
Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 20. marts 2014 kl. 10
i Dansk Industri

I mødet deltog:
Direktør Johnny Ulff Larsen, GLS-A (formand)
Forbundssekretær John Sørensen, Fødevareforbundet NNF (næstformand)
Chefkonsulent Birgitte Dember, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF
Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund
Forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, Fagligt Fælles Forbund
Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Jensen, Fagligt Fælles Forbund
Erhvervspolitisk konsulent Charlotte Drachmann Jørgensen, Landbrug & Fødevarer
Forbundssekretær Heidi Søsted, Serviceforbundet
Chefkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri
Afd.chef Anne Marie Hagelskjær, GLS-A
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Hanne Lindberg Greisen, Fællessekretariatet (referent)

Der var afbud fra:
Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri
HR-partner Morten Rolsted, Naturstyrelsen
Forhandlingssekretær Hanne Gram, Fagligt Fælles Forbund
Faglig sekretær Kim Bonde Nielsen, HK
Sekretariatsleder Anne-Sofi Søgaard Christensen, Foreningen af mejeriledere og funk-
tionærer

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 24. oktober 2013
Der var ikke inden fristen på 14 dage indkommet bemærkninger til referat fra råds-
mødet den 24. oktober 2013. Referatet var således godkendt.

Punkt 3. Meddelelser
- Godkendelse af BAR Jord til Bords plan og budget for 2014

Arbejdstilsynet har ved skrivelse af 19. november 2013 godkendt BAR Jord til Bords 
plan for 2014. 

- Partsmidler i 2015
Der er i alt 33,9 mio. kr. til rådighed for partssystemet i 2015, hvilket er 6,4 mio. kr. 
mindre end i 2014, men på niveau med 2013. Såfremt fordelingsprocenten mellem 
BAR’ene er uændret, betyder det, at BAR Jord til Bord vil modtage ca. 2.135.000 kr. i 
2015. 
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- Ny direktør i Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynets nye direktør bliver Peter Vesterheden, der kommer fra et job som 
chef for Københavnske fængsler. Peter Vesterheden tiltræder den 14. april 2014.

- Særlig indsats over for bl.a. gartnerierhvervet
Arbejdstilsynet gennemfører i 2014 særlige tilsynsindsatser i fem nedslidningstruede 
brancher, herunder gartnerier og landskabspleje, hvor udvalgte virksomheder får to 
besøg med 1-6 måneders mellemrum. Tilsynsindsatserne skal hjælpe virksomhederne 
med at forebygge belastninger af muskler og skelet samt med at få et bedre psykisk 
arbejdsmiljø. 

De udvalgte virksomheder i branchen får to besøg med 1- 6 måneders mellemrum. På 
det første besøg vil Arbejdstilsynet primært vejlede mundtligt om, hvordan virksom-
heden kan arbejde med at undgå belastninger af muskler og skelet og med at få et 
bedre psykisk arbejdsmiljø.

På det andet besøg vil Arbejdstilsynet drøfte med virksomheden, hvordan den har ar-
bejdet med de emner, som den fik mundtlig vejledning om på første besøg. På det 
andet besøg vil Arbejdstilsynet desuden kontrollere arbejdsmiljøet og give reaktioner, 
hvis der konstateres overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

- Europæisk kampagne mod glid og faldulykker i samme niveau
Arbejdsmiljøcheferne i EU har besluttet at iværksætte en fælles europæisk kampagne 
mod glid og faldulykker i samme niveau. Kampagnen retter sig bl.a. mod virksomhe-
der i fødevareindustrien. Der kan læses mere om kampagnen på AT’s hjemmeside, 
lige som der kan hentes inspiration til at undgå ulykker inden for dette område.

- BAR statistik
Der blev uddelt BAR-statistik for perioden oktober 2013 – februar 2014. BAR Jord til 
Bord anvender et ældre statistikmodul, der ikke længere er optimalt. Derfor er det 
nødvendigt at investere i et nyt statistikmodul. Sekretærgruppen vil den kommende 
tid drøfte, hvilke oplysninger der vil være relevant at kunne trække ud af statistikmo-
dulet.

- Studietur til Parma
BAR Jord til Bords studietur til Parma vil finde sted i perioden 7. – 9. maj 2014. For-
målet med turen er bl.a. at besøge EU’s fødevaresikkerhedsagentur. Rådsmedlemmer 
og suppleanter, som har givet tilsagn om at deltage i turen, vil inden længe modtage 
yderligere information.

Punkt 4. Godkendelse af BAR Jord til Bords regnskab for 2013
Hanne Lindberg Greisen gennemgik de overordnede dele af regnskabet.

Johnny Ulff Larsen henviste til, at det i regnskabet er anført, at John Sørensen er 
næstformand i rådet.

Der var enighed om, at John Sørensen, som afgående medlem af formandskabet, un-
derskriver regnskabet, uanset at der, jf. nedenfor, sker nyvalg.

Med disse bemærkninger godkendte rådet BAR Jord til Bords regnskab for 2013.
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Punkt 5. Godkendelse af BAR Jord til Bords redegørelse
Hanne Lindberg Greisen gennemgik i hovedtræk redegørelsen, som tager udgangs-
punkt i den plan, som BAR Jord til Bord har udarbejdet for 2013. Endvidere har hvert 
underudvalg beskrevet et eller flere eksempler på projekter, som var afsluttet i 2013. 
Som bilag til redegørelsen var udarbejdet en oversigt over, hvilke indsatsområder og 
projekter BAR Jord til Bord havde arbejdet med i 2013, og om projekterne var afslut-
tet eller fortsatte i 2014.

Det blev foreslået, at man på side 1, næstsidste afsnit skriver ”arbejdsmiljøorganisati-
onen og virksomheder” (det understregede er nyt). Herved tages der højde for mindre 
virksomheder, som ikke har en valgt arbejdsmiljøorganisation.

Rådet godkendte med denne tilføjelse redegørelsen.

Punkt 6. Konstituering af BAR Jord til Bord
Listen med medlemmer og suppleanter i BAR Jord til Bord pr. 1. januar 2014 blev kort 
gennemgået.

Punkt 7. Valg af formand og næstformand samt indstilling af 3. medlem til 
formandskabet
I henhold til BAR Jord til Bords vedtægter, § 2 stk. 4, skal rådet i lige år vælge for-
mand og næstformand. 

Johnny Ulff Larsen blev valgt til formand for den kommende to års periode.

Vagn Henriksen blev valgt til næstformand for den kommende to års periode. 

Der udspandt sig en kort debat om, hvorvidt det var nødvendigt at have et tredje 
medlem af formandskabet, eller om der bør ske ændring af vedtægterne på dette 
punkt. Formandskabet benyttes imellem møderne således i begrænset omfang. Birgit-
te Dember fandt, at der bør være mulighed for, at det underudvalg, som ikke er re-
præsenteret ved formand eller næstformand, har den tredje plads i formandskabet. 
Der var enighed herom. 

Der var herefter enighed om, at Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg efterfølgende 
indberetter, hvem man ønsker valgt som det tredje medlem af formandskabet.

Punkt 8. Effektevaluering af branchearbejdsmiljørådene
Hanne Lindberg Greisen informerede indledningsvist om den foretagne effektevalue-
ring. Fra BAR Jord til Bord er der gennemgået to projekter i rapporten.

Herefter Gennemgik Annette Hofmann et projekt i Slagteribranchens Arbejdsmiljøud-
valg vedrørende vurdering af arbejdsbevægelser. Projektet har været succesfuldt, og 
kan med fordel benyttes af andre brancher. Projektet er således også medtaget i eva-
lueringsrapporten som et projekt, der af andre arbejdsmiljøaktører kan drages gode 
erfaringer fra.

Anne Marie Hagelskjær gennemgik Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalgs projekt om Den 
grønne sikkerhedsbus. Projektet er også medtaget i evalueringsrapporten. Desværre 
er projektet ikke kommet så bredt ud til virksomhederne, som det var ønsket. Blandt 
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andet er kirkegårde overrepræsenteret blandt de virksomheder, der har modtaget be-
søg. De virksomheder, der fik besøg af bussen, var glade for det. 

Torben Rentzius Jans oplyste, at det foreslåede mejeriprojekt ikke blev udtaget til 
evaluering.

Kristine Jensen henviste til, at andelen af respondenter, som kender BAR’ene er højt, 
hvilket er godt.

Hanne Lindberg Greisen oplyste, at rapporten nu bliver behandlet i følgegruppen for 
projektet og i Arbejdsmiljørådet, hvorefter den vil blive offentliggjort.

Rådet tog orienteringerne til efterretning. 

Punkt 9. Arbejdstilsynets udvikling af pakker til brancherne i nærings- og ny-
delsesmiddel samt brancherne gartneri-, land- og skovbrug
Hanne Lindberg Greisen oplyste, at Arbejdstilsynet er i gang med at udvikle pakker i 
regi af Forebyggelsesfonden til brancherne i nærings- og nydelsesmiddel samt bran-
cherne gartneri-, land- og skovbrug. Arbejdstilsynet vil på forhånd sikre sig, at der er 
interesse for pakkerne.

Annette Hofmann fandt, at pakkerne ”taler ned” til folk. Blandt andet havde man i 
Slagteriernes Arbejdsmiljøudvalg oplyst, at man ville lægge op til 3 x 10 minutters 
motion pr. uge. NFA fandt, at der bør være et tilbud om 2 timers motion pr. uge. Fra 
branchen har man endvidere givet udtryk for, at vi ønsker 8 timers konsulenthjælp.

Anne Marie Hagelskjær fandt, at Arbejdstilsynet havde lyttet til Jordbrugets ønsker. 

Rådet tog orienteringerne til efterretning. 

Punkt 10. BAR Jord til Bords anvendelse af cookies
Hanne Lindberg Greisen oplyste om de nye regler for anvendelse af cookies. Der hen-
vises til den vedhæftede power point præsentation. 

Rådet tilsluttede ændring af hjemmesiden, således at den lever op til lovens krav.

Punkt 11. Orientering fra BAR Jord til Bord-arbejdsmiljøuddannelsen

Torben Rentzius Jans orienterede om søgningen til arbejdsmiljøuddannelsen, som for 
alle tre brancher er faldende. Det bliver formentlig nødvendigt at aflyse 1 slagteri / 
GLS-A kursus i foråret.

Anne Marie Hagelskjær oplyste, at det for nogle dele af jordbruget kan være et pro-
blem med kurser i foråret. Dette blev støttet af Morten Fischer-Nielsen.

Annette Hofmann fandt, at det bør forsøges at bevare uddannelserne i den nuværende 
form. Det kan ske ved, at virksomhederne ændrer valgprocedurer, således at de lig-
ger samlet. En anden mulighed er, at man slår kurserne sammen.
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Vagn Henriksen oplyste, at dette spørgsmål ikke har været behandlet i Mejeriindustri-
ens Arbejdsmiljøudvalg, hvilket vil kunne ske 4. juni 2014.

Johnny Ulff Larsen fandt, at det burde overvejes at lade branchefondene betale til ud-
dannelserne.

Rådet tog oplysningerne til efterretning.

Punkt 12. Orientering fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens 
Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
Anne Marie Hagelskjær oplyste, at Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i 2014 har godt 
800.000 kr. til iværksættelse af aktiviteter. 

Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende projekter i 2014:
 Branchevejledning til landbrugsområdet om sikkerhed ved arbejde med Gylle –

der skete fire dødsulykker på området sidste år. 
 Arbejdsmiljø ved arbejde i højder – der er mange ulykker, hvor man falder ned 

fra noget.
 Der udarbejdes 12 nyhedsbreve.
 Opgradering af hjemmeside til gravide på gartneriområdet. 
 Optagning af kål og salater. Ingen maskinel løsning af problemet, men organi-

sering af arbejdet for at minimerer belastninger.
 Designmanual - er snart færdig.

Annette Hoffmann oplyste, at Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg i 2014 har ca. 
450.000 kr. til iværksættelse af aktiviteter. 

Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende projekter i 2014:

 Gentagelse af arbejdsmiljøkonference. 
 Oplysningsmateriale i forhold til ulykker hos elektrikere og metal. 
 Opdatering af SAU-portalen.

Annette Hoffmann oplyste endvidere, at brancheaftalen på støj og akustik, som om-
handler ca. 50 virksomheder, har rykket meget i forhold til at minimere støj og aku-
stikbelastninger på slagterier. Et påbud ville ikke have kunnet medføre samme reduk-
tion.

Torben Jans oplyste, at Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg i 2014 har 360.000 kr. til 
iværksættelse af aktiviteter. 

Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende projekter i 2014:

 Ergonomi ambassadør-uddannelsen. Der laves 5 kurser i 2014. Der gennemfø-
res en speciel arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed. 

 Materiale om tunge løft.
 Arbejdsmiljøkonference med tema om ”Uacceptabel adfærd”.

Rådet tog orienteringerne til efterretning. 
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Punkt 13. Eventuelt
Næste rådsmøde ændredes til den 29. oktober 2014.


