
 

 

Referat af møde arbejdsmiljøudvalget på ToRS den 16. maj 2013  

Deltagelse 
På mødet deltog Miriam Koktvedgaard Zeitzen, Tina Ulvø, Jesper Nielsen og Niki Corfixsen (formand og 

referent). Der var afbud fra Frank Sejersen. 

Dagsorden 

Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:  

1) Status på arbejdsmiljøarbejdet: hvad er sket siden sidste møde og hvem sidder nu i gruppen 

2) Arbejdsmiljødrøftelserne 2013 – se vedhæftede brev fra fakultetet  

3) Handlingsplaner for opfølgning på APV – se vedhæftede planer 

4) Drøftelse af arbejdsmiljøorganisationen efter flytningen til KUA2 

5) Meddelelser 

6) Eventuelt 

Ad 1) Status på arbejdsmiljøarbejdet: hvad er sket siden sidste møde og hvem sidder nu i 

gruppen 

Udvalget bød velkommen til Jesper Nielsen, som kortvarigt og indtil flytningen til KUA2 er gennemført, er 

medlem i stedet for Lars K. Bruun. Der blev også budt velkommen til udvalgets nye formand Niki Corfixsen. 

Niki oplyste, at hun er tilmeldt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som afholdes af KU til september. 

Siden sidste møde er der blevet lavet en evakueringsøvelse på Strandgade 2. Rapport fra 

evakueringsøvelsen var sendt til udvalgets medlemmer inden mødet.  

Medlemmerne gav en status på det hidtidige arbejde i udvalget. Det blev fremhævet, at den fysiske deling 

af ToRS på flere lokaliteter/adresser har givet en del arbejde, herunder særlig omkring det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø på Artillerivej. Der har også været gjort en indsats for at sikre den korrekte 

uddannelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter samt fokus på evakueringsøvelser.  

Det blev anført, at arbejdsmiljøudvalget har gjort ToRS ledelse opmærksom på, at der skal gennemføres 

den lovpligtige evakueringsøvelse på ToRS adresser på Snorresgade, Leifsgade og Artillerivej, men at 

ledelsen har valgt at udskyde øvelsen til efter flytningen. Udvalget anbefaler derfor, at der gennemføres 

evakueringsøvelser snarest efter flytningen. Der bør i den forbindelse også udarbejdes nye 

evakueringsplaner. Det skal evt. koordineres med fakultetsservice og de øvrige institutter på KUA2. 

Ad 2) Arbejdsmiljødrøftelserne 2013 – se vedhæftede brev fra fakultetet 

AMKU har udsendt et brev til fakulteter og institutter vedrørende den årlige arbejdsmiljødrøftelse på KU. 

Drøftelsen skal gennemføres senest den 1. maj 2013 og derpå afrapporteres til FAMU. ToRS har aftalt med 

Peter Vedel Bay på fakultetet, at indrapporteringen først sker den 16. maj umiddelbart efter 

arbejdsmiljøudvalgets møde. 



 

 

Udvalget gennemgik herefter Bruttoliste til brug for udarbejdelse af arbejdsmiljødrøftelser, som AMKU har 

sendt til fakulteter og institutter. Drøftelserne gav anledning til følgende:  

 Niki tilbød, at hun på det kommende møde melder tilbage, om der er kommet ny lovgivning, som 

udvalget bør orienteres om. Der var enighed om, at det tilfalder formanden at sikre, at udvalget er 

orienteret om nye tiltag på arbejdsmiljøområdet. Det blev anbefalet, at udvalgets medlemmer 

holder sig orienteret ved at tilmelde sig diverse nyhedsbreve vedr. arbejdsmiljø, blandt andet KU’s 

nyhedsbrev. 

 På det kommende møde skal udvalget se nærmere på, om der er indsatser besluttet i FAMU og 

AMKU som skal implementeres på instituttet i det kommende år, og hvilke ressourcer der i så fald 

skal til for at løse opgaverne, samt hvordan de skal organiseres, udføres og kontrolleres.  

 Det blev besluttet at lave et årshjul for udvalgets arbejde centreret omkring udvalgets fire årlige 

møder. Årshjulet skal tilpasses de opgaver, der kommer fra FAMU. Det bør også indeholde et punkt 

om evaluering af arbejdsmiljøarbejdet. Niki udarbejdet er udkast til næste møde.  

 Der skal fortsat være opmærksomhed på kemikalier. For ToRS gælder det særligt kemikalier i 

rengøringsrum. Der skal skaffes labels til formålet. 

 

Ad 3) Handlingsplaner for opfølgning på APV – se vedhæftede planer 

Udvalget drøftede kort de handlingsplaner, der er udarbejdet. Det er vigtigt, at de kommer på SurveyXact. 

Niki spørger Peter, om Handleplanen for TAP-gruppen på ToRS blive lagt på SurveyXact af fakultetet, eller 

om det er noget udvalget skal stå for. Det skal ved samme lejlighed afklares, hvornår referaterne fra 

dialogmøderne med TAP-gruppen bliver fremsendt. 

I forhold til TAP-arbejdsplanen er der sat en dato den 4. juni for det videre arbejde. 

For så vidt angår handlingsplanen for Balance i arbejdslivet skal der sættes en dato for kurset i tidsstyring. 

På næste møde til oktober, skal udvalget drøfte, hvor langt man er nået med at realisere handlingsplanerne. 

Ad 4) Drøftelse af arbejdsmiljøorganisationen efter flytningen til KUA2 

Udvalget drøftede kort den kommende indflytnings-APV, som skal gennemføres i efteråret. Indflytnings-

APV’en skal drøftes på udvalgets møde til oktober.  

Ad 5) Meddelelser 

Der var ingen meddelelser 

Ad 6) Eventuelt 

Der er ikke blevet fulgt op på APV’en om det psykiske arbejdsmiljø fra efteråret 2011. Der skal laves en 

mundtlig afrapportering på arbejdet. 

Det skal undersøges, hvornår der sidst er foretaget valg. Niki spørger Ann Neumann om dette.  

 


	Referat af møde arbejdsmiljøudvalget på ToRS den 16. maj 2013
	Deltagelse
	Dagsorden
	Ad 1) Status på arbejdsmiljøarbejdet: hvad er sket siden sidste møde og hvem sidder nu i gruppen
	Ad 2) Arbejdsmiljødrøftelserne 2013 – se vedhæftede brev fra fakultetet
	Ad 3) Handlingsplaner for opfølgning på APV – se vedhæftede planer
	Ad 4) Drøftelse af arbejdsmiljøorganisationen efter flytningen til KUA2
	Ad 5) Meddelelser
	Ad 6) Eventuelt



