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Referat
Emne:
Møde i Fakultetsarbejdsmiljøudvalget, SUND
Dato og tidspunkt:
Tirsdag den 18. marts 2013 kl. 12.30-14.30
Sted:
WP19, 3. mødelok. 402
Mødedeltagere:
Ole Skøtt (dekan)
Torben Durck Johansen (TDJ)
Jesper Bo Nielsen (JBN)
Jørgen Lange Thomsen (JLT)
Jørgen Povlsen (JP) - afbud
Kim Brixen (KB)
Kirsten Ohm Kyvik (KOK)
Mogens Hørder (MH) - afbud
Morten Grønbæk (MG) - afbud
Uffe Holmskov (UH)
Anette Kiilstofte (AK)
Christina Bøg Pedersen (CBP)
Referent: Anette Kiilstofte

1. Godkendelse af referat fra den 17. december 2013
Referatet blev godkendt
2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/JBN:
Ved evalueringen af studie- og undervisningmiljøundersøgelsen har resulatet vist at
over 20 % har svaret og at der er en generel større tilfredshed.
Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er nedsat fra 5 til 3½ dages undervining
med mulighed for supplerende kurser. Som ekspempel på kurser har Det Centrale Uddannelsesudvalg disse kurser på programmet i foråret:
•
•
•

Ergonomi på kontorer (Odense) - 26. marts
Forsøgsdyrskundskab
Fra stress til trivsel - 6. maj

For yderligere information henvises til referatet fra Hovedarbejdsmiljøudvalgets årlige
drøftelse den 10 december 2013 – Referat af Hovedarbvejdsmiljøudvalgets årlige
drøftelse den 10. december 2013

1

3. Nyt fra institutterne, gensidig orientering:
IRS har haft vanskeligheder med at finde lokaler til instituttets statistikkere og har fået
tilladelse fra Bygningsafdelingen til en ombygning af lokale 307 på 2. salen i Winsløwparken 19.
IMM (anatomi, Campus): Der er kommet godt styr på det nye løfteudstyr/kraner,
hvilket er medvirkende til et godt flow. Det er et stort ønske, at udstyret er tænkt ind
ved opførelsen af Nyt Sund.
IMM: I næste uge (13) afholdes konference i København om psykisk arbejdsmiljø og
dialog på universiteterne.
4. Beredskab v/TDJ:
”Den 17. januar 2013 godkendte direktionen, at Teknisk Service og Arbejdsmiljøkontoret i samarbejde skulle udarbejde et oplæg til et koncept for en beredskabsplan. Der
er udarbejdet produkter/koncepter for udarbejdelse af planer til de enkelte områder.
Beredskabsplanerne skal udarbejdes af arbejdsmiljøgrupperne. Dels for at benytte eksisterende ressourcer og dels for at sikre størst mulig forankring. Teknisk Service og
Arbejdsmiljøkontoret understøtter udarbejdelse og implementering i de lokale miljøer
(det vil sige ikke offentlige zoner) ved deltagelse og instruktion i arbejdsgruppernes
arbejdsmiljømøder”. Implementeringsforløbet forventes igangsat for Winsløwparken i
juni 2014.
Det blev aftalt, at AK sender institutternes beredskabsplaner til gensidig inspiration.
Planerne eftersendes.
5. Status på nybygninger v/dekan:
I forhold til Nyt SUND så følges planen og økonomien er på plads. Lige pt. arbejdes
der med facadeløsning og der er undersøgelser i gang vedr. letbanen.
Odense Kommune afholder høringsrunde fra 03.02.2014 til 31.03.2014 vedr.
”Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr. 4-730 Nyt OUH og NytSUND”.
Mellem WP 19 og 21 er der opsat en pavillion med kontorer til ph.d.-studerende ved
Mikrobiologi.
Studerende ved Syddansk Universitet i Esbjerg og Professionshøjskolen University
College Syddanmark flytter sammen. Bygningen forventes at blive på omkring 8.000
kvadratmeter og skal stå klar til semesterstart i 2016. Den nye fælles campus får plads
til 5.000 studerende. JBN ser gerne i den forbindelse, at samme proces som her ved
Nyt SUND med nedsættelse af brugergrupper, må blive anvendt til gavn for både
medarbejdere og arkitekter.
Også Statens Institut for Folkesundhed (SIF), skal flytte til nye lokaler i Carlsberg Byen
Bestyrelsen har givet ”grønt lys” med hensyn til at SDU går videre med planer om leje af
lokaler i Carlsberg Byen. Det 160 år gamle Carlsberg bryggeri i København, udvikles til et
nyt, levende bykvarter – Carlsberg Byen – centralt i København.
6. Tema drøftelse: Hovedområdets stormøde v/TDJ
Fakultetsarbejdsmiljøudvalget skal vælge emne/r og evt. nedsætte en arbejdsgruppe.
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CBP foreslog støjgener som emne og KB foreslog Hotdesk (fleksibel/mobil arbejdsplads) som muligt emne. Begge emner har stor relevans ift. Nyt SUND og det blev aftalt, at overdrage emnerne og det videre arbejde til en arbejdsgruppe bestående af SUdagsordengruppen og CBP.
7. Evt.
Intet til pkt.

Ole Skøtt
Dekan, formand
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