsbarometeret 2018  

Trivselsbarometermålingen blev udsendt i oktober 2018 og rapporterne blev efterfølgende 
gjort tilgængelige for alle ansatte på AAU. Er der forhold i trivselsbarometerresultaterne, 
som påkalder sig særlig opmærksomhed med behov for ændringer i AAU’s arbejdsmiljø-
politik eller AAU’s regler? Er der forhold i opgørelsesmetoden, som med fordel kan revide-
res? 

Oplæg fra HR-afdelingen, orientering fra Ole Busck og efterfølgende drøftelse.   
 
Tanja Busk fra AAU’s Arbejdsmiljøsektion orienterede om processen for trivselsbarometret, 
trivselsscoren for AAU og gennemgik de fem nye spørgsmål, som for første gang blev stillet 
i2018.  
 
Arbejdsmiljøsektionen fortalte indledningsvist, at trivselsbarometret var flyttet fra sin tidli-
gere placering i februar og til oktober. Årsagen var dels, at trivselsbarometret således 
kunne være et fælles startskud for APV-processen, ligesom resultaterne nu kunne bruges 
som udgangspunkt for den lokale dialog i runderingerne.  
Resultaterne blev d. 11. december 2018 offentliggjort på AAU’s arbejdsmiljøhjemmeside.  
 
Der var en svarprocent på 69 %, et fald fra foregående år, hvor 76 % havde svaret. Tallet 
for den samlede oplevede trivsel på AAU var uændret de seneste tre år, dog med en svag 
stigende tendens på 0,5/100 ift. 2017. 

https://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/arbejdspladsvurdering/
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Trivsel bestod i undersøgelsen af to underliggende faktorer, tilfredshed og motivation, først-
nævnte var steget lidt, mens sidstnævnte var faldet lidt  
Tallene var overordnet set ens for VIP og TAP, dog lidt højere blandt VIP. 
Kvinders oplevede trivsel var faldet lidt (-0,4 point), og det samme er de internationale 
medarbejderes sammenholdt med de danske (et fald på 1,1 point) 
De unge (under 30) og ældre (over 60) havde den højeste trivselsscore. 
 
Blandt hovedområderne havde det tekniske fakultet og AAU Innovation den højeste triv-
selsscore. 
Generelt var der en relativt stor variation ift. trivselsscoren på tværs af enheder (laveste 
score var 63 og 81 som det højeste).  
  
Den højeste trivselsscore blev fundet hos Første studieår, Fælles Service Esbjerg og Insti-
tut for Kemi og Biovidenskab 
Fremgangen i trivsel var størst hos Campus Service, Institut for Planlægning og Første 
Studieår 
Campusmæssigt var trivselsscoren fortsat højst i Esbjerg, selvom de for andet år var gået 
tilbage. 
 
Arbejdsmiljøsektionen opfordrede til, at de lokale arbejdsmiljøudvalg hæftede sig ved re-
sultaterne vedr. motivation. Netop motivation kunne, for de berørte institutter der har skullet 
afskedige medarbejdere, være et væsentligt aspekt ift. at fastholde og udvikle trivslen for 
de tilbageværende medarbejdere.  
 
I 2018 blev fem spørgsmål tilføjet vedr. balancen mellem arbejde og fritid, symptomer på 
stress og mobning/chikane. Spørgsmålene blev udarbejdet af en arbejdsgruppe under HA-
MiU.  
 
Resultaterne viste, at 1% af medarbejderne inden for de seneste 6 måneder havde oplevet 
chikane, trusler eller mobning jævnligt. 4% havde oplevet det ”i enkeltstående tilfælde”.  
Lidt under halvdelen af disse medarbejdere havde informeret leder eller en tillidsvalgt om 
situationen. 
  
I spørgsmålet ”Jeg kan kombinere mit arbejdsliv med passende tid og energi til mit familie- 
og privatliv”: scorede 74% af medarbejderne over middel. 
I spørgsmålet ”Jeg oplever en passende sammenhæng mellem arbejdsmængde, arbejds-
tid og arbejdstempo” scorede 65% over middel på samme skala. 
 5% oplevede næsten hver dag symptomer på stress i forbindelse med deres arbejde. 26% 
svarede ”jævnligt”. 
14% havde inden for den seneste måned som følge af disse symptomer oplevet væsentligt 
nedsat arbejdsevne ”næsten hver dag” eller ”jævnligt”. 
59% havde meddelt deres leder eller tillidsvalgt om disse stress-symptomer.  
  
Arbejdsmiljøsektionen kunne konkludere, at det tilsyneladende var sværere for AAU’s med-
arbejdere at henvende sig ang. chikane/mobning end i stress-relaterede anliggender.   
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Derfor ønskede AMS i det kommende år at have fokus på netop håndteringen af mob-
ning/chikane, herunder hvordan arbejdsmiljøorganisationen og lederne involveres og klæ-
des på. 
 
HAMiU tog orienteringen til efterretning, men udtrykte bekymring ift., at mere end halvdelen 
af medarbejderne ikke henvendte sig med mobning/chikane til leder eller tillidsvalgt. De 
havde en oplevelse af, at ”stress” var et emne, der berørte mange og derfor også blev 
italesat, men at krænkende handlinger blev oplevet som mere tabuiseret. Udvalget øn-
skede, at de barrierer, der forhindrer medarbejderne i at henvende sig, bliver nedbrudt.  
 
HAMiU havde efterfølgende en drøftelse om, at der i trivselsbarometret spørges ind til den 
enkeltes oplevelse. De påpegede, at det i det efterfølgende APV-arbejde var væsentligt at 
tale om krænkende adfærd i en kultursammenhæng. I denne forbindelse kunne det være 
relevant at drøfte, hvornår faglige uenigheder kan opleves som konflikt/mobning.  
 
Næstformanden adresserede det problematiske i, at scoren kun var 67,7 ud af 100 i triv-
selsspørgsmålet, ligesom at kun ca. halvdelen oplevede passende sammenhæng mellem 
arbejdsmængde, arbejdstid og arbejdstempo. For at kunne få en kvalificeret og nuanceret 
dialog om disse temaer opfordrede han derfor HR-afdelingen til at sikre, at alle niveau 4 
områder (med min. 10 besvarelser) kunne få en rapport. HR-chefen svarede, at AMS leve-
rer resultater på niveau 4 såfremt det enkelte tjenestested har organiseret sig med et ni-
veau 4 og oplyst dette til HR. Han understregede, at HR opfordrer alle tjenestesteder til at 
spejle deres organisation datamæssigt, så de får adgang til meningsfulde data, herunder 
ift. trivsel og sygefravær og lovede, at der ville blive gjort en indsats for at sikre dette ved 
næste trivselsbarometer. 
Næstformanden erindrede desuden om diskussionen på HAMiU mødet i december, hvor-
under det blev italesat, at trivselsmålingen var et øjebliksbillede og at det derfor var vigtigt 
at tage højde for omfattende besparelser og disses betydning for trivsel, under runderin-
gerne. Han hæftede sig dog ved de relativt høje tal for manglende sammenhæng mellem 
arbejdsmængde, tid og tempo, ligesom frekvensen af stress symptomer var høj. 
 

3. Arbejdsmiljømæssige konsekvenser af SOL-implementeringen (Skema- og lokale-
booking) 

Orientering (Ole Busck og Christian Tollestrup, Lektor v. Institut for Arkitektur og Medietek-
nologi) og drøftelse 

Næstformanden indledte med, at han var blevet kontaktet af medarbejdere fra Institut for 
Arkitektur og Medieteknologi, Institut for Planlægning og Institut for Kommunikation og Psy-
kologi, som havde deltaget i evalueringen af SOL. Han havde derfor inviteret Christan Tol-
lestrup, lektor ved instituttet, til at udfolde sin kritik af systemet og berette om de arbejds-
miljømæssige konsekvenser det kunne få.   

Christian Tollestrup talte ud fra egne og andre kollegers erfaringer med brugen af systemet 
og ud fra sit arbejde med emnet i sit professionelle virke. Han frembragte tre centrale po-
inter 
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Først, at en centralisering af skemalægning, som præmis, var forkert. Han fremførte, at 
SOL blev opfattet som et unødigt bureaukratisk led der skaber en distance til dem der 
varetager opgaven centralt. Herudover oplevede medarbejderne manglende information 
om, hvor i processen SOL var. De oplever at systemet fjerner agilitet, men i stedet skaber 
en strukturel flaskehals, som er bekymrende. Det var hans vurdering, at beslutningen var 
taget uden forståelse for hvad der skaber værdi i undervisningssammenhænge.  

Hans næste pointe var, at SOL projektet, set ud fra et VIP perspektiv var en klar og signi-
fikant forringelse af service og hjælp til skemalægning.  
Hans oplevelse var, at proceduren var gået fra hurtig dialog til en skriftlig dokumentations-
tung, langsommelig og afstandsskabende proces. I denne proces var der mange led, hvor 
systemet kunne fejle. Han havde på nuværende tidspunkt brugt ca. 17 timer på skemalæg-
ning, hvor han tidligere brugte en halv time pr. semester.  
Herudover var det hans oplevelse, at frustrationen også var aktuel blandt TAP-gruppen. 
Kompetencen var taget ud af deres opgaveportefølje, hvilket gjorde at de ikke kunne vej-
lede og hjælpe VIP i det nødvendige omfang.  

 
Hans sidste pointe var, at processen nu var ringere end tidligere, både for studerende og 
undervisningsplanlæggere. De studerende havde udfordringer med at finde og forstå deres 
skema.  
Herudover gjorde den manglende fleksibilitet det sværere at skubbe pauser, så en relevant 
diskussion i undervisningen kunne afrundes optimalt.  
Christian Tollestrup var bekymret for sine kolleger ift. om systemet ville skabe en uover-
kommelig og/eller kompleks arbejdsbyrde, der kunne have betydning for deres arbejds-
miljø.  

I forhold til kerneopgaven så han systemet som kontraproduktivt, hvor hensynet til en høj 
belægningsgrad på lokalerne modarbejdede de didaktiske og læringsmæssige hensyn i 
undervisningen. Årsagen mente han skulle findes i bl.a. systemets manglende frihedsgra-
der. 

HAMiU tog orienteringen til efterretning og syntes situationen skulle tages alvorligt.  

I HAMiU sad to repræsentanter fra SOL-styregruppen. Disse medlemmer orienterede om, 
at kritikpunkter var i modstrid med hensigten med projektet. Medlemmerne ønskede, at 
kritikken blev rejst i SOL-styregruppen og besluttede at invitere Christen Tollestrup og an-
dre repræsentanter fra institutterne til et møde.  

Rektor kommenterede afslutningsvist, at systemet var tiltænkt at optimere lokaleforbrug, 
men ikke modarbejde didaktiske og pædagogiske hensyn ift. at kunne levere god under-
visning. Han ville derfor gerne, at erfaringerne blev taget med videre i SOL-styregruppens 
møder.  

 

4. Eventuelt  

 


