Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord
den 10. december 2009 kl. 10.30
I mødet deltog:
Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet
(formand)
Direktør Johnny Ulff Larsen, GLS-A (næstformand)
Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri
Chefkonsulent Finn Jeppesen Kemp, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet
Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund
Faglig sekretær Bjarne Larsen, Serviceforbundet
Faglig sekretær Jette Andersen, HK
Anne Marie Hansen, Dansk Landbrug & Fødevareerhverv
Arbejdsmiljøkonsulent Anne Marie Hagelskjær, GLS-A
Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Jensen, Fagligt Fælles Forbund
Arbejdsmiljøkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Hanne Lindberg Greisen, Fællessekretariatet (referent)
Der var afbud fra:
Sekretariatsleder Anne-Sofi Søgaard Christensen, Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer
Forhandlingssekretær Hanne Gram, Fagligt Fælles Forbund
Forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen
Vakant, Skov- og Naturstyrelsen
John Sørensen bød velkommen til Finn Jeppesen Kemp, Torben Rentzius Jans og Anne
Marie Hansen, som er nye rådsmedlemmer.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Punkt 2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 24. marts 2009
Referat fra rådsmødet den 24. marts 2009 blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 3. Meddelelser
- Nyudpegninger
Der skal ske nyudpegninger til rådet i BAR Jord til Bord for perioden 1. januar 2010 til
31. december 2013. Fællessekretariatet skrev den 13. oktober 2009 til stifterkredsen
herom og har modtaget tilbagemeldinger fra stort set alle. (Oversigt over rådsmedlemmer pr. 1. januar 2010 sendes ud med referatet.)
- Studietur til Dublin
Det blev desværre nødvendigt at aflyse den varslede studieturen til Dublin og Dublin
Instituttet i perioden 20. – 22. september 2009, idet det viste sig umuligt at få flybilletter på det pågældende tidspunkt, og det ikke var muligt at finde et andet tidspunkt,
hvor et tilstrækkeligt antal rådsmedlemmer kunne deltage. Det blev derfor besluttet
at udskyde studieturen til 2010.
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Studieturen foreslås i stedet afholdt i perioden den 3. – 5. oktober 2010. Fællessekretariatet vil snarest undersøge, hvor mange rådsmedlemmer der har mulighed for at
deltage på det pågældende tidspunkt. Hvis et tilstrækkeligt antal medlemmer kan deltage, arrangeres turen.
- Ulla Lucht Møller
BAR Jord til Bords kontaktperson vedr. BAR-projekter Ulla Lucht Møller er fratrådt i
Arbejdstilsynet for at gå på pension. Nye kontaktpersoner er Christian Molbo og Jesper Fanø.
- BAR-KU møde den 8. december 2009
Der blev afholdt BAR-KU møde den 8. december 2009. Dagsordenen indeholdt opfølgning på BAR’enes møder med Arbejdstilsynet, samt udpegning af deltagere til to arbejdsgrupper. Derudover drøftede man BAR seminar 2010 og en henvendelse om at
deltage i Danmarksmesterskaberne for lærlinge den 28. januar 2011.
- BAR-Seminar
Den 31. maj 2010 til 1. juni 2010 afholdes i lighed med sidste år fælles seminar mellem BAR’ene, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet på Comwell Borupgaard. Seminaret vil lægge vægt på virkemidler og
synergi i arbejdsmiljøindsatsen. Arbejdsmiljørådet og BAR’ene vil sammen skulle finansiere seminaret. Det forventes, at udgiften pr. BAR vil blive ca. 30.000 kr.
Punkt 4. Økonomi
- Udkast til fordeling af midler for 2009, herunder evt. reservering af et beløb til fælles projekter.
BAR Jord til Bord har fået tildelt 3.982.289,00 kr. i projektmidler, hvilket er godt
500.000 kr. mindre end sidste år.
Fordelingen af projektmidlerne ligger fast jf. vedtægternes § 7 stk. 5, hvor JAU får 50
pct. og MIA og SAU deler de resterende 50 pct. i forhold til den seneste oplyste lønsum.
SAU modtager
MIA modtager
JAU modtager

kr. 1.274.513,72
kr. 716.630,78
kr. 1.991.144,50

Rådet godkendte fordelingen af projektmidlerne for 2010. Endvidere var der enighed
om, at der afsættes 200.000 kr. til eventuelle fælles projekter, og at beløbet fratrækkes de enkelte underudvalgs tildelte midler i forhold til fordelingsnøglen.
- Skøn over regnskab for fællessekretariatet for 2009
Foreløbigt skøn over regnskab for Fællessekretariatet i 2009 blev fremlagt. Rådet tog
det foreløbige regnskab til efterretning.
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- Udkast til BAR-budget 2010
Igen i år vil BAR Jord til Bord modtage kr. 600.000 i grundtilskud. Forslag til budget
for Fællessekretariatet for 2010 blev gennemgået. Rådet godkendte budgettet for
2010.
- Projektoversigt
Den udsendte projektoversigt blev gennemgået. Projektoversigten indeholdt en fejl,
idet et SAU-projekt til kr. 372.000 var medtaget to gange. Rådet tog projektoversigten til efterretning.
Opdateret projektoversigt pr. den 29. december 2009 udsendes med referatet.
Punkt 5. Orientering fra møde mellem BAR Jord til Bord og Arbejdstilsynet
den 23. november 2009 samt drøftelse af det videre arbejde i BAR-KU.
Hanne Lindberg Greisen oplyste, at Arbejdstilsynet er i gang med at afholde separate
møder med BAR’ene, hvor formålet bl.a. er at drøfte rammerne for det løbende samarbejde samt høre BAR’ets kommentarer til de udsendte forslag til nyt ansøgningsskema, afrapporteringsskema, skabelon for § 19 redegørelsen samt vejledninger.
BAR’ene havde gennem BAR-KU udarbejdet fælles bemærkninger til det udsendte materiale, som Arbejdstilsynet på forhånd havde modtaget.
BAR Jord til Bord afholdt møde med Arbejdstilsynet den 23. november 2009. Fra Arbejdstilsynets side deltog Bitten Døjholt Damgaard, som er ny kontorchef på området,
samt Christian Molbo og Jesper Fanø der fremover skal have med BAR-administrationen at gøre.
Arbejdstilsynet var meget lydhør over for de forslag, som BAR’ene samlet var kommet
med og var også meget imødekommende overfor de kritikpunkter, der var til administrationen og samarbejdet i øvrigt – uden dog konkret at komme med tilsagn om ændringer. De rejste problemstillinger ville blive overvejet, hvor efter Arbejdstilsynet ville
vende tilbage.
Der var enighed om, at hele administrationen bør digitaliseres for at gøre arbejdet
lettere. Arbejdstilsynet arbejdede på sagen, om end man ikke kunne love, at en digital
løsning var realistisk på kort sigt.
Det blev aftalt, at der skulle nedsættes to arbejdsgrupper - en omkring regnskabsprocedure, der desuden vil have Deloit som medlem, samt en omkring administrationskrav, samt at BAR-KU skulle udpege medlemmerne til de to arbejdsgrupper.
På BAR-KU mødet den 8. december 2009 blev der udpeget en række deltagere til de
to arbejdsgrupper.
Generelt var der på BAR-KU mødet stor tilfredshed med møderne med Arbejdstilsynet,
som man fandt havde været imødekommende og lydhøre.
Rådet tog orienteringen til efterretning og tiltrådte, at Kristine Jensen deltager i arbejdsgruppen vedr. dialog om administration.
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Punkt 6. BAR Jord til Bords udgivelser fælles forståelse
Kristine Jensen gennemgik et ønske fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg om forslag til
ændring af hjemmesiden. I forbindelse med ulykkesprojektet, som Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg gennemfører i 2010, ønskes en direkte adgang fra forsiden til ulykkesprojektets sider.
Rådet tiltrådte, at ændringen kunne etableres. Der var endvidere enighed om, at der
på indstilling fra de øvrige underudvalg kunne gennemføres lignende tiltag på hjemmesiden. Ændringer på BAR’ets forside skulle dog altid tiltrædes af rådet.
Der var endvidere enighed om, at man eventuelt på næste rådsmøde skulle drøfte
behovet for at udarbejde en fælles brochurer over BAR’ets samlede udgivelser.
Punkt 7. Orientering fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens
Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg.
- Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg:
Anne Marie Hagelskjær fortalte, at Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i 2010 gennemfører en stor ulykkeskampagne. Der vil hver uge blive omtalt en ulykke i Landbrugsavisen. Samtidig vil der være henvisning til en hjemmeside med oplysninger om, hvordan netop denne ulykke kunne være undgået samt gode råd til generel ulykkesforebyggelse. Kampagnen løber af staben fra 8. januar 2010 og 46 uger frem.
- Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg:
Annette Hoffmann oplyste, at der var et stabilt fald i ulykkerne på slagteriområdet.
SAU fandt derfor, at man nu kunne koncentrere sig om andre områder. Derfor ville
der i 2010 blive gennemført et projekt rettet mod chauffører. Endvidere ville SAUportalen blive udbygget, bl.a. med uddannelse af sio-repræsentanter på det ergonomiske område. Endvidere gennemføres en undersøgelse af fast nat- og aftenarbejde i
forbindelse med udbud af helbredsundersøgelser.
- Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg:
Torben Rentzius Jans oplyste, at MIA’s hjemmeside er blevet opdateret, samt at MIA
har tilpasset de af SAU producerede faktaark, så de passer til mejerierne. Der er
igangsat et projekt med udvikling af en plakat og folder omkring de nye mærkningsregler. Endvidere planlægges en branchekonference omkring fremtidens arbejdsmiljøorganisering. Endelig overvejer MIA at få etableret en nyhedsbrevsfunktion svarende
til den, som JAU har.
Rådet tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om, at JAU undersøger muligheden for at lave en generel bjælke på forsiden med nyhedsbreve, og at brugeren
så derfra kan klikke sig ind på de tre underudvalgs nyheder.
Punkt 8. Orientering fra BAR Jord til Bord – arbejdsmiljøuddannelse
Torben Rentzius Jans gav følgende orientering vedr. BAR Jord til Bord - arbejdsmiljøuddannelsen.
- Status 2009:
Mejerierne har gennemført 4 kurser med hhv. 19, 13, 12 og 19 kursister i alt 63 deltagere og aflyst 1 kursus.
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Slagterierne har gennemført 3 kurser med hhv. 18, 12 og 12 kursister i alt 42 deltagere og aflyst 2 kurser.
Jordbruget har gennemført 3 kurser med hhv. 16, 14, 11 i alt 41 kursister og aflyst 1
kursus.
- Planlagte kurser i 2010:
Mejerierne har planlagt 4 kurser og tilmeldinger til forårets 2 kurser ser fornuftigt ud
med hhv. 18 + 3 tilmeldinger.
Slagterierne har planlagt 1 kursus i foråret og 1 i efteråret – det sidste nu med 3 tilmeldinger.
Jordbruget har planlagt 4 kurser med 2 i foråret og 2 i efteråret. Og til foråret er der
nu hhv. 18 + 1 tilmelding.
Punkt 9. Eventuelt
- Web-statistik:
Besøgstallet ligger på mellem 3500 og 2500 pr. måned, hvilket er en stigning. De besøgende finder fortrinsvis hjemmesiden ved henvisning fra Google og gennem BAR
web. Det er APV skemaer, som er det mest downloadede emne efterfulgt af Spots
gartnerier samt arbejdsmiljø på traktorer. Tidsmæssigt anvendes der mellem 10 – 13
minutter pr. besøgende.
- Møder i 2010:
Der er udsendt en række mødedatoer for møder i 2010. I forhold til tidligere oplyste
møder, er decembermødet flyttet til den 6. december 2010. Opdateret bilag med mødedatoer vedlægges.
Næste BAR-møde afholdes den 25. marts 2010.

