
 
 

 

 
Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI 
 
I mødet deltog: 
Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 
(næstformand) 
Chefkonsulent Birgitte Dember, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 
Faglig sekretær Bjarne Larsen, Dansk Funktionærforbund 
Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 
Sekretariatsleder Anne-Sofi Søgaard Christensen, Foreningen af Mejeriledere og Funk-
tionærer 
Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund 
Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Jensen, Fagligt Fælles Forbund 
Afd.chef Anne Marie Hagelskjær, Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere 
Chefkonsulent Hanne Lindberg Greisen, Fællessekretariatet (referent) 
 
Der var afbud fra: 
Direktør Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere (formand) 
Forhandlingssekretær Hanne Gram, Fagligt Fælles Forbund 
Forhandlingssekretær Morten Fischer Nielsen, Fagligt Fælles Forbund 
Faglig sekretær Jette Andersen, HK 
Konsulent Anne-Marie Hansen, Landbrug & Fødevarer 
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 
Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri 
Chefkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri 
Specialkonsulent Anne Lene Højgaard, Skov- og Naturstyrelsen 
 
Hanne Lindberg Greisen nævnte, at man ifølge vedtægterne ikke var beslutningsdyg-
tig. I forbindelse med udsendelsen af referatet ville der blive gjort opmærksom på 
dette, og rådsmedlemmerne ville blive bedt om at tilkendegive, om de kunne tiltræde 
de trufne beslutninger. 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
  
Punkt 2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 28. marts 2012  
Der var ikke inden fristen på 14 dage indkommet bemærkninger til referat fra råds-
mødet den 28. marts 2012. Referatet var således godkendt. 
  
Punkt 3. Meddelelser 
- Vedr. afsluttende afrapportering af den afsluttende revision af Branchearbejdsmil-

jørådet Jord til Bords regnskab for 2011  
 
Fællessekretariatet har den 26. september 2012 fået en skrivelse fra Rigsrevisionen, 
hvor der udtrykkes utilfredshed med regnskabet for 2011. Utilfredsheden går nærme-
re på, at det ikke er muligt at trække en balance for regnskabsåret 2011, der viser en 
talmæssig sammenhæng til årsregnskabet for 2011. Rigsrevisionen har anmodet om 
at få oplyst, hvilke tiltag der vil blive foretaget til afhjælpning af de påviste svagheder. 
Vi har den 8. oktober 2012 svaret, at administrationen af BAR-midler flyttes til DI, og 
at vi efterfølgende vil redegøre for, hvorledes vi vil imødegå Rigsrevisionens kritik.  
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- Fælles stand på Arbejdsmiljøkonferencen 2012 
BAR Jord til Bord deltog sammen med de øvrige BAR i en fælles stand på Arbejdsmil-
jøkonferencen. Standen var bemandet med repræsentanter fra de forskellige BAR i 
pauserne og i det faglige frikvarter. Der var til anledningen designet en stand, som 
også kan bruges i andre sammenhæng. De besøgende på standen kunne deltage i en 
konkurrence, hvor præmien var en dab-radio. Den samlede pris for deltagelse på 
standen var 62.000 kr., hvoraf BAR Jord til Bords andel udgør kr. 5.600.  
 
Kristine oplyste, at der havde været mere end 700 deltagere på konferencen, og at 
standen havde været rigtig godt besøgt. Der havde været stor interesse for at deltage 
i konkurrencen.  
 
- Møde med Arbejdstilsynet den 26. november 2012 
Den 26. november 2012 afholdtes det årlige kontaktmøde mellem Arbejdstilsynet (AT) 
og BAR Jord til Bord. På dagsordenen var nyt fra Arbejdstilsynet og nye forskningsre-
sultater, der kunne være relevant for BAR Jord til Bords område. Endvidere udlevere-
de Arbejdstilsynet en række materialer om, AT’s reaktioner og virksomhedsbesøg på 
vores område, anmeldte arbejdsulykker 2007 – 2011, oversigt over kommende reg-
ler, oplysninger om tilsynsindsatsten samt AT’s nye løftemodel. Der ud over blev 
MRSA spredningsproblematikken drøftet, samt samarbejdet mellem AT og Jordbrugets 
Arbejdsmiljøudvalg omkring høst af kål.  
 
John Sørensen oplyste, at han havde deltaget i et møde mellem bl.a. Arbejdstilsynet 
og Landbrug og Fødevarer omkring MRSA problematikken. Der var blevet nedsat en 
lille arbejdsgruppe, der skal lave en let læselig pjece om MSRA. 
 
- Statistik BAR Jord til Bord marts 2012 – november 2012 
Der blev uddelt statistik over antal besøgende på BAR Jord til Bords hjemmeside i pe-
rioden marts – november 2012. Antallet af besøgende pr. måned lå på mellem 3245 i 
april 2012 og 5377 i november 2012. Den mest downloadede side i alle månederne 
var fortsat apv-skemaer, mens den meste besøgte side var nyheder. Den gennemsnit-
lige besøgstid var mellem 8,9 og 21,72 minutter. 
 
Der ville blive udarbejdet statistik på samlet antal besøg i 2012, bl.a. med henblik på 
at undersøge om antallet af besøgene samlet set er steget i forhold til 2011.  
 
Sekretariatet lovede på opfordring at undersøge, om der kan udskrives statistik på en 
enkelt dag. Sekretariatet kan oplyse, at det er muligt. Såfremt der er behov for stati-
stik på bestemte dage, kan der rettes henvendelse til Fællessekretariatet. 
 
Rådet tog meddelelserne til efterretning.  
 
 
Punkt 4. Projektoversigt for 2012 
Der var som bilag udsendt en projektoversigt over igangværende projekter i de tre 
underudvalg. 
 
Projektoversigten blev taget til orientering.   
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Punkt 5. Fordeling af BAR-midler 2013 
BAR Jord til Bord har i 2013 fået tildelt 1.957.520 kr. i tilskud. De 600.000 kr. afsæt-
tes forlods til administration og de 1.357.520 kr. fordeles mellem de tre underudvalg. 
I henhold til vedtægternes § 7 stk. 5, tildeles JAU 50 pct. og MIA og SAU deler de re-
sterende 50 pct. i forhold til den seneste oplyste lønsum.  Det betyder for 2013, at: 
JAU modtager kr. 678.760    
SAU modtager kr. 384.178 
MIA modtager kr. 294.581  
 
Rådet tog fordelingen af BAR-midler for 2013 til efterretning. 
 
Endvidere besluttet Rådet, at det resterende beløb på kr. 200.000, der var afsat til 
fællesprojekter i 2012, videreføres til eventuelle fællesprojekter i 2013. Restbeløbet 
udgør ca. 190.000 kr. idet der er anvendt ca. 10.000 kr. til deltagelse på den fælles 
BAR stand på arbejdsmiljøkonferencen samt til en fælles BAR-folder, der informerer 
om BAR’enes virksomhed.  
 
Punkt 6. Fremtidig administration af BAR Jord til Bord, herunder budget for 
2013 
Fællessekretariatets flytning fra SALA til DI ville medføre en række ændringer i forhold 
til den økonomiske og regnskabsmæssige administration af BAR Jord til Bord. Det vil 
for fremtiden være Anette Culbert der vil varetage den økonomiske og regnskabs-
mæssige administration af BAR Jord til Bord.  Anette Culbert varetager i forvejen øko-
nomi og regnskab for BAR-Service og BAR-Transport samt SAU’s økonomi og regn-
skaber.  
 
Der havde samme dag været afholdt et møde med repræsentanter fra de tre under-
udvalg, hvor man havde drøftet de fremtidige forretningsgange. Udgangspunktet hav-
de været, at den model, som man ville arbejde efter, skulle være så administrativ let 
for underudvalgene som mulig. Alle betalinger af underudvalgenes fakturaer o.l., ville 
fremadrettet blive varetaget af DI, ligesom DI ville stå for løbende at udarbejde over-
sigter over forbrug af midler, projektregnskaber og det samlede regnskab for BAR 
Jord til Bord. 
 
Rådet tilsluttede sig den ændrede administration af BAR Jord til Bord. 
 
Med hensyn til budgettet for fællessekretariatet 2012 var der sket nogle justeringer 
for 2. halvår 2012. Der forventes udgifter for kr. 192.000 mod budgetteret kr. 
217.000. Der udbetales således kr. 136.000 til hvert af de tre underudvalg mod bud-
getteret kr. 127.000. 
 
Rådet godkendte det ændrede fremlagte budget for 2012. 
 
Det fremlagte budget for 2013 tog ligeledes udgangspunkt i, at Fællessekretariatet 
tildeles kr. 192.000 og underudvalgene hver kr. 136.000. Der er tale om en fast for-
deling af administrationstilskuddet for 2013, og der forventes således ikke at blive en 
ekstra betaling til underudvalgene.  
 
Rådet godkendte budgettet for Fællessekretariatet for 2013. 
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7. BAR Jord til Bords plan og budget for 2013 
Plan og budget for Bar Jord til Bord var udsendt som bilag. Planen havde tidligere væ-
ret sendt i skriftlig høring, hvor ingen rådsmedlemmer havde haft kommentarer.  Pla-
nen indeholdte bl.a. en beskrivelse af BAR Jord til Bords strategi for arbejdsmiljøar-
bejdet, hvilke arbejdsmiljøemner BAR Jord til Bord vil arbejde med i 2013, hvilke mål 
som er sat for indsatsen, samt hvordan målene nås, og endelig hvordan de planlagte 
aktiviteter er virksomhedsrettede. Der var ikke de store forskelle i forhold til planen 
for 2012.  
 
Med planen fulgte et budget for, hvorledes de tildelte midler forventes fordelt på eks-
tern projektledelse, ekstern konsulentbistand, evaluering og administrationsomkost-
ninger. Det havde været rigtig svært den 31. oktober 2012 præcist at forudsige, hvor 
mange midler der vil være tilbage den 31. december 2012, der skulle overføres til 
projekter i 2013. Det var derfor ved fremsendelsen af planen oplyst, at der er tale om 
et skøn, og at endelig budget fremsendes efter 31. december 2013. 
 
Arbejdstilsynet havde ved skrivelse af 28. november 2012 fra Arbejdstilsynet fået op-
lyst, at man godkendte BAR Jord til Bords plan og budget for 2013. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 
Punkt 8. Evaluering af Branchearbejdsmiljørådene 
I den politiske aftale om strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er det nævnt, 
at de aktører, der modtager midler fra det offentlige, skal dokumentere effekten af 
væsentlige aktiviteter. Målet er, at aktiviteterne bidrager til at nå målene for arbejds-
miljøindsatsen.  
 
Derfor vil der ske en evaluering af de aktiviteter, BAR’ene har gennemført i perioden 
2007 – 2012. Der er to formål med evalueringen: 
 
Det skal gennem evalueringen afdækkes, hvad der virker, og hvad der virker mindre 
godt, når det handler om at få en BAR-aktivitet til at nå målgruppen, og når det hand-
ler om, at BAR-aktiviteten skaber aktion blandt målgruppen. Evalueringen skal se på 
formulering af aktivitet, samspil med andre aktører og intervention samt output og 
outcome på kort sigt.  
 
Endvidere skal det gennem evalueringen undersøges, hvor stort kendskabet og bru-
gen er til de anbefalinger mm., som BAR-aktiviteterne formidler. 
  
De enkelte BAR skal indsende en liste med en række projekter, der er gået godt, og 
nogle som er gået mindre godt. Udvælgelsen sker blandt de projekter, BAR’ene har 
indsendt. BAR’ene har således mulighed med den valgte metode at undgå evaluering 
af projekter, man ikke ønsker evalueret. 
 
Ud over resultaterne af evalueringen skal BAR’ene hver især have et læringsudbytte af 
evalueringen, som kan anvendes i aktiviteterne fremover. Der vil i den forbindelse 
blive afholdt et 1 dags seminar for BAR’ene. 
 
Den endelige evaluering skal foreligge den 1. marts 2014.  
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Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 
Punkt 9. Forslag til fælles BAR-projekt fra Industriens BAR ”Unge på job – 
generationernes møde på arbejdsmarkedet”  
Alle BAR havde fået en henvendelse fra I-BAR vedr. evt. deltagelse i et fælles projekt 
med titlen ”Unge på job – generationernes møde på arbejdsmarkedet”. Projektet ko-
ster i alt 1.846.500 kr., hvoraf BAR Jord til Bords eventuelle andel vil afhænge af, 
hvor mange øvrige BAR, der vil være med i projektet. 
 
Projektet har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel ved at understøtte un-
ges integration på den enkelte arbejdsplads og finde frem til viden og værktøjer, der 
bedst muligt sikrer en god dialog mellem generationer, så det gode arbejdsmiljø blive 
en naturlig del af unges møde med arbejdsmarkedet. Projektet retter sig primært mod 
unge under 25 år men også mod de unges ældre kollegaer.  
 
Kristine Jensen oplyste, at ansøgningen havde været drøftet på BAR-KU mødet den 
12. december 2012. Der havde umiddelbart ikke været tilslutning til ansøgningen. 
 
Rådet besluttede, at man ikke ønskede at deltage i et eventuelt fælles projekt. 
 
Punkt 10. Orientering fra BAR Jord til Bord – Arbejdsmiljøuddannelsen  
Der havde i 2012 været afholdt 6 uddannelsesforløb fordelt på fire kurser inden for 
mejeriindustrien og to kurser inden for slagteri og det grønne område, der kørte som 
fælleskurser. To kurser var blevet aflyst - et fra hvert område.    
 
I 2013 planlægges fire kurser inden for mejeriindustrien og to kurser inden for slagte-
ri/det grønne område.  
 
Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 
Punkt 11. Orientering fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens 
Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg 
De tre udvalg gav en status på arbejdet i udvalgene: Slagteribranchens Arbejdsmiljø-
udvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg.  
 
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: 
Der var udgivet tre vejledninger om henholdsvis: 

•  Lovpligtigt eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr 
•  Sikkerhedshåndtering af halmballer i landbruget  
•  Højtryksrensning 

 
Der ud over var man i gang med projekter vedr.: 

•  MRSA 
•  Ergonomi 
•  Arbejde i højden 
•  Støv – med udgangspunkt i afsluttet forskningsprojekt 
•  Designmanual for vejledninger  
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Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg: 
SAU arbejdede med udfordringen at gå fra projekt til kultur eller implementering af 
projekter efter udløb af projektfasen. Der var et ønske om at gennemføre et projekt, 
der sætter fokus på ledelsens opbakning ved projekter og ved de tiltag, SAU igang-
sætter. En nødvendighed for at få det til at leve derude.  
 
Inspireret af MIA’s succes med hensyn til arbejdsmiljøkonferencen vil SAU planlægge 
en temadag, hvor emnet psyk og intelligent motion er temaer. Engagement, motivati-
on og opbakning skal ind over de temaer. Forslaget, som det ligger helt ubehandlet, 
går på, at de enkelte fabrikker på dagen kommitter sig til at lave en handleplan ud fra 
dagens temaer. 
 
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg: 
Der havde den 29. november 2012 været afholdt en arbejdsmiljøkonference med 400 
deltagere. På konferencen havde man kåret årets arbejdsmiljørepræsentant. Prisen 
gik til en repræsentant på Birkum Mejeri. Birkum Mejeri var ligeledes indstillet til en 
Europæisk Arbejdsmiljøpris for virksomheder under 100 ansatte. Endvidere var pro-
jektet ”Helt sikker plus – forebyggelse af EL-ulykker” blevet præsenteret. Mejeriindu-
striens Arbejdsmiljøudvalg havde ligeledes udgivet en folder om ”Helbredskontrol for 
natarbejdere”. 
 
Datoen for konferencen i 2013 vil være den 28. november. 
 
Poul Erik Faakrog oplyste, at overenskomstfonden afholder tre kurser af to dages va-
righed for arbejdsmiljørepræsentanter. Der er 25 tilmeldte til hvert kursus. 
 
Punkt 12. Mødekalender for 2013 
Der blev aftalt følgende to nye møder i 2013:  
 
15. marts 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri, Hannemanns Alle 25, 2300 København S 
24. oktober 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri, Rådhuspladsen, København V. 
 
Punkt 13. Eventuelt 
Kristine Jensen præsenterede en ny fælles BAR-folder. Folderen indeholder oplysning 
om de enkelte BAR's områder, hjemmesider og kontaktoplysninger. Formålet med fol-
deren er, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøg kan give folderen til virksomheder, så 
de bliver oplyst om, at de kan søge hjælp og vejledning hos BAR’ene.  
 
Der var ikke yderligere at bemærke under punktet eventuelt.   


