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Mødedato: Tirsdag 6. marts 2018 kl. 11.30-12.30 
Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121b 
Mødeemne: Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health 
 
Deltagere: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Erik-
sen, Michael Andersen, Kim Fris Pedersen 
 
Sekretær: Bente Pedersen 
 

 
1. Fællesmøde med LSU 

Referatet af denne del af mødet sender Ulrik Therkelsen.  
 

2. Konstituering af LAMU 
LAMU konstituerede sig således: 

Formand 
Administrationschefen  

Arbejdsmiljøgruppe Parken 
Conor Leerhøy (ledelsesrepræsentant), Michael Andersen og Kim Fris Pedersen 
(medarbejderrepræsentanter) 

Arbejdsmiljøgruppe Katrinebjergvej 
Inger Rønde Jeppesen (ledelsesrepræsentant) og Birgitte Rosenvind Eriksen 
(medarbejderrepræsentant). 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
Der blev gjort opmærksom på, at punktet vedr. APV 2019 på fællesmødet blev for-
bigået og derfor blev det foreslået at tage det med under eventuelt. 
 

4. Opdatering af årsplan 2018 
Der blev orienteret om de ændringer, der er sket på årsplanen for 2018.  
 
Især henledte formanden opmærksomheden på evakueringsøvelser. Der er på AU 
truffet en formel beslutning om, at det nu er de lokale arbejdsmiljøudvalg, der har 
ansvaret for, at evakueringsøvelserne bliver gennemført. 
Conor Leerhøy pointerede, at det er vigtigt, at øvelserne afholdes af beboerne i 
bygningerne og ikke af bygningsdriftens medarbejdere, for hvis uheldet er ude, er 
bygningsdriften medarbejdere ikke nødvendigvis til stede. 
Administrationscenter Healths medarbejdere er fortrinsvist placeret i bygninger, 
hvor ansvaret for evakueringsøvelserne ligger hos et institut. Bortset herfra er 
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Victor Albeck Bygningen, hvor ansvaret ligger hos HE Bygningsdriften, og Ørken-
fortet på Katrinebjergvej 89F, hvor ansvaret ligger hos arbejdsmiljøgruppen Ka-
trinebjergvej. Indtil videre har ST, som servicerer Ørkenfortet, stået for evakue-
ringsøvelserne. 
Der findes en hjemmeside om evakuering på Aarhus Universitet med instrukser 
og her kan man også finde app’en AU Evacuate. Det er en app, der er under ud-
vikling. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at mødetidspunkterne i årsplanen skal ændres. 
 

5. Valg af repræsentant til FAMU 
Fra ledelsessiden vil administrationschefen sandsynligvis blive valgt. 
Fra LAMU blev Michael Andersen opfordret til at fortsætte som repræsentant i 
FAMU og Michael accepterede forslag om at fortsætte. 
 

6. Opfølgning af evakueringsøvelser 
Der har ikke været gennemført evakueringsøvelser siden sidste møde. 
Conor Leerhøy arbejder sammen med Christian Bredvig på at lave en plan for 
evakueringsøvelserne på Health. 
Conor opfordrede til, at man taler igennem, hvordan man gebærder sig under en 
øvelse og hvordan man sikrer sig, at alle lokaler er gennemsøgt.  
Der blev også opfordret til, at man som medarbejder respekterer øvelser og forla-
der lokalet, når man bliver bedt om det.  
 

7. Drøftelse: Arbejdsmiljørepræsentantens rolle 
LAMU fortsatte drøftelsen, som blev påbegyndt under fællesmødet med LSU. 
Konklusionen på drøftelsen blev, at i tilfælde af problemer uanset størrelse kan en 
medarbejder vælge at henvende sig til enten sin arbejdsmiljørepræsentant (AMR) 
eller sin TR. Der blev opfordret til, at AMR og TR holder hinanden orienteret med 
mindre medarbejderen ønsker noget andet. Der skal være dialog også – og især – 
når de store og komplekse problemer opstår. 
 

8. Eventuelt 
Vedr. APV 2019 er forventningen, at processen denne gang bliver mere simpel 
end tilfældet var ved afviklingen af den psykiske APV i 2016. Men det er endnu 
ikke helt klart, hvad LAMUs rolle bliver. 
Efterarbejdet bliver sikkert som sidst, hvor det opfølgende arbejde ligger i enhe-
derne. 
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