Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord
den 28. maj 2008 kl. 13.45 på Holstebro Flødeost
I mødet deltog:
Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet
(formand)
Direktør Morten Gass, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Sekretariatsleder Kjeld Mark Christensen, Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer
Uddannelsespolitisk konsulent Carsten Jensen, Dansk Landbrug
Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Jensen, Fagligt Fælles Forbund
Arbejdsmiljøkonsulent Anne Marie Hagelskjær, GLS-A
Arbejdsmiljøkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri
Gitte Rasmussen, Fællessekretariatet
Hanne Lindberg Greisen, Fællessekretariatet (referent)
Der var afbud fra:
Direktør Johnny Ulff Larsen, GLS-A (næstformand)
Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet
Forhandlingssekretær Hanne Gram, Fagligt Fælles Forbund
Faglig sekretær Bjarne Larsen, Dansk Funktionærforbund
Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri
Faglig sekretær Jette Andersen, HK
Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund
Konsulent Mads Mark Christensen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Vakant, Skov- og Naturstyrelsen
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Punkt 2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 26. marts 2008
Referat fra rådsmødet den 26. marts 2008 blev godkendt.
Punkt 3. Meddelelser
- Møde med AT
Det planlagte møde mellem Arbejdstilsynet og BAR Jord til Bord den 15. maj 2008
blev aflyst, da der ikke var relevante emner til dagsordenen. Nyt møde afholdes den
27. august 2008.
- BAR-KU møde
Den 19. juni 2008 afholdes BAR-Ku møde i Dansk Industri. Kristine Jensen og Anne
Marie Hagelskjær deltager.
- Regnskab for 2007
BAR Jord til Bord har fået en lang række spørgsmål fra Arbejdstilsynet vedrørende
regnskabet for 2007. Spørgsmålene er besvaret, hvilket Arbejdstilsynet har kvitteret
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for. Efterfølgende har Arbejdstilsynet stillet enkelte supplerende spørgsmål, hvilket
Fællessekretariatet er i gang med at besvare.
Omkring administrationen oplever BAR Jord til Bord nu også, at Arbejdstilsynet
strammer op på deres praksis, og de har flere spørgsmål og kommentarer til ansøgningerne, end de tidligere har haft.
- Unges arbejde
Der har i regi af Arbejdsmiljørådet været nedsat en arbejdsgruppe om børn og unges
arbejdsmiljø. Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen var, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen ønskede Arbejdsmiljørådets forslag til, hvilke initiativer der kan iværksættes for i højere grad at sikre børn og unges arbejdsmiljø.
Arbejdsgruppens forslag er samlet i følgende seks hovedgrupper:
- Videngrundlag og statistik
- Virksomhedens instruktion og tilsyn
- Integration af arbejdsmiljø i uddannelserne
- Børn og unges holdning til arbejde og risikoadfærd
- Formidling
- Involvering af forældre.
Arbejdsmiljørådets forslag er vedlagt referatet.
- Arbejdsgruppen om forebyggelse af nyansattes arbejdsulykker
Ligeledes har der i regi af Arbejdsmiljørådet været nedsat en arbejdsgruppe vedrørende forebyggelse af nyansattes arbejdsulykker.
Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen var også her en henvendelse fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, der ønsker Arbejdsmiljørådets forslag til,
hvad der kan gøres for at begrænse nyansattes ulykker. Andelen af ulykker, hvor
skadelidte er kommet til skade inden for det første ansættelsesår, er steget med 32
pct. fra 2003 – 2006. En stigning der betyder, at næsten hver tredje arbejdsulykke
sker blandt nyansatte.
Arbejdsgruppen har defineret de nyansatte til at være:
- Unge mellem 18 og 25 år
- Nye immigranter
- Udlændinge med tidsbegrænset arbejdstilladelse
- Svage grupper
- Almindelig jobskifte både inden og uden for virksomhederne.
Arbejdsgruppen er kommet med bl.a. nedenstående anbefalinger til ministeren:
- Videngrundlaget på området skal forbedres
- Arbejdsmiljørådet opfordrer organisationerne til at sætte nyansatte højt på
dagsordenen i BARerne
- Der skal sættes fokus på ”best praktice”
- Virksomhederne skal fortsat sætte ulykkesforebyggelse på dagsordenen og vide, hvordan man arbejder forebyggende.
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Der skal i endnu højere grad sættes fokus på oplæring af nye medarbejdere, bl.a. ved
mentorordninger for nyansatte, samt en differentiering af hvilke job, nyansatte skal
have i virksomheden, indtil fornøden træning og erfaring er opnået.
Arbejdsmiljørådets forslag er vedlagt referatet.
- Unge protalen
Kristine Jensen oplyste, at arbejdet vedrørende ”Unge portalen” forventes påbegyndt i
august 2008.
Rådet tog orienteringspunkterne til efterretning.
Punkt 4. Projektoversigt for 2008
Der blev uddelt en tilrettet projektoversigt. Projektoversigten blev gennemgået.
Rådet tog budgetoversigten til efterretning.
Punkt 5. Den fremtidige organisering af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne
Som bilag var udsendt en korrespondance mellem Arbejdsmiljørådet og beskæftigelsesministeren som dels vedrører de overordnede rammer for fordeling af BAR midler i
2009 samt overvejelser om, hvordan arbejdet med sikkerhed og sundhed på den enkelte virksomhed kan styrkes, udvikles og moderniseres.
Omring fordelingen af midler lægges der op til den vanlige model, hvor Videncenteret
og Arbejdsmiljørådet modtager 30 pct. af partsmidlerne, der deles med 1/3 til Videncentret og 2/3 til Arbejdsmiljørådet. Af Arbejdsmiljørådets midler går 10 mio.kr. til
Forskningsfonden. De resterende 70 pct. fordeles mellem BAR’erne. Der afsættes
600.000 kr. i grundtilskud, og resten af midlerne fordeles til BAR’erne efter den sædvanlige fordelingsnøgle.
Omkring overvejelser om, hvordan arbejdet med sikkerhed og sundhed på den enkelte virksomhed kan styrkes, udvikles og moderniseres, vil Arbejdstilsynet forestå en
række workshops med relevante interessenter f.eks. virksomheder, fremtidsforskere
mv. for at afdække nye og effektive måder at organisere sikkerhedsarbejdet på. På
baggrund af input fra workshops mm. igangsættes et trepartssamarbejde, hvor parterne skal drøfte, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet kan moderniseres og effektiviseres.
Der vil ikke blive tale om en fundamental ændring af sikkerhedsarbejdet på virksomheden, men om at modernisere og fremtidssikre reglerne om sikkerhedsarbejdet.
Morten Gass oplyste, at Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg har kørt to store projekter omkring udvikling af sikkerhedsarbejdet, samt at Arla Foods udviklingscenter pt.
kører et pilot projekt. Holstebro Flødeost har også arbejdet med sikkerhedsarbejdet i
længere tid, bl.a. har man sammenlagt sikkerhedsudvalget og samarbejdsudvalget til
et fælles udvalg. Morten Gass stillede gerne de erfaringer, som mejerierne har på området, til rådighed for Arbejdstilsynet.
Rådet tog orienteringen til efterretning. Rådet vil blive holdt orienteret om den videre
udvikling i arbejdet.
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Punkt 6. Orientering fra BAR Jord til Bord – Arbejdsmiljøuddannelsen
Morten Gass oplyste, at evalueringsrapporten for 2007 er kommet.
BAR Jord til Bord Arbejdsmiljøuddannelsen skal have autorisationen fornyet pr. 1. januar 2009. I den forbindelse skal uddannelsesplanen gennemgås og evt. ændres. Der
udsendes en tidsplan for processen i løbet af to uger. Ny uddannelsesplan forventes
færdig senest medio oktober, således at autorisationen kan være fornyet inden 1. januar 2009.
Morten Gass oplyste endvidere, at Alectia kommer med et tilbud på undervisning, som
også vil dække det grønne område.
Punkt 7. Orientering fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens
Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
- Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg
Anne Marie Hagelskjær oplyste, at JAU lige havde udgivet to pjecer om henholdsvis
arbejde i forbindelse med svin og arbejde i forbindelse med kvæg. Baggrunden for
udgivelsen af de to pjecer er, at der ofte sker ulykker i forbindelse med håndtering af
store dyr. Arbejdet omkring igangværende projekter forløb planmæssigt.
- Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg
Annette Hoffmann oplyste, at det nu var slagteriernes tur til at blive screenet. Man
havde forsøgt at afholde en temadag om screening, men der havde ikke været tilslutning. Der havde i forbindelse med de forestående screeninger været afholdt et møde
med direktør i Arbejdstilsynet Jens Jensen, hvor det var blevet bekræftet, at udbeningsaftalen stadig gælder.
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
Morten Gass oplyste, at MIA var i gang med flere længerevarige projekter. Der var
aftalt en sundhedsordning på hele mejeriområdet. I den forbindelse ville der blive afholdt en temadag med PensionDanmark, hvor arbejdsmiljø tænkes ind.
Rådet tog orienteringerne til efterretning.
Punkt 12. Eventuelt
Næste rådsmøde afholdes den 9. september 2008.

