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Medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne  

M Ø D E R E F E R A T  27. JUNI 2014 

Forum: Arbejdsmiljøgrupperne  

Møde afholdt: 11. juni 2014 kl. 13:00-14:30 i lokale 10.3.37  

Sted: ToRS  

Referent: Niki Corfixsen  

Til stede:  

Frank Sejersen, Miriam Zeitzen Koktvedgaard, Tina Ulvø og Niki Corfixsen 

 

Dagsorden: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Tina havde en bemærkning til punkt 4 i referatet vedr. arbejdsmil-

jøtjek, idet hun gjorde opmærksom på, at instituttet også havde 1. 

ToRS. KØBENHAVNS UNIVERSITET.



 

 

SIDE 2 AF 4 sal med i arbejdsmiljøtjekket, og at opgaven blev varetaget af Niki 

og hun selv. 

 

Ad 3) Meddelelser 

Auditering: Niki berettede fra den seneste auditering, som fandt 

sted den 28. november. Det er Ingolf der som institutleder har mod-

taget HR&O’s auditeringsrapport. Hun har bedt Ann om at sende 

arbejdsmiljøgruppernes medlemmer en kopi af rapporten.  

Falckkasser: Niki oplyste, at der er blevet placeret Falck Første-

hjælpskasser rundt omkring i ToRS nye faciliteter på KUA2, blandt 

andet i alle køkkener. Frank har sørget for, at en førstehjælpskasse 

nu er strategisk placeret på Eskimologi på Strandgade.  

FAMU: Niki fortalte, at hun er indtrådt som nyt medlem i FAMU 

som erstatning fra institutadministrator Hanne Braae fra Engerom. 

 

Ad 4) Status på arbejdsulykker og erhvervsskader siden sidste møde 

– orientering (Niki) 

Niki oplyste, at der ikke har været nogen anerkendte arbejdsulyk-

ker og erhvervsskader på ToRS siden sidste møde, men at der har 

været et enkelt tilfælde, hvor en ansat har anmeldt en skade i skul-

deren som erhvervsskade pga. ensidigt gentaget arbejde, men det 

blev ikke godkendt som en erhvervsskade.  

 

Ad 5) Flytning af ToRS administration til bygning 25 

Niki forklarede, at der som bekendt er truffet en ledelsesbeslutning 

om at flytte administrationen til bygning 25, hvor ToRS har fået til-

budt lokalerne på 2. sal. Hun understrede, at der var enighed i le-

delsesgruppen om, at der er tale om en midlertidig løsning. Flytnin-

gen blev drøftet, og det blev blandt andet foreslået, at man kan af-

holde en form for pit-stop-møder med fast kadence om, hvordan 

det går for TAP'erne og også gerne med inddragelse af VIP'erne. 

Niki tager forslaget med videre til administrationen. Det blev be-

sluttet, at institutadministrator på et medarbejdermøde skal opfor-

dre både VIP og TAP til at komme med tilbagemeldinger på flyt-

ningen. Desuden skal punktet på de kommende møder.  

 

Ad 6) Meddelelser ToRS handlingsplaner fra 2012 APV’en – oriente-

ring  

Niki fortalte, at de tre handlingsplaner blev evalueret på det seneste 

møde i samarbejdsudvalget, og at man på mødet var enige om, at 

balance i arbejdslivet fortsat er et stort problem. Samarbejdsudval-

get har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Claus Valling, Anne-

marie Hede-Andersen, Ann Neumann og Niki Corfixsen, der skal 



 

 

SIDE 3 AF 4 arbejde videre med handlingsplanen. Miriam forklarede kort om 

det tidligere arbejde om handlingsplanen for Balance i arbejdslivet. 

Der var enighed om, at en e-mailpolitik kun rammer nogle af pro-

blemerne, men også at det er svært at komme med forslag til kon-

krete tiltag, da oplevelsen af balance er en individuel ting. Det vi-

dere arbejde bør derfor have fokus på, hvor der er fællesnævnere. 

 

Ad 7) ÅTT 2013 og det videre arbejde  

Peter Vedel Bay har udsendt flere mails med materiale til alle ar-

bejdsmiljørepræsentanter om det videre arbejde. Der var ingen be-

mærkninger til materialet.  

 

Ad 8) Forberedelse af arbejdsmiljødrøftelse – drøftelse og beslutning 

om dato og dagsorden 

Peter Vedel Bay har i en mail til alle arbejdsmiljørepræsentanter af 

21. maj opfordret institutternes arbejdsmiljøgrupper til at igang-

sætte de årlige arbejdsmiljødrøftelser. Referat skal sendes til 

FAMU senest den 22. august. Det er vigtigt at få hele ledelsen ind-

draget i drøftelsen. Det blev besluttet at holde et møde med delta-

gelse af alle instituttets arbejdsmiljørepræsentanter og Ingolf inden 

sommerferien. Niki beder Ann booke et møde, og hun udsender 

KU’s bruttoliste til arbejdsmiljødrøftelse inden mødet. 

 

Ad 9) Årshjul for arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsdeling 

– forslag til drøftelse og beslutning.      

Der var udsendt et bilag forud for mødet, som blev drøftet og god-

kendt. Det blev besluttet at holde fire årlige møder med faste og til-

bagevendende emner: I første kvartal er emnet arbejdsmiljødrøf-

telse. I andet kvartal er det arbejdsmiljøtjek. I tredje kvartal er der 

fokus på formidling af arbejdsmiljøgruppernes arbejde, og i sidste 

kvartal må der påregnes en del arbejde med APV/ÅTT. Ansvaret 

for at indkalde, lave dagsorden og skrive referat går på skift mellem 

medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne. Niki fordeler møderne. 

Tina ville gerne stå for mødet i første kvartal.   

Det blev forslået, at også sikkerhed, herunder brandslanger, hjerte-

startere og evakueringsmateriale, bør være et emne på et møde. 

 

Ad 10) Forslag fra ansatte om besøg af ergoterapeut og massageord-

ning – beslutning 

Arbejdsmiljøgrupperne har modtaget et forslag om, at ansatte tilby-

des et besøg af en ergoterapeut. Niki undersøger dette. Hun sagde 

også, at der også er fremkommet forslag om en massageordning, 



 

 

SIDE 4 AF 4 men at instituttet på nuværende tidspunkt ikke har økonomi til 

dette. 

 

Ad 11) Næste mødedatoer - beslutning 

Se punkt 9). 

 

Ad 12) Eventuelt 

Frank spurgte til, hvordan vi håndterer, at der er så mange pro-

blemstillinger, som knytter sig til arbejdsmiljø. Hvordan sikrer vi, 

at alle emner ikke bare gøres til spørgsmål til arbejdsmiljørepræ-

sentanterne? Miriam bekræftede, at hun også oplever at blive kon-

taktet som arbejdsmiljørepræsentant med ting, som ikke nødven-

digvis er arbejdsmiljøemner. Niki bekræftede, at det kan være 

svært at adressere. Det blev også fremhævet, at det kan være svært 

at afgøre, hvornår noget bør bringes videre til SU eller TR. Der var 

enighed om, at man som arbejdsmiljørepræsentant har ret til at sige 

fra og/eller bringe sagen videre til rette sted, hvis det ikke er tale 

om et arbejdsmiljøproblem.  

Spørgsmål om valg til arbejdsmiljøgrupperne blev afslutningsvis 

rejst af Niki. Det afklares ved, at hun kontakter Peter Vedel Bay fra 

fakultetet.  
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