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Referat af rådsmødet i BAR Jord til Bord den 1. december 2015 kl. 10.00 i DI

I mødet deltog: Afbud:

Morten Fischer Nielsen, 3F
Jim Jensen, NNF
Heidi Søsted, DMF (under en del af mødet)
Johnny Ulff Larsen, GLSA (formand)
Helle Birk Domini, Videnscenter for Landbrug
Anne Marie Hagelskjær, GLS-A
Jesper Kock, DI
Annette Hoffmann, DI
Birgitte Dember, DI (referent)
Torben Jans, DI
Hanne Lindberg Greisen, DI 

Peter K Holm, 3F (næstformand)
Jesper Lund Larsen, 3F
Hanne Gram, 3F
Jesper Schmidt Sørensen, HK
Anne-Sofi Christiansen, FMF
Dorthe Flindt Egebæk, Skov- og Naturstyrelsen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra rådsmødet den 26. marts 2015
Referatet godkendtes.

3. Valg af ny næstformand
Morten Fischer oplyste, at Peter K. Holm er valgt som næstformand.

4. Meddelelser
HLG oplyste følgende:

- Formandsskabet i BAR Jord til Bord består af formand og næstformand samt et 

medlem, fra det udvalg, der ikke beklæder formands- og næstformandsposten, 

således at alle tre udvalg er repræsenteret i formandsskabet. Efter at SAU’s 

plads i formandsskabet har været vakant i en periode, har SAU nu udpeget An-

nette Hoffmann som deres repræsentant i formandsskabet. 

- Arla Foods – Birkum ost vandt arbejdsmiljøprisen i kategorien ulykker. Det er vi 

naturligvis glade for, da det jo er en af ”vores” virksomheder. Birkum ost har 

indført et såkaldte Behavior Based Safety system (BBS), som bl.a. har været med-

virkende til, at man siden 2012 har ligget på 0 – 1 arbejdsulykke pr. år mod ca. 9 

om året tidligere. 

- Vedr. tildeling af BAR-midler i 2017, forlyder det, at de foreløbige opgørelser over 

Arbejdsskadestyrelsens erstatningsudbetalinger i 2015 må forventes at være på n i-

veau med 2014 og dermed fortsat vil udgøre et problem for partssystemets bevilling 

i 2017 – midlerne vil altså være på niveau med de midler, BAR’et får i 2016.
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- BAR’et havde den 3. november 2015 det årlige møde mellem BAR Jord til Bord 

og Arbejdstilsynet. 

- Statistik blev runddelt til rådets medlemmer. Man er gået over til et nyt statis-

tikmodul, som er mere retvisende, end det tidligere, som var blevet forældet. 

Antal besøg på hjemmesiden er blevet færre, fordi robotsøgninger tidligere talte 

med, hvilket de ikke gør længere. Hvis Rådet har ønsker til noget, der skal 

trækkes statistik for, gives besked til sekretariatet, som så vil se på, om det 

kan opfyldes. 

5. Fordeling af BAR-midler 2016

HLG oplyste;

BAR’et har fået 1.403.126 kr., fordelt med 401.563 kr. til JAU, 228.087,78 kr. til SAU og

173.475,22 kr. til MIA. 600.000 kr. afsættes til administrationsomkostninger.

AH forespurgte, om SAU er de eneste, som overfører midler til det kommende år. HLG 

oplyste, at også andre overfører midler.

MFN anførte, at vi i de kommende år må se på, om vi kan bruge færre midler til admini-

stration. 

TJ meddelte, at MIA også overfører et beløb til næste år.

JUL konstaterede, at fordelingen af midlerne er godkendt af bestyrelsen.

6. Godkendelse af BAR Jord til Bords plan og budget for 2016

HLG gennemgik kort planen for 2016. Planen var godkendt af formandsskabet på møde 

den 22. oktober 2015, da det ikke havde været muligt at afholde møde i rådet, inden 

planen skulle indsendes til Arbejdstilsynet den 1. november 2015. 

JUL anførte, at grundplanen er relativt identisk hvert år, men at der alligevel er forskelle.

Rådet tog orienteringen til efterretning og godkendte plan og budget.

7. Drøftelse af ændring af BAR-struktur

Punktet taget efter de øvrige punkter på dagsordenen. Der var under punktet besøg af 

Anders Just Pedersen, DI, og Charlotte Drachmann, Landbrug og Fødevarer.

HS ankom til dette punkt.

JUL anførte indledningsvist, at dette BAR har eksisteret i ca. 15 år. Før det så tingene 

anderledes ud. Tidligere havde der ikke været de økonomiske rammer, som BAR ‘ene

har nu. Organisationerne betalte selv uden betaling udefra. Formandsskabet har bedt 

om et notat om BAR’s funktion, hvilket var udsendt til mødet. Formandsskabet finder, at 

man bør gå langt for at bevare BAR Jord til Bord, som er yderst velfungerende. 
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Anders Just Pedersen gav en redegørelse for, hvor langt den politiske proces er kom-

met. Der er en række udefrakommende årsager til, at BAR-systemet er kommet under 

lup. Økonomien er blevet væsentligt forringet, da Arbejdsskadestyrelsen p.t. afgør færre 

sager. Andre BAR’er er typisk ikke vant til egenfinansiering. Det er særegent for BAR 

Jord til Bord.

Hvis man vedblivende skal have et stort antal BAR’er, er det en udfordring, hvordan vi 

sikrer koordinering fra ”top til bund”. Det kræver formentlig koordineringsmøder. Vi skal 

sikre, at man hører om projekter i forskellige BAR’er. Man skal ikke tvangsgifte BAR’er. 

Han vurderede, at koordinering op og ned i systemet er den mindste udfordring.

Man får ikke fremtidigt 600.000 kr. pr. BAR i grundtilskud. Der er mange løsningsmulig-

heder hertil. En samlet løsning skal formentlig være klar til 1. april 2016.

Hvis parterne kommer med forslag, som der er enighed om, kommer der muligvis yder-

ligere 10 mio. kr. til fordeling blandt BAR ‘ene i 2017. Men man får næppe et fast stort 

beløb på fremtidige finanslove. Man kan drive BAR’er med små penge.

MFN anførte, at der er mange måder at spare på. Grundfinansieringen kan man se på. 

Det er dog ikke et argument for at skære ned på BAR-arbejde og smadre velfungerende 

BAR’er. Vi har arbejdet meget frivilligt sammen med offentlige og Service BAR. Sådan-

ne løsninger kan også tænkes fremadrettet.

Den største risiko for BAR Jord til Bord vil være, hvis der bliver fem store BAR’er. Man 

kan så ikke tænke sig et lille BAR ved siden af.

Charlotte Drachmann anførte, at Landbrug & Fødevarer har haft en drøftelse med DA.

Hun bekræftede, at man på december-mødet i Arbejdsmiljørådet skal drøfte det over-

ordnede, til april skal selve strukturen i BAR’erne drøftes. 

HLG anførte, at det ikke tidligere fungerede godt med koordineringsudvalg. 

Efter at Anders Just Pedersen havde forladt mødet, drøftede Rådet videre:

JUL gengav formandsskabets holdning om, at vi fremtidigt evt. kan have andre bran-

cher med i BAR’et. Vi er også indstillede på at se på muligheden for at spare midler til 

fællessekretariat, samt muligheden for egenfinansiering. JJ bakkede op om dette. 

MFN oplyste, at der har været et møde i LO med medlemsorganisationerne. Man er ik-

ke afvisende over for et koordinerende udvalg. Nogle BAR’er har svært ved at finde 

samarbejdspartnere. Der skal nok ikke afsættes midler til det. Alle på LO-mødet talte 

negativt over for formandsskabets forslag. Det er en udfordring, om vi skal tage ud-

gangspunkter i overenskomster eller se på erhvervsstrukturen. Han har en god for-

nemmelse om LO’s stillingtagen. Også lønmodtagerrepræsentanterne i I-BAR tog en vis 

afstand fra formandsskabets forslag.

AH undrede sig over, hvor muligheden for fem store BAR’er kommer fra. Charlotte 

Drachmann havde ikke kendskab hertil.
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TJ oplyste, at MIA også giver opbakning til vores BAR.

MFN så også muligheden for at tilføje brancher til vores område.

JK fandt, at der er en risiko for utilfredshed hos I-BAR, hvis man søger deres medlem-

mer til vores BAR.

AMH fandt, at vi skal fokusere på vigtigheden af det branchenære. Så hellere betale 

selv for administration.

HS fandt, at man ikke kan opdele arbejdsmiljøarbejdet i offentlig/privat. BAR Service går 

ikke på hugst hos os. Hun var enig i BAR Jord til Bords succeser, som ofte er specifikt 

arbejdspladsrelateret. Hun er ikke indstillet på besparelser. 

BD anførte, at MIA ikke har accepteret, at vi selv skal betale for yderligere udgifter ved 

administration.

JUL konkluderede drøftelsen således, at vi er tilfredse med det nuværende BAR. Vi er 

åbne for andre brancher, som kommer ind uden tvang. Vi er indstillede på at indgå i dia-

log om en evt. selvfinansiering af f.eks. administration. En kommende struktur må ikke 

ødelægge nærheden til brancherne og den selvstændige beslutningsmulighed for egne 

opgaver.

Der var enighed om, at der udarbejdes en skrivelse til Arbejdsmiljørådets formand vedr. 

BAR Jord til Bords ønske om at vedblive med at være et selvstændigt BAR. 

8. BAR Jord til Bords arbejdsmiljøuddannelse

TJ orienterede om udbuddet af kurser i årets løb. På jordbrugs- og slagteriområdet af-

holdes der kun 1 kursus årligt, mens der på mejeriområdet afholdes 4.

Rådet overvejede de mulige årsager til aflysningerne.

AH anførte, at det måske er undervisningen, som er for industripræget.

TJ fandt det vigtigt, at folk kommer til kurserne, da muligheden for at bevare området

derved bliver nemmere.

HBD anførte, at man i Skejby forsøgsvis havde forsøgt at stable en arbejdsmiljøuddan-

nelse på benene, som i første omgang skulle afholdes i Sønderjylland. Man havde på 

forskellig vis forsøgt at reklamere for at få nye kursister. 

Der blev fra flere sider forespurgt, om der er et minimumantal. 

JJ fandt, at der er en tendens til, at arbejdsmiljøgrupper bliver større og større. Derved 

kommer der færre på kurser. SAU har svært ved at stille med flere.

MFN er enig i, at der især er få fra JAU-området. Man må overveje, om vi i stedet skal 

bruge ressourcerne mere målrettet på andet arbejdsmiljøarbejde.

JUL anførte, at annoncering tidligere ikke har hjulpet.
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HLG anførte, at udgifterne ikke har noget med BAR’s økonomi at gøre, så der kan ikke 

overføres penge. 

AH bad os overveje, om SAU-arbejdsmiljørepræsentanter kan komme med på MIA-

kurser. TJ ville overveje det.

HBD tilkendegav, at vi bør lave et kursus lokalt som en prøve.

Rådet tog orienteringen og debatten til efterretning. 

9. Orientering fra JAU, SAU og MIA

JAU oplyste, at 

- Der har været flere forfærdelige dødsulykker på området

- Man har især udfordringer med arbejde i højden. 

- Der er udarbejdet en vejledning om arbejde med maskiner. 

- Der er lavet syv film i samarbejde med Cowi om skovarbejde og ulykker i land-

brug.

- JAU bruger nu den ny designmanual. Samarbejdspartnere skal bruge den.

- Der udarbejdes som udgangspunkt ikke særskilt materiale på andet sprog end 

dansk. Enkelte ting oversættes dog til engelsk. 

- Man er ved at lave en app vedrørende kemikalier. Man skal scanne en stregkode

og får herefter svar fra et kemikalieregister. 

SAU oplyste, at:

- Man har sat MSB (muskelskeletbesvær) på dagsordenen. Ikke kun instruktions-

materiale. Der er nedsat et udvalg. Ledelsesfokus på området er vigtig for at få 

det til at rykke. Man sigter efter mere end en BAR-vejledning. Der skal være ud-

talelser fra branchens ledelse og organisationer. Det giver en bedre chance for et 

godt resultat. Branchen er i kontakt med forskere herom. MSB er mere problem-

fyldt på pakkerier end på f.eks. skærelinjer. Man kunne også tænke sig brug af 

ambassadører i stil med MIA-området.

- Der er fokus på, hvad vi kan gøre for små virksomheder. Man foretager lokale 

besøg og giver en intro til SAU-portalen. Hidtil har der været et meget lille frem-

møde. Det virker, hvis man kommer på virksomheden eller ringer dem op.

- Der er lavet en evalueringsrapport om støj i samarbejde med Alectia med fokus 

på hvad der rykker. Frivillighed er meget vigtigt for en succes. 

MIA oplyste, at:

- Ergonomi fylder meget. Branchen vil lave et projektsamarbejde, måske med Co-

wi.

- Årets arbejdsmiljøkonference ”Mening i Forandringer” blev en succes med 494 

deltagere. Der var bl.a. et godt indlæg fra forsker Bo Vestergaard, som viste,

hvad der skal til for succesfulde forandringer (Rammer og retning).
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- Branchen har succes med det arbejdsmiljøarbejde, som sker ved frivillighed. 

Herudover virker det, når det gode eksempel føres frem.

Rådet tog orienteringerne til efterretning.

10. Møder 2016

HLG udsender doodle-bookning. 

11. Eventuelt

HLG bad rådet overveje, om en studietur kan være til Bruxelles, hvor man kan besøge

de europæiske parter på arbejdsmiljøområdet. Herudover kan man have en drøftelse 

med parlamentarikere. Der udsendes en doodle herom.


