INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde
Dato: den 9. marts 2015 fra kl. 9:00 – 11:00 i konferencelokalet i Forskerparken
Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler, Dorthe
Bødker Jensen, Dorthe Caroline Riishøj, Erik Østergaard Jensen, Jens Stougaard, Karen Margrethe Nielsen,
Lis Bagnkop Holte, Magdalena Pyrz, Margit Skriver Rasmussen, Maria Vinther, Michael Bjørn, Mogens Duch,
Niels Sandal, Per L. Gregersen, Rikke Jespersen, Sanne N. Andersen, Susanne Vends, Tania A. Nielsen,
Tetyana Klymchuk og Ulla Birk Henriksen
Ove Fjordside(ST byg.) og Line L. Dvinge(referat)
Afbud fra: Anni Hangaard Andersen og Anette Andersen

Punkt
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Referat

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 18/12 2014
Referatet godkendt.

3.

Valg til arbejdsmiljørepræsentanter 2015
Herunder etablering af arbejdsmiljøudvalg på MBG
Dorthe Bødker Jensen og Anna Marie Nielsen er valgt til det formelle
arbejdsmiljøudvalget på MBG så det ser således ud:

Ansvarlig

Formand: Erik Østergaard Jensen
Niels Nørgaard Sandal (daglig leder i Forskerparken)
Mogens Duch (daglig leder i Biokæden)
Magdalena Pyrz (daglig leder Undervisningslokalerne)
Dorthe Bødker Jensen (Forskerparken)
Anna Marie Nielsen (Forskerparken)
Det er dog kun formelt, da alle arbejdsmiljørepræsentanter deltager i
arbejdsmiljøudvalgsmøderne på MBG.
Dorthe Bødker stiller op til FAMU, valget er dog endnu ikke startet.
Der var et ønske om at referater og dagsorden fra FAMU kommer i MBGs
nyhedsmail, Line Dvinge kontakter Lisbeth Heilesen.
4.

ST Bygningsservice v. Ove Fjordside
Herunder alarmer på elevatorer i bygn. 1130
Ove kunne fortælle at renovationen Uni lab starter i bygning 1134-1135
omkring sommerferien, og i den forbindelse er der flere kælderrum vi skal
rydde. Mogens Duch udarbejder en oversigt over hvilke rum vi bruger, og
sender den til Ove.

Line L. Dvinge

Mogens Duch
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Det kan stadig være svært at få hjælp, hvis der opstår problemer i
bygningerne udenfor normal arbejdstid. Erik Ø. Jensen tager problematikken
med i arbejdsgruppe der er nedstat i forbindelse med problemanalysen.
Desuden skal skiltningen på gangene i Biokæden og Forskerparken rettes til,
så de er retvisende, i forhold til den support man kan forvente, udenfor
normal arbejdstid.
Rengøringen i Biokæden er kritisabel, Mogens Duch tager et møde med Bent
Lorenzen, da det ikke sorterer under Ove Fjordside. Da problemet også
eksisterer i vores øvelseslokaler og i Forskerparken, deltager både Mogens
Duch, Niels Sandal og Magdalena Pyrz. Line Dvinge indkalder til mødet, hvor
den uafklarede situation med vandprøver der er indsamlet i Forskerparken
og Biokæden også vil komme på dagsordenen.

Erik Ø. Jensen

Line L. Dvinge

Niels Sandal spurgte til status for udarbejdelse af tegninger til vejerum i
kælderen i Forskerparken efter indsendelse af ønsker til rummet via Peter
Kithler. Ove kender ikke til status, da hans arbejdsopgaver vedrører driften
af bygningerne.
Dorthe C. Riishøj efterlyste retningslinjer for status på alarmer i Biokæden. Vi
har brug for tilbagemeldinger på hvornår vi kan genoptage arbejdet igen
efter alarmer. Ved ventilationsalarmer skal vi vide hvad vi gør, i hvilke
situationer, alt efter hvor meget ventilation der er nede. Det blev foreslået
at hvis det kun er stinkskabene der er uden ventilation, så er der en alarm
der går. Hvis det derimod er hele bygningen der skal rømmes, så bliver der
givet en meddelelse i højtaleren. Endelig procedure skal aftales med ST-BYG
før ikrafttræden, jvn. pkt. 7
En medarbejder fra et andet institut have været låst inde i vareelevatoren i
1131 i noget tid, uden nogen havde reageret. Ove gjorde opmærksom på at
det er vigtigt at trykke fulde fem sekunder på alarmen for at den aktives. Det
havde medarbejderen ikke gjort til at starte med, da han ikke ville tilkalde
centralen, han ville gerne have hjælp lokalt. Hermed en opfordring til at
reagerer på alarmer.
Anna Marie Nielsen havde oplevet problemer med lange svartider på
opgaver der skal løses i Forskerparken. Ove opfordrede til at vi hjalp ST-byg
med at prioritere opgaverne ved selv at opgive i mailen hvor meget opgaven
haster. Desuden vil det være en god ide at sende til fællesmailen
stbyg2service.okoplan@au.dk da der så vil være flere personer om at løse
opgaven.
5.

Punkter til dagsordenen fra den Årlig Arbejdsmiljødrøftelse
 Instruks til rengøringspersonale, håndværkere og andre udefra
kommende
Dette punkt er en opgave som de nye AMR’ er sat på i forbindelse med deres
arbejdsmiljøuddannelse og den opgave de skal lave i den sammenhæng.

Ove Fjordside
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6.

7.

Anmeldelse til klassifikationer via virk.dk
I forbindelse med de nye procedurer der er kommet, når man skal anmelde
en et projekt eller få klassificeret et lokale, så vil Line Dvinge sørge for at
lægge en vejledning på hjemmesiden i samarbejde med Lisbeth Heilesen.
Der skal desuden være en person pr. lab id. der har adgang via Virk.dk til at
hente skemaer til klassifikation af lokaler. Line Dvinge udarbejder en
oversigt.
Siden sidst
Anna Marie Nielsen nævnte, at det ikke er hensigtsmæssigt, at
arbejdsmiljøuddannelsen, som er lovpligtig at tage indenfor tre måneder,
ikke bliver udbudt på AU før til maj, når der lige har været afholdt valg. Erik
Ø. Jensen kontakter AU HR Arbejdsmiljø.
Dorthe C. Riishøj har undersøgt hvad det koster at få stinkskabe rengjort, og
det beløber sig til 1500 pr. skab ved fem skabe. Hun undersøger om det
drejer sig om mere end fem skabe, ellers indhenter hun tilbud på hvad det
koster yderligere, og sender tilbuddet til Erik Ø. Jensen for godkendelse.
Dorthe C. Riishøj efterlyser fælles retningslinjer i dette forum, for hvordan vi
skal reagere ved hvilke alarmer, så det ikke kun er op til den enkeltes
vurdering. Vi afventer tilbagemelding fra Ove Fjordside med oversigt over
hvordan alarmenerne påvirker luften i kontorer, både i Biokæden og
Forskerparken. Line Dvinge udarbejder i samarbejde med Dorthe en liste til
Ove Fjordside over hvad vi specifikt har brug for at vide.

Line Dvinge

Erik Ø. Jensen

Dorthe C. Riishøj

Line Dvinge /
Dorthe C. Riishøj

Ang påbud fra AT om sporgasmålinger i stinkskabe i Forskerparken, så kunne
Niels Sandal fortælle at målingen er blevet udført, og stinkskabene fungerer
efter hensigten. I sugeskabene, er der dog ikke udsugning nok, så afvejninger
af giftige og kræftfremkaldende stoffer skal flyttes til stinkskabe. Han ser i
den forbindelse frem til at vejerummet bliver etableret i Forskerparken.
Ang. afvejning til medie i autoklaverummet i Forskerparken er der lavet om
på proceduren. Dorthe Bødker foreslog, at det vil være en god ide at få en
ansvarlig for det rum. Erik Ø. Jensen udpeger en ansvarlig og kontakter selv
vedkommende.
Ulla B. Henriksen fortalte at Karl-Erik Holst(ansvarlige for Kiros) er fratrådt,
og dermed er alt vedrørende Kiros på standby. Erik Ø. Jensen informerede
om at det kommer op at køre igen via Astrid Kühle som har en halv
ansættelse på fakultetet i forbindelse med Kiros.
Niels Sandal opfordrede til at undgå uautoriserede hylder i stinkskabene i
Forskerparken.
8.

Meddelelser
I.
Afgørelse om afmelding af klassifikation for rum til genteknologisk
arbejde klasse 1. Lab id 224 057 af brev den 22/1 2015

Erik Ø. Jensen
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II.
III.

IV.
V.

Kvittering fra AT for ændring af bygnings betegnelser i Forskerparken
af brev den 3/2 2015
Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 111, 113, 115,
116, 120, 223 og 225 bygn1120 i uge 9 - 10 på grund af øvelser i
Eksperimentel molekylærbiologi. Projektansvarlig Knud Larsen
Miljøstyrelsen havde varslet tilsyn med øvelseslaboratorier den 20/2
2015. Tilsynsrapporten havde ingen bemærkninger.
Brev til HK‐stat om godkendelse af de nyvalgte
arbejdsmiljørepræsentanter. Repræsentanterne er godkendt af HK af
brev den 25. februar 2015

9.

Ulykker og nærved ulykker
Ingen.

10.

Nye tiltag
Ang. brugerbetaling på nogle af værkstedets ydelser, så udtrykte nogen
bekymring for, at det lovpligtige eftersyn af flowbænke samt centrifuger kan
blive nedprioriteret, på grund af penge. Erik Ø. Jensen er opmærksom på
problemet, og vil sørge for at det ikke bliver tilfældet.

11.

Næste møde
Starten af juni.

12.

Eventuelt
Mogens indkøber rulle-sokler (”hunde”) til laboratorierne i Biokæden. Da det
også er en mangelvare i Forskerparken, sender Michael Bjørn en liste til
Mogens med det ønskede antal og Mogens laver et samlet tilbud.
Mødet sluttede kl. 10:10

Line Dvinge

Mogens Duch /
Michael Bjørn

