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Arbejdsmiljøudvalget 

 

Til stede: Birte Eriksen, Henrik Friis, Elly Hein, Tine L. Iversen, Søren Munch Kristi-

ansen, Søren Bom Nielsen og Aase Sørensen.  

Fraværende: Charlotte Rasmussen, Lars Rasmussen og Hans Dieter Zimmermann. 

Desuden deltog: Kirsten Rosendal 

 

 

 

REFERAT

Godkendt og ud-

sendt 19.1.2012

Fremtidig arbejdsmiljøorganisation 
 
Søren Bom Nielsen indledte med at redegøre for strukturen i den fremtidige 
organisering af arbejdsmiljøarbejdet.  
 
Arbejdsmiljøudvalget består af  
1 formand (institutleder eller en af institutlederen udpeget) 
2 arbejdslederrepræsentanter (udpeges) 
2 arbejdsmiljørepræsentanter (+ 1-2 suppleanter) (vælges) 
eventuelt 2 studenterrepræsentanter (vælges) 
 
Desuden oprettes et antal arbejdsmiljøgrupper. Antallet af arbejdsmiljø-
grupper besluttes af dekanen efter indstilling fra instituttet. Som udgangs-
punkt foreslår han mindst 3 arbejdsmiljøgrupper – 1 eller 2 for laboratorier-
ne, 1 for værksteder og 1 for kontor m.v.  
 
Laboranterne mente ikke umiddelbart at kunne afgøre, om 1 gruppe ville 
dække deres behov. De lovede snarest at melde tilbage, hvor mange grupper 
de ønsker.  
 
Det diskuteredes kort, hvorvidt VIP’erne skulle have en selvstændig arbejds-
miljøgruppe, men man anså deres behov dækket af kontorgruppen.  
 
Når dekanen har godkendt instituttets indstilling, sørger HR-afdelingen for 
opstilling og gennemførelse af valg. 
 
 
Til sidst fulgte Kirsten Rosendal op på et par spørgsmål fra mødet i septem-
ber. Endelig har der været besigtigelse på de rustne wirer i stinkskabene. 
Belægningerne forskellige steder skyldes for svag ventilation, hvilket der vil 
blive taget højde for i den kommende ombygning. Der er kommet skridsik-
ker belægning på bagtrappen, men parkeringspladsen foran trappen er så 
stejl, at den kan være farlig, når det er frostvejr.  
 
Mødet sluttede kl. 09.35. 
 
  Søren Bom Nielsen 
     / Aase Sørensen 


