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Referat af rådsmødet i BAR Jord til Bord den 26. marts 2015 kl. 10.00 i DI

I mødet deltog: Afbud:
Morten Fischer Nielsen, 3F
Jesper Lund Larsen, 3F
Jim Jensen, NNF
Poul Erik Faarkrog, NNF
Heidi Søsted, DMF (under en del af mødet)
Helle Birk Domini, Videnscenter for Landbrug
Anne Marie Hagelskjær, GLS-A
Anne-Sofi Christiansen, FMF
Birgitte Dember, DI (referent)
Torben Jans, DI
Hanne Lindberg Greisen, DI 

Vagn Henriksen, 3F (næstformand)
Hanne Gram, 3F
Lars Gram, DMF
Jesper Schmidt Sørensen, HK
Johnny Ulff Larsen, GLSA (formand)
Dorthe Flindt Egebæk, Skov- og Natur-
styrelsen
Jesper Kock, DI
Annette Hoffmann, DI

I formandens og næstformandens fravær var HLG mødeleder. 

Hun indledte med at konstatere, at HK fremtidig vil være repræsenteret ved Jesper 
Schmidt Sørensen i stedet for Kim Bonde Nielsen. Endvidere er Harry Hansen fra 
SAU udskiftet med Jesper Kock.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra rådsmødet den 27. oktober 2015
Referatet godkendtes.

3. Meddelelser
HLG oplyste følgende:

- Godkendelse af BAR Jord til Bords plan og budget for 2015 
Arbejdstilsynet har ved skrivelse af 4. december 2014 godkendt BAR Jord til 
Bords plan for 2015.

Efterfølgende er Arbejdstilsynet vendt tilbage og har ønsket yderligere oplys-
ninger, redegørelser mm. Det vender vi tilbage til under punkt 5. 

- Arbejdsmiljøprisen 2015
Arla Foods var nomineret til arbejdsmiljøprisen i kategorien ”Arbejdsmiljø som 
strategisk element” i forbindelse med et projekt om stresshåndtering. Vinderen 
blev desværre Arriva Danmark. Arbejdsmiljøprisen for 2015 uddeles den 26. 
november 2015.
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- BAR statistik

Der er uddelt bar-statistik for perioden oktober 2014 – februar 2015. BAR Jord 
til Bord har fået et nyt statistik modul, derfor kan det på ingen måde sammen-
lignes med tidligere statistikker, som ikke har været retvisende. Omdelte stati-
stik er et forslag til, hvad statistikken kan indeholde. Hvis Rådet har emner, der 
ønskes trukket statistik over, vil sekretariatet undersøge, om det kan lade sig 
gøre.

Der var en mindre debat om, hvilken statistik, der fremtidig ønskes. Rådet gav 
udtryk for, at man ønsker oplysninger om top 5 søgninger.

4. Godkendelse af BAR Jord til Bord regnskab for 2014

Under dette punkt var Annette Culbert til stede. HLG gav ordet til Annette Culbert, 

som gennemgik regnskabet.

JLL stillede spørgsmål til tilskud overført til næste år, som han ikke anser for et ak-

tiv.

Flere rådsmedlemmer ønskede oplyst, hvad der er til disposition til brug i indevæ-

rende år og næste år.

HLG konkluderede, at der er ingen eller ganske få midler til rådighed, men nærme-

re oplysninger herom vil blive eftersendt. Rådet godkendte med disse bemærknin-

ger regnskabet. 

5. Ændret praksis omkring overførelse af BAR-midler

HLG orienterede om ændret praksis om overførsel af BAR-midler. 

Annette Culbert meddelte, at Arbejdstilsynet oplyser, at der skal være en meget 

god grund til at overføre endnu ikke forbrugte midler, ellers skal de tilbagebetales. 

Arbejdsmarkedets parter er ikke enige heri, og man er i dialog herom. Der er endnu 

ikke kommet retningslinjer fra Arbejdstilsynet. 

JLL oplyste, at LO-siden forfølger dette.

Rådet tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af BAR Jord til Bords redegørelse for 2014

BAR Jord til Bords plan for 2014 er udsendt. 

Der var ingen bemærkninger hertil, og rådet godkendte redegørelsen. 

7. Ændring af budget for 2015

HLG orienterede om, at der har været et ønske om nedsættelse af udgifterne til 

regnskab. Det er accepteret af DI, og der er derfor udarbejdet nyt budget for 2015. 

Budgettet blev omdelt. 

Det reviderede budget blev godkendt af Rådet.
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8. Forventede BAR-midler i 2016

HLG oplyste, at der vil være 13,1 mio. kr. i 2016 til fordeling mellem BAR’erne mod 

19,2 mio. kr. i 2015. Hvis nuværende fordelingsnøgle er uændret næste år, indebæ-

rer det, at der vil være ca. 410.000 kr. i BAR-midler til BAR Jord til Bord. 

Arbejdsmiljørådet har sendt et brev til beskæftigelsesministeren med ønsket om til-

førsel af yderligere BAR-midler i 2016 som følge af nedgang i midlerne. Desuden 

ønsker man mulighed for at overføre egne uforbrugte midler fra 2014 og 2015 til 

2016. Brevet uddeltes.

Rådet tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra BAR Jord til Bord - Arbejdsmiljøuddannelsen

TRJ orienterede om de udbudte kurser. Man har fortsat sammenlagt kurserne på 

slagteri- og landbrugsområdet. På mejeriområdet har man en udfordring, idet en 

underviser stopper. 

En liste over udbudte kurser blev uddelt.

HLG oplyste, at kurset i maj 2015 er fuldt booket.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Orientering fra JAU, SAU, MIA

JAU: AMH orienterede om projekter inden for Muskel-skeletbesvær og MRSA.

Desuden er der branchevejledninger på vej om ulykker, arbejde i højder, arbejde 

med gylle samt bekæmpelsesmidler ved gravides arbejde i gartnerier.

JLL oplyste, at der er anerkendt en arbejdsskade i forbindelse med MRSA.

På baggrund af den fremskredne tid var der enighed om, at redegørelse fra SAU og 

MIA alene vil fremgå af referatet. 

Vedr. SAU kan det oplyses:

På SAU/KAU mødet den 18 maj priorireres 2015 midlerne endeligt.

 STØJ. Branchen har afsluttet den 3½ årige brancheaftale på støj og akustik. 

Det har været en helt igennem succes. Foruden store reduktioner på støj har 

aftalen medført samarbejde på tværs i branchen og på virksomhederne er støj-

reduktion blevet en integreret del af ledelsessystemer, vedligeholdelsessyste-

mer mm. 39 virksomheder med næsten 7.000 medarbejdere deltog i aftalen. 

Arbejdstilsynet udtrykker stor tilfredshed. De ville aldrig med påbud have kun-

net opnå så stor effekt i en hel branche.
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Virksomheder svarende til 6.000 medarbejdere har ønsket et fortsat samarbej-

de. En samarbejdsaftale er p.t. i proces.

 Der er planer om at prioritere nogle af BAR midlerne til fakta-ark på støjløsnin-

ger og til at få beskrevet aftalens proces og model.

 MSB. Udvalgene har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til, 

hvor MSB kan forebygges mere og anderledes.

Vedr. MIA kan det oplyses:

MIA har besluttet, at den årlige arbejdsmiljøkonference afholdes på Hotel Comwell i 

Kolding den 25. november 2015. Temaet i år bliver ”Mening i forandring”. Mejeriin-

dustrien gennemgår store forandringer både på det organisatoriske plan og ved ind-

førelse af ny teknologi mm. Konferencen skal sætte fokus på, hvordan man gen-

nemfører forandringer succesfuldt. 

11. Eventuelt.

Næste møde afholdes den 21. oktober 2015.


