Referat - Folkekirkens
Arbejdsmiljøråd 14/12 2021

Januar 2022

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Mødedato:

14. december 2021

Tidspunkt:

Kl. 14.00 –16.00

Sted:

Teams

Deltagere:

Bjarne Rødkjær (BR), FAKK
Inge Kjær Andersen (IKA), LaM
Marlene Dupont (MD).
Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Præsteforeningen
Betty Ahrenfeldt (BEA), Provsteforeningen
Bjørn Arberg (BA), DOKS
Bettina Ulstrup (BU), Kordegneforeningen
Louis Torp (LT), Organistforeningen (gik kl. 13.30)
Peter Fischer-Møller, (PFM)Foreningen af Biskopper
Louise Røssell Wredstrøm (LRW), 3F
Trine Klink Raunkjær (TR), FDK
Hans Hjerrild (HH), Folkekirkens Arbejdsmiljøråds sekretariat

Afbud:

David Danholt (DD) DKM
Martin Frøkjær-Jensen (MFJ), Kirkekultur.nu
Kim Nielsen (KN), Danmarks kirketjenerforening

1. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Behandlingen af punkterne 3. og 4. blev byttet om.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
2.

Referat fra møde den. 14. september, 2021
Sekretariatet har ikke modtaget kommentarer til referatet, så det
er efter forretningsorden godkendt.

3. FAR mod 2022
Der gives en status på arbejdet med at oprette FAR.
Referat:
BR informerede om, at det går den rette vej.
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Bekendtgørelsen vedr. FAR er offentliggjort. ADF arbejder med
at få oprettet FAR i alle de relevante systemer. FLC er godt i
gang med at får overdraget de ansatte.
Vedr. samarbejdsaftalen mellem FAR og Arbejdsmiljørådet vil
der komme et forlag til drøftelse på rådsmødet i marts.

Bilag 1: Procesplan- etableringen af FAR 2021

4. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende
initiativer omkring seksuel chikane

Sagsfremstilling:
De to vejledninger ”Dialog om jargonen” og ”Procesvejledning –
seksuel chikane” har været i skriftlig høring. Der indkom en
række bemærkninger/kommentarer. Sekretariatet har efterfølgende skrevet vejledningerne igennem så bemærkningerne/kommentarerne er medtaget i vejledningerne.
I ”Procesvejledning – seksuel chikane” fremkom der en overvejelse fra JCBI vedr. konsekvenser for menighedsrådsmedlemmer, der har krænket.
JCBI’s overvejelse har afstedkommet kort nyt afsnit (2 linjer) under overskriften ”konsekvenser for krænkeren”.
Offentliggørelsen af to vejledninger foreslås gennemført ud fra
følgende plan:
Kommunikation vedr. de to vejledninger
• LaM udarbejder et udkast til en pressemeddelelse. Formanden udtaler sig på vegne af rådet i pressemeddelelsen.
• Vejledningerne godkendes på rådsmødet den 14. december.
• Den 15.december tilrettes de eventuelt for små justeringer.
• De uploades på kirketrivsel.dk den 16. december. Kirketrivsel.dk udsender en nyhed om vejledningerne (pressemeddelelse) via vores nyhedsmail samme dag.
• Den 16. december sendes en pressemeddelelse til KD og
kirke.dk.
• Pressemeddelelsen sendes til Rådets medlemmer, så de
kan bruge den i deres blade/pressearbejde.
• Eventuelle pressehenvendelser sendes videre til formanden
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Indstilling:
FU indstiller dels de to vejledninger til drøftelse med henblik på
endelig godkendelse og dels at Rådet godkender planen for
kommunikationen vedr. de to vejledninger.
Referat:
LRW havde en række kommentarer til vejledningerne og
spurgte derfor til, om det var for sent at komme med disse.
IKA svarede, at kommentarerne var velkomne.
Herefter blev vejledningerne gennemgået og tilrettet.

LWR ønskede AMO’s rolle beskrevet i begge vejledninger. Dette
var der ikke opbakning til i rådet.
MD oplyste i forbindelse med offentliggørelsen af vejledningerne,
at KM ville sende en nyhed ud med link til kirketrivsek.dk.
PFM oplyste, at vejledningerne ville komme på stifternes hjemmeside.
LWR opfordrede organisationerne til at udbrede kendskabet til
vejledningerne via diverse nyhedsbreve.
JCBI oplyste, at præsteforeningen vil bringe nyheden i deres
blad.
Rådet godkendte de to tilrettede vejledninger. Rådet godkendte
ligeledes planen for offentliggørelsen af dem.
Bilag 2 Procesplan med ændringsmærkeringer
Bilag 3 Dialog om jargonen

5. Gensidig orientering
Referat:
Intet til referat

6. Kommende møder
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Den 1. marts klokken 13.00 – 15.00 i Sabro.
Den 10. maj 2022, teamsmøde klokken 14 – 16.
Den 13. september, fysisk møde (kbh) klokken 12.30 – 15.30.
Den 22. november 2022, teamsmøde klokken 14 – 16.
Referat:
I forbindelse med mødet i september arbejdes der på at holde et
fællesmøde med APPA.

7. Evt.
Referat:
LRW foreslog, at formand og sekretariatet tog kontakt til Arbejdsmiljørådet for at høre om deres arbejde.
LRW gjorde opmærksom på, at der under Arbejdstilsynet er en
arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning. I puljen kan private virksomheder med op til 50 ansatte løbende søge tilskud til
projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker. Der kan søges til arbejdsmiljørådgivning, fysisk
træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler.
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