Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Sabro, den 11. marts 2010
Vor ref.: 19.10/0385 EJ/HDJ
Møde nr. 2
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Onsdag den 3. februar 2010, kl. 10-12, på Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, Ebberup
Til stede:
Inge Lise Pedersen, Landsforeningens bestyrelse
Bjørn Arberg, Dansk Organist og Kantor Samfund
Per Buchholdt Andreasen, Den danske Præsteforening
Trine Klink Raunkjær, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Eric Holm, Dansk Kirkemusiker Forening
Bettina Ulstrup, Danmarks Kordegneforening
Povl Søndergaard, Danmarks Kirketjenerforening
Allan Størner, Danmarks Kirketjenerforening
Martin Frøkjær-Jensen, Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark
Eigil Saxe, Danmarks Provsteforening
Finn Skjoldan, Kirkeministeriet
Annemarie Steffensen, Kirkeministeriet
Peter Fischer-Møller, Foreningen af Biskopper
Elisabeth Jensen, Landsforeningens sekretariat
Hanne Damgaard Jensen, Landsforeningens sekretariat
Afbud:
Fagligt Fælles Forbund
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
Foreningen af Præliminære Organister

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Referat fra møde den 28. september 2009
Forretningsordenen indeholder ikke bestemmelser om godkendelse af referat.
Det er ikke hensigtsmæssigt, at referatet tidligst kan godkendes på næste møde
i rådet. Det foreslås derfor, at der indsættes bestemmelser om, hvordan referatet godkendes i punkt 5 i forretningsordenen. Det foreslås tillige, at også suppleanter modtager referatet.
Det blev besluttet at tilrette første afsnit i punkt 5 i forretningsordenen, således
at ordlyden bliver: Foreløbigt referat af møderne udsendes pr. mail senest fire
uger efter mødets afholdelse til Arbejdsmiljørådets medlemmer og suppleanter
på den e-mailadresse, der er oplyst til sekretariatet, med frist for bemærkninger
på 14 dage og derefter udsendes endeligt referat.

Damvej 17-19 • 8471 Sabro E-mail: kontor@menighedsraad.dk
Telefon: 8732 2133 • Telefax: 8619 8040 Mandag-torsdag kl. 10-15.30, fredag 10-13
www.menighedsraad.dk
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3.
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Opfølgning på inspirations- og visionsseminaret 2. – 3. februar 2010
De forskellige organisationer går tilbage til deres bagland og finder tre områder
inden for arbejdsmiljø, som det er vigtigt at sætte fokus på, med henblik på at
disse kan behandles på rådets møde nr. 3.
Det blev besluttet, at sekretariatet gennemgår tal fra Arbejdsskadestyrelsens
hjemmeside over arbejdsskader m.v. for at danne et overblik over evt. fokusområder.
Der bør følges op på undersøgelsen ”Psykosocialt arbejdsmiljø i Folkekirken”, der
blev udgivet i 2002. I denne forbindelse skal det undersøges om en ny undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø kan gennemføres som et forskningsprojekt.
Det blev besluttet, at Arbejdsmiljørådet vil arbejde med formidling af, hvordan
kommende ændringer i Arbejdsmiljøloven mht. bl.a. uddannelse og organisering
af arbejdsmiljøarbejdet kan håndteres.
Bjørn Arberg opfordrede til, at der orienteres om Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
på organisationernes landsmøder.
Formanden for rådet udarbejder i samarbejde med næstformanden pressemeddelelse vedr. resultatet af Arbejdsmiljørådets møde nr. 2.

4.

Trivsel i Folkekirken
Projektet Trivsel i folkekirken er i sin afsluttende fase med gennemførelse af en
spørgeskemaundersøgelse med henblik på at måle effekten af projektet. Undersøgelsen finder sted i januar måned 2010, hvorefter der afholdes et afsluttende
evalueringsmøde den 17. marts 2010, kl. 10.30 til 15.00.
BarSoSus bevilling til drift af www.kirketrivsel.dk løber indtil udgangen af 2010.
Elisabeth Jensen orienterede om forløbet omkring spørgeskemaundersøgelsen og
arbejdsgruppens afsluttende arbejde.
4.1. www.kirketrivsel.dk
Udsat fra møde nr. 1, 28. september 2009:
4.1.1. Redaktionsgruppe for www.kirketrivsel.dk
Styregruppen for projektet ”Trivsel i folkekirken” har hidtil fungeret som
redaktionsgruppe for www.kirketrivsel.dk.
Det blev besluttet at nedsætte en ny redaktionsgruppe bestående af Per
Buchholdt Andreasen, John Poulsen, Povl Søndergaard og Elisabeth Jensen.
Elisabeth Jensen bliver tovholder for redaktionsgruppen.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, møde nr. 2, den 3. februar 2010

3

4.1.2. Stillingtagen til www.kirketrivsel.dk´s fremtid
BarSoSus bevilling til drift af www.kirketrivsel.dk løber indtil udgangen af
2010.
Fra referat fra møde i styregruppen for projektet ”Trivsel i folkekirken”
den 17. november 2009.
Der var en drøftelse om, hvordan kirketrivsel.dk videreføres efter 2010.
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd drøfter dette i foråret 2010 og kommer med
en indstilling til BAR SoSu inden 1. juli 2010. BAR Service og BAR Jord til
Bord bør også være med til at finansiere hjemmesiden efter 2010.
Der var enighed om at hjemmesiden på sigt skal udvikles til en generel
hjemmeside om arbejdsmiljø fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Dette kan
ske gennem en integration mellem kirketrivsel og Landsforeningens IT
skrivebord.
Det blev endvidere på mødet i styregruppen drøftet, om der allerede på
nuværende tidspunkt er mulighed for at begynde at bruge
www.kirketrivsel.dk som rådets hjemmeside.
Redaktionsgruppen vil arbejde på en videreudvikling af hjemmesiden, og
herunder skal der bl.a. udarbejdes plan for hjemmesidens fremtidige form
og indhold med henblik på indsendelse af en indstilling om overtagelse af
hjemmesiden til BAR SoSu inden 1. juli 2010.
Det blev i den anledning drøftet, om det er muligt at søge fællesfonden
om midler til driften af www.kirketrivsel.dk.
Det skal bemærkes, at det efter mødets afholdelse har vist sig, at der er
mulighed for at søge BAR SoSU om at forlænge bevillingen til driften af
hjemmesiden og nyhedsbrevet efter udgangen af 2010.
5.

Logo
Fra møde nr. 1, 28. september 2009, pkt. 7:
Fortsættelse af drøftelse om Folkekirkens Arbejdsmiljøråd skal have et logo
(eventuel sammenhæng til pkt. 4.1.2.).
Forskellige muligheder for logo blev drøftet.
Kordegneforeningen sørger for rentegning af skitseforslag til logo.
Endelig beslutning vedr. logo udsættes til næste møde.

6.

Fremtidens APV-arbejde i folkekirken
Fra møde nr. 1, 28. september 2009, pkt. 8:
Landsforeningen har arbejdet med at finde et web-baseret APV-system, men har
ikke kunnet finde et, der kunne leve op til de krav, vi stiller.
Drøftelse af fremtidens APV-arbejde i folkekirken.
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Det blev besluttet at arbejde videre på et elektronisk APV-system. Arbejdsgruppen vedr. Kirketrivsel undersøger til næste møde i Arbejdsmiljørådet, om der i
SCKK’s regi kan udarbejdes kravspecifikation til et nyt APV-system.

7.

Særlige temaer der bør tages op
Drøftelse af om der er særlige temaer, som bør prioriteres i rådets arbejde. To
emner er blevet foreslået.
7.1.

Høring om skimmelsvampeproblemer

Der var vedlagt mail af 5. oktober 2009 fra Peder Christian Korsbæk Madsen
”Høring om skimmelsvamp i ”kirkens” bygninger” samt svarmail af 6. oktober
2009 fra Inge Lise Pedersen.
Det blev besluttet, at rådet skal arbejde med afdækning af problemerne med
skimmelsvamp i kirkens bygninger og inventar og få gjort opmærksom på problemerne.
7.2.

Præsters psykiske arbejdsmiljø

Ved flere lejligheder (senest i forbindelse med de sensationelle ”oplysninger” om
kvindelige præsters tidlige død) har der været efterlyst mere fokus på præsters
psykiske arbejdsmiljø.
Det blev fastslået, at et evt. forskningsprojekt vedr. præsters psykiske arbejdsmiljø skal tænkes ind i en sammenhæng med det øvrige personale inden for folkekirken. Forskningsprojektet kan være en del af opfølgningen på undersøgelsen ”Psykosocialt arbejdsmiljø i Folkekirken” fra 2002.
8.

Datoer for møder 2010
21. september 2010
Næste møde afholdes i Kirkeministeriet den 21. september 2010 - kl. 10.00.

9.

Eventuelt
Intet.
Tillægsdagsorden til møde nr. 2 i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, den 3.
februar 2010
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job - AMU-uddannelse
Opfølgning på pkt. 9.1. i referat af Arbejdsmiljørådets møde nr. 1, den 29. september 2009:
Povl Søndergaard orienterede fra SCKK om, at der er afsat 30.000 kr. til udvikling af kurser i psykisk arbejdsmiljø i AMU-regi. Arbejdsmiljørådet støtter udviklingen af disse kurser, og at det sker i samarbejde med Arbejdsmiljørådet.
Folkekirkens brancheudvalg i SCKK har holdt møde den 19. januar og behandlede spørgsmålet om udvikling af AMU-uddannelse i Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job. Af referatet fra mødet fremgår følgende:
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Ad. 8
AMU-uddannelsen ”Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job” (2 dage) er
umiddelbart relevant. Det kan derfor også være relevant at udvikle undervisningsmaterialer målrettet folkekirken. Undervisningsministeriet har bevilget kr.
30.000 til formålet til brug i 2010.
LEVA vil kunne indgå i udviklingsarbejdet og fungere som koordinator. Psykiske
arbejdsmiljøproblemer behandles bl.a. på ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Foruden LEVA inddrages eksperter i psykisk arbejdsmiljø. 3F’s arbejdsmiljøkonsulent kan bidrage. Desuden har Landsforeningen af Menighedsråd
kontakt med en arbejdsmiljøkonsulent.
Det nyetablerede arbejdsmiljøråd i folkekirken holder seminar d. 2-3/2 og tager
spørgsmålet op. Såfremt udviklingsarbejdet igangsættes, nedsættes der en arbejdsgruppe.
(Uddannelsens mål: ”På baggrund af viden om, hvad begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over samt de faktorer, der har beytdning for det psykiske arbejdsmiljø, kan deltageren medvirke til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø
på sin arbejdsplads. Der lægges vægt på, at deltageren kan indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger og materiale
fra f.eks. Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.”).
Drøftelse af hvorledes Arbejdsmiljørådet kan inddrages i udviklingen af uddannelsen.
Det blev besluttet, at Elisabeth Jensen bliver Arbejdsmiljørådets repræsentant i
arbejdsgruppen.

Referent: Hanne Damgaard Jensen.

