
Referat af arbejdsmiljø/trivselsmøde 09/03 2013 
 

1. Fokus på arbejdsmiljøet: ”Lever det?” (Henning og Palle) 

2. Hjemmesiden og e-mail: ”Hvordan fungerer det?” (Henning) 

3. Økonomisk status (Per og Henning) 

4. Trivslen i firmaet (Alle) 

 

1. De udleverede skemaer for Fokus på arbejdsmiljøet vil blive brugt af 

arbejdsmiljøorganisationen til at beslutte det kommende års indsats- og fokusområde. Den 

samlede oversigt bliver lagt ind på intranettet med kurve for henholdsvis de individuelle og 

den samlede besvarelse. Konklusionen på den nuværende ”temperatur” og målet for 

omfanget af fokus bestemmes i forbindelse med organisationens møde i slutningen af 

marts. Hvis nogen har forslag til underpunkter som de synes bør behandles på baggrund af  

skemaet er de velkommen til at komme med input til Palle eller Henning inden 18/03. 

Skemaet planlægges at genfremsættes til efteråret for evaluering på om ”temperaturen” 

har ændret sig. Selvom besvarelsen var anonym opfordres undertegnede til at gå ind og se 

hvordan din besvarelse var i forhold til dine kollegaer. 

2. Henning redegjorde for proceduren og hvordan e-mail systemet fungerer. Vi arbejder på at 

få opstillet en computer i mandskabsrummet og på kontoret på sjælland med log in til 

hjemmesiden og derved den enkeltes e-mail @aaservice.dk konto så alle løbende kan 

opdatere på nye informationer på hjemmesiden. Bla. som en del af en miljøstrategi og af 

praktiske hensyn overvejes at spare udgifter til udskrifter på nye informationer, så som 

udgangspunkt vil dette, som nævnt, være tilfældet for undertegnedes informationer. Hvis 

du insisterer på at få papir udleveret når der er lavet tiltag og materiale fra mig skal du 

kontakte Henning så det i stedet bliver lagt frem i dit dueslag/sendes løbende. Jeg har 

beskrivelser på log in i overskud som i kan få udleveret. 

3. Det understreges at det udleverede materiale er fortroligt. Fra ledelsens side forventes det 

at tilliden med en så faktuel gennemgang ikke misbruges. Til gengæld er det 

undertegnedes hensigt at lade den præsenterede metode være udgangspunkt for de 

fremtidige fremlægninger min. en gang årligt som en del af en større (og generelt 

anmodet) information om situationen. Under den økonomiske statusgennemgang blev der 

drøftet problemstillingen ved utrygheden for den enkeltes ansættelse og fremsat et ønske 

om løbende information om overvejelser. Per oplyste at der ikke kan garanteres sikkerhed 



generelt men at der ikke aktuelt var planer om afskedigelser og påviste at det nuværende 

mandskab betragtes som ”kernen” hvoraf der meget nødigt nedskæres. 

4. Deltagerne til mødet blev inddelt i 2 grupper som, uden deltagelse af ledelsen, indbyrdes 

fik til opgave at skitsere 3 spørgsmål og 3 problemstillinger. Hensigten med skemaet var 

således at hver enkelt kunne være aktivt deltagende i at udstikke de spørgsmål til hele 

virksomheden (inklusiv ledelse) som de synes mest relevante at stille i forhold til et kritisk 

svar (udadvendt problematik – ”hvad synes du?) samt at opstille de 3 mest presserende 

problemstillinger efter deres mening (indadvendt problematik – hvad synes jeg?) Forud for 

weekendopholdet havde de fra værende fra hhv administrationen og chaufførerne udfyldt 

et lignende skema med 2x2 punkter. Der gik forholdsvis lang tid med registreringerne af de 

enkelte grupper betragtninger og tilsyneladende havde den forudgående instruktion ikke 

været fyldestgørende (bla var det et problem at både spørgsmål og problemstillinger 

nødvendigvis skulle kunne rangeres i eksempelvis ”lidt, mellem, meget”/”ja, måske, nej” - 

og at det ikke var meningen af hver enkelt gruppe skulle bruge tid på også at svare på de 

ting de var blevet enige om (skulle i stedet have været sket individuelt)) Under alle 

omstændigheder blev de efterfølgende svar lavet i fælles forum – dette betød imidlertid 

også at der ved afslutningen dannede sig et billede at de problemstillinger som havde fået 

de største værdier på vigtighed (ud fra de enkeltes svar) i ingens øjne blev betragtet som 

de største.  Det blev derfor aftalt at lave en runde fra hver enkelt hvor de skitserede deres 

2 største problemer i hverdagen. Disse blev nedfældet og skal være med til at danne basis 

for evalueringen og handlingsplanen for det videre arbejde. Alle problemformuleringerne 

og spørgsmålene er registreret sammen med de individuelle svar og ligges på intranet (eller 

uddeles til dem som ikke vil bruge intranettet). Det kommende stykke tid skal der afses 

ressourcer til at gennemgå problemstillingerne og eventuelle løsningsforslag og derudover 

skal listen konkret gennemgås ved et fælles møde indenfor/om ca. 1 måned. (alle ansatte 

opfordres (og er velkommen) til at komme med løsningsforslag til de skitserede 

problemstillinger) 

Diverse 

Afslutningsvist stillede Per i åbent forum spørgsmålet om hor hans indsats ville være mest 

hensigtsmæssigt i forhold til at der efterhånden var for mange folk i administrationen. Kåre 

forslog kloakmesteruddannelsen og Uffe vognmandsuddannelsen til en start. 

 

Referent: Henning M. Andersen 12/03 2013 


