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Referat af rådsmødet i BAR Jord til Bord den 24. oktober 2013 kl. 10.00 i DI 

 

I mødet deltog:   Afbud: 
John Sørenen, NNF   Johnny Ulff Larsen, GLSA 
Poul Erik Faarkrog, NNF  Anne-Sofi Christiansen, FMF 
Vagn Henriksen, 3F   Kim Bonde Nielsen, HK 
Harry Hansen, DI   Anne Thormann, Skov og Naturstyrelsen 
Birgitte Dember, DI   Lars Gram, DMF 
Annette Hoffmann, DI   Hanne Gram, 3F 
Torben Jans, DI 
Anne Marie Hagelskjær, GLS-A 
Charlotte Drachmann Jørgensen, L&F 
Kristine Jensen, 3F 
Hanne Lindberg Greisen, DI (referent) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 13: ”BAR Jord til Bords eventuel-
le deltagelse i folkemødet på Bornholm”. Endvidere blev det besluttet at tage punkt 10 
på dagsordenen, som det sidste punkt. 
 
2. Referat fra rådsmødet den 15. marts 2013 
På grund af at rådet ikke var beslutningsdygtig, blev rådsmødet den 15. marts 2013 af-
lyst. Der blev sendt en række beslutningspunkter ud i skriftlig høring, som blev vedtaget. 

3. Meddelelser 
- Udpegning af nye medlemmer 

Ifølge vedtægternes § 2, stk. 2, skal der ske nyudpegning af medlemmer til BAR Jord til 

Bord hvert fjerde år. Valgperioden ville udløbe den 31. december 2013. Derfor vil orga-

nisationerne bag BAR Jord til Bord snarest modtage et brev om udpeg-

ning/genudpegning af et medlem og en suppleant for perioden 1. januar 2014 – 31. de-

cember 2017.  

- Regnskabet for 2012 

Regnskabet for 2012 var blevet godkendt af Arbejdstilsynet og Rigsrevisionen uden 

spørgsmål eller bemærkninger. Rådet udtrykte stor tilfredshed med den måde økono-

mistyringen og regnskabsaflæggelsen blev varetaget på i BAR Jord til Bord.  

- Møde med Arbejdstilsynet 

Den 11. oktober 2013 var det årlige møde mellem BAR Jord til Bord og Arbejdstilsynet 

blevet afholdt. På mødet blev gennemgået en del statistisk materiale vedr. Arbejdstilsy-

nets afgørelser på BAR Jord til Bords område, arbejdsulykker og arbejdsbetingede li-

delser. Endvidere blev der orienteret om en række forskningsprojekter mm., med rele-
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vans for området. Endelig blev der orienteret om en særlig tilsynsindsats, som vil blive 

gennemført inden for landbruget i begyndelsen af 2014. 

- Studietur til Parma 

Sekretariatet var blevet bedt om at undersøge mulighederne for at foretage en studietur 

til Parma i Italien, bl.a. med henblik på besøg på Den europæiske Fødevaresikkerheds-

autoritet i Parma. Studieturen foretages i perioden 7. – 9. maj 2014. Der vil endvidere 

blive planlagt en række virksomhedsbesøg med fokus på arbejdsmiljø, og hvordan der 

arbejdes med arbejdsmiljø i Italien. 12 bar-rådsmedlemmer og suppleanter har forelø-

bigt tilmeldt sig turen. Studieturen gennemføres ved brugerbetaling. Fællessekretaria-

tets udgifter fordeles ligeligt ud på deltagerne i turen. 

  

- Møde med NFA 

Anne Marie Hagelskjær oplyste, at der havde været afholdt et møde med NFA omkring 

videnspredning i forhold til psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og ulykker. NFA har gennem-

ført en særlig rådgivningsindsats i den offentlige sektor, som slutter i 2015. NFA ville 

gerne tilbyde, mod betaling, at gennemføre lignende indsats på det private område.  

- BAR Statistik 

Statistik for besøgende på BAR Jord til Bords hjemmeside blev gennemgået. Der var ta-

le om en pæn stigning i antal besøgende i forhold til samme periode sidste år. 

Der blev udtrykt ønske om, at få oplyst via statistikken, hvilken effekt udsendelse af ny-

hedsbreve havde på antal besøgende. Sekretariatet ville undersøge dette til næste mø-

de. 

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

4. Projektoversigt 

Den uddelte projektoversigt blev gennemgået.  

Rådet tog projektoversigten til efterretning.  

5. Fordeling af BAR-midler 2014 

BAR Jord til Bord havde fået tildelt 2.266.486 kr. i 2014. 600.000 afsættes forlods til 

administration. De resterende 1.666.486 kr. fordeles, jf. vedtægternes § 7 stk. 5, med 

50 pct. til JAU.  SAU og MIA deler de øvrige 50 pct. i forhold til lønsum. Dette vil i 2014 

give følgende fordeling: 

JAU kr. 833.243 (50 pct.) 

SAU kr. 483.114 (28,9 pct.) 

MIA kr. 350.128 (21,1 pct.) 

Rådet tilsluttede sig fordelingen. Samtidig blev det besluttet, at den resterende del af de 

midler, som i 2013 blev afsat til fællesprojekter, videreføres til fællesprojekter i 2014. 

Det drejer sig om ca. 169.000 kr.  
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6. BAR Jord til Bords plan og budget for 2014 

BAR Jord til Bords plan, budget for 2014 og budget for Fællessekretariatet for 2014 blev 

gennemgået. Med hensyn til budget for 2014 var der tale om et skøn, idet det var meget 

vanskeligt pr. 31. oktober 2013 at forudsige, hvor mange midler der vil være tilbage den 

31. december 2013. Derfor vil der i begyndelsen af 2014 - efter aftale med Arbejdstilsy-

net - blive indsendt et nyt revideret budget. De tre underudvalg tilkendegav, at der kun-

ne komme rettelser til aktiviteterne i 2014, da underudvalgene endnu ikke var endelig 

på plads med hensyn til, hvilke projekter der ville blive gennemført næste år, men aktivi-

teterne vil kunne rummes inden for hovedoverskrifterne i Planen for 2014.  

Rådet godkendte plan, budget og budget for fællessekretariatet for 2014.   

7. Evaluering af branchearbejdsmiljørådene 

Det blev oplyst, at de aktører der modtager midler fra det offentlige - herunder BAR’ene, 

vil skulle evalueres. Derfor er der også igangsat en evaluering af BAR’enes aktiviteter. 

Formålet med evalueringen er at afdække, hvad der virker, og hvad der virker mindre 

godt, når det handler om at få en BAR-aktivitet til at nå målgruppen. Endvidere skal det 

gennem evalueringen undersøges, hvor stort kendskabet og brugen er, til de anbefalin-

ger mm., som BAR-aktiviteterne formidler. 

BAR Jord til Bord har fået følgende to projekter udtaget til den kvalitative evaluering:   

 Udvikling af EGA kortlægningsskema og rokeringsværktøj (et SAU projekt som ek-

sempel på et projekt der er gået rigtig godt) 

 Den grønne sikkerhedsbus – (et JAU-projekt som eksempel på et projekt der er gå-

et mindre godt)  

I den kvantitative evalueringsundersøgelse har BAR Jord til Bord fået følgende projekter 

udtaget til evaluering: 

 Udvikling af EGA kortlægningsskema og rokeringsværktøj 

 Lovpligtigt eftersyn af maskiner og udstyr. 

Evalueringsrapporten forventes at foreligge i begyndelsen af 2014.  

Rådet tog orienteringen til efterretning. 

8. Orientering fra BAR Jord til Bord Arbejdsmiljøuddannelsen 

Der var kommet en ny underviser (Birger Holmeå Christiansen) på den del af arbejds-

miljøuddannelsen, som vedrørte mejeriområdet. Tine Brodersen var fortsat underviser 

på den del af arbejdsmiljøuddannelsen, som vedrørte slagteri- og jordbrugsområdet. 

Begge fik rigtig fine evalueringer. Endvidere gik det fortsat rigtig godt med hensyn til at 

holde fælles arbejdsmiljøuddannelse for JAU og SAU. I 2014 var der planlagt to kurser 

på jordbrugs- og slagteriområdet og fire kurser for mejeriindustrien.  

Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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9. Orientering fra JAU, SAU og MIA 

Anne Marie Hagelskjær, Annette Hoffmann og Torben Jans gav en orientering om pro-

jekterne i henholdsvis JAU, SAU og MIA. 

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

11. Mødekalender 

Der afholdes to møder i BAR Jord til Bord i 2014 henholdsvis den 20. marts 2014 kl. 10 

og den 29. oktober 2014 kl. 10. Begge møder afholdes i DI.  

12. Eventuelt 

Der var intet at behandle under punktet eventuelt.  

13. BAR Jord til Bords eventuelle deltagelse i Folkemødet på Bornholm 

BAR Jord til Bord havde fået en invitation fra I-bar med hensyn til, sammen med andre 

arbejdsmiljøaktører (BAR’ene, Arbejdsmiljørådet og Videncenter for arbejdsmiljø), at 

deltage i Folkemødet på Bornholm. Formålet vil være at sætte fokus på arbejdsmiljø-

indsatsen og partssamarbejdets rolle. Der vil blive gennemført seks debatmøder med 

forskelligt emne og med forskellige debattører og deltagere. Målgruppen vil være de po-

litiske beslutningstagere, samt ledere, ansatte og deres pårørende. 

Rådet besluttede, at BAR Jord til Bord deltager i Folkemødet på Bornholm i 2014, og at 

der kan anvendes et beløb for deltagelsen på op til 25.000 kr. Der ud over kommer 

eventuelle udgifter til de personer fra BAR Jord til Bord, som vil have opgaver under 

Folkemødet. Beløbet tages af de midler, der er afsat til fælles projekter.  

10. Præsentation af: 

- Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalgs Net-APV 

- Slagteribranchens Dialog med mindre virksomheder 

Kristine Jensen præsenterede Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalgs nye tiltag Net-APV. Der 

var tale om et elektronisk værktøj, som virksomhederne inden for landbrug, gartneri, 

skovbrug og anlægsgartner kan anvende ved udarbejdelse af APV. 

Endvidere præsenterede Kristine Jensen projektet ”Dialog med mindre virksomheder”. 

Projektet gik ud på, at en række mindre virksomheder inden for kødindustrien havde 

kunnet vælge at få besøg af dels en arbejdsgiver- og dels en arbejdstagerrepræsentant. 

Formålet med besøget var en drøftelse af virksomhedens arbejdsmiljø samt rådgivning 

til virksomheden om arbejdsmiljøforhold, der kunne forbedres.  

Rådet tog orienteringerne til efterretning.  

 

 


