Nedtællingen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010 er begyndt!

Arbejdsmiljøkonferencen 2010
Som optakt til Mejeribrugets Arbejdsmiljøkonference 2010
indleder Mælkeritidende en artikelserie, som sætter fokus på
arbejdsmiljøkonferencen, lovgivning og MIA. Denne første
artikel introducerer til konferencen og MIAs arbejde, mens de
efterfølgende vil stille helt skarpt på konferencen og den nye
lovgivning.
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Af Torben Rentzius Jans, SALA - Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
og Anne-Sofi Christiansen, Mælkeritidende

Mejeribrugets
Arbejdsmiljøkonference 2010
Den 9. september 2010 gentager Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg,
MIA succesen fra 2008 og afholder
sin 2. Arbejdsmiljøkonference for
dansk mejeribrug. Målet er at samle
alle beslutningstagere, ledere og
medarbejdere, som i deres hverdag
er frontløbere inden for sikkerhedsarbejdet på de danske mejerier, og
for en dag sætte arbejdsmiljøet 100
% i centrum. Temaet for dagen bliver
”Fremtidens arbejdsmiljøorganisering”, som er og vil være et højaktuelt
emne, idet der kommer ny lovgivning
på området i løbet af 2010 - formentlig med ikrafttræden den 1/10 2010
med efterfølgende overgangperiode.
Den nye lovgivning lægger ansvaret
for sikkerhedsarbejdet direkte i lin-
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jeorganisationen og åbner samtidig
op for, at sikkerhedsarbejdet kan organiseres, således at det passer optimalt til hver enkelt organisation og
virksomhed. Dertil kommer krav om
årsplaner for arbejdsmiljøarbejdet og
ændrede regler omkring uddannelse.
Dagen vil blive tilrettelagt med både
foredrag og workshops. Foredragene
vil bestå af information om de nye
regler samt erfaringer fra virksomheder, som forsøgsvis har arbejdet med
alternativ organisering af sikkerhedsarbejdet. En række workshops vil
give deltagerne mulighed for at fordybe sig i nogle af de muligheder, den
nye lovgivning indeholder, og dermed vil man kunne få konkrete takeaways med sig til det videre arbejde
hjemme i virksomhederne.

Her i Mælkeritidende vil vi frem til
afholdelsen af konferencen bringe fire
artikler som belyser MIA og MIAs arbejde, arbejdsmiljøkonferencens indhold og den nye lovgivning på området. MIA håber med denne optakt til
konferencen at skabe indsigt og interesse, sådan at arbejdsmiljøkonferencen 2010 kan blive en værdifuld dag
for deltagerne, de danske mejerier
og de mange medarbejdere på disse
virksomheder.

Hvad er MIA?
MIA er forkortelsen for Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, som er et
udvalg under Bar-jord-til-bord. Barjord-til-bord er ét ud af i alt 11 branchearbejdsmiljøråd, som er nedsat
af Arbejdsmiljørådet i henhold til lov
om Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet
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Beskæftigelsesministeriet

Arbejdsmiljørådet

Branchearbejdsmiljøråd
11 råd i alt
– heriblandt Bar-jord-til-bord

Mejeriindustriens
Arbejdsmiljøudvalg/MIA

er hjemmehørende under Beskæftigelsesministeriet.
Bar-jord-til-bord har til formål at
medvirke ved løsning af sikkerhedsog sundhedsspørgsmål inden for
Jordbruget, Mejeriindustrien og Slagteribranchen herunder at understøtte
arbejdsmiljøindsatsen på branche- og
virksomhedsniveau.
Alle branchearbejdsmiljøråd tildeles midler fra Beskæftigelsesministeriet, og i Bar-jord-til-bord fordeles
disse midler videre til Jordbrugets,
Slagteriernes og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, som så kan
igangsætte aktiviteter inden for rammerne af Bar-jord-til-bords formål.
Fordelingsnøglen er baseret på lønsum og omfanget af ulykker i branchen og MIA har årligt 600.000 kr.
til sin rådighed.

MIAs ambition
MIA har en ambition om at være
det FYRTÅRN, som bistår og støtter branchen og er med til at skabe
rammerne for en indsats, der virker.
Dette er præciseret i et formål og en

MIA’s mission:
At fremme sunde og sikre
arbejdsvilkår for
alle beskæftigede i
mejeriindustrien

NR. 3

strategi som siger: Mejeriindustriens
Arbejdsmiljøudvalg (MIA) fastsætter
den overordnede strategi for branchens arbejdsmiljøindsats og har til
opgave:
• at fremme sunde og sikre arbejdsvilkår for alle ansatte i mejeriindustrien
• at arbejde for at arbejdsmiljø tænkes ind i en helhed
• at træffe beslutninger af principiel
og politisk karakter
• at prioritere problemstillinger og
projekter fra det koordinerede sekretariat
• at engagere mejeriindustriens beslutningstagere
• at øge og fremme sikkerhedsarbejdet i de lokale sikkerhedsorganisationer
Udvalget skal identificere og prioritere problemstillinger samt sørge
for at relevante forhold fremlægges,
drøftes og kommunikeres til såvel interne som eksterne interessenter.
Udvalget skal arbejde hen imod at
være fødevareindustriens mest progressive arbejdsmiljøudvalg ved:
• at skabe debat og refleksion både
for så vidt angår kendte problemstillinger, som nye områder
• at sørge for at videreformidle hurtigt, direkte og effektivt
• at udvise handle- og beslutningskraft
• at tilvejebringe et godt fundament
for at sikre et godt arbejdsmiljø
• at forholde sig til “trends” i arbejdsmiljøet
Udvalget skal ved at være bevidst om
forskelle mellem små og store virksomheder arbejde aktivt og målrettet

MIA´s vision:
Vi vil være
fødevareindustriens mest
progressive branchearbejds
miljøudvalg

for at tilgodese såvel små som store
virksomheder.
Udvalgets strategi er derfor at etablere sig som et viden-fyrtårn i mejeriindustriens arbejdsmiljølandskab
byggende på fire bærende principper:
• Fremtidsorientering
• Vidensdeling
• Kommunikation
• Involvering
MIA har således både et formål og
et økonomisk råderum, som gør det
muligt at identificere og gennemføre
aktiviteter til gavn og fremme for arbejdsmiljøet i de danske mejerier og
dermed for medarbejdere i mejerierne. Nogle af de aktiviteter MIA har
stået bag de seneste år er udarbejdel-
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sen af Fakta-ark om en række forskellige arbejdsmiljøforhold, Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier,
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2008, Informationsmateriale er på vej om ny lovgivning for
mærkning af kemikalier, og sidst men
ikke mindst Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010! Projekterne gennemføres som nævnt for bar
- midler, og er derfor stort set uden
omkostninger for de deltagende virksomheder. I forbindelse med konferencerne bliver der dog opkrævet et
mindre gebyr til forplejning.

Fra højre mod venstre ses: Torben Rentzius Jans (sekretær), Vagn Henriksen (3F),
Poul-Erik Faarkrog (NNF), Lars Gram (DMF), Finn Jeppesen Kemp (MA), Lars
Kaae (Arla Foods), Pernille Goul (Arla Foods), Frank Lindenberg (Arla Foods),
Anne-Sofi Christiansen (FMF). MIAs formand Jette Andersen er desværre ikke
med på billedet.

Medlemmer af MIA:
MIAs hjemmeside og
nyhedsbrev
Under www.Bar-jord-til-bord.dk har
MIA sin egen hjemmeside/fane, hvor
interesserede kan finde en lang række
relevante informationer, faktaark,
branchevejledninger og værktøjer,
som kan være en hjælp i det daglige
sikkerhedsarbejde i virksomhederne.
Der lægges løbende informationer
på hjemmesiden, og som noget nyt
kan der nu også abonneres på et nyhedsbrev, som giver direkte information, når der er relevant nyt på MIAs
hjemmeside eller vedr. MIAs arbejde.
Tilmelding til nyhedsbrevet foretages
også på nævnte hjemmeside. ■

HK/Privat: Forbundssekretær Jette S. Andersen, formand
Foreningen af mejeriledere og funktionærer: Sekretariatsleder Anne-Sofi
Christiansen, næstformand
Danske Mejeristers Fagforening: Fagforeningsformand Lars Gram
Fødevareforbundet NNF, Mejeribranchen: Forbundssekretær Poul Erik
Faarkrog
Fagligt Fælles Forbund (3F): Forhandlingssekretær Vagn Henriksen  
Arla Foods: Arbejdsmiljøkonsulent Betina Goul
Arla Foods: Centerchef Frank Lindenberg
Arla Foods: Personalechef Lars Kaae
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening: Chefkonsulent Finn Jeppesen Kemp
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg: Chefkonsulent Torben Rentzius
Jans (sekretær)
Observatører:
Dansk Metal: Faglig konsulent Kasper Palm
Dansk El-Forbund: Forbundssekretær Stig Pedersen

Under www.Bar-jord-til-bord.dk har MIA sin egen hjemmeside med mange relevante og nyttige informationer om arbejdsmiljø.
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