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B-punkter: Sager af driftsmæssig karakter
10. Samlet cover for B-punkter med materiale fra møde i Forretningsudvalget den 31.
maj 2017
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden oplyste, at dagsordenspunktet om AT’s orientering om aktuelle EU-sager
ved første udsendelse var annonceret med forventning om et notat fra AT. Da der alligevel ikke var stof nok, havde AT meddelt, at punktet skulle udgå.
Da AT umiddelbart inden 2. udsendelse til Arbejdsmiljørådets møde havde fået nye oplysninger, meddelte AT, at der ville komme en mundtlig orientering.
Formanden henviste til, at punktet derfor var sat på som nr. 9 på dagens dagsorden,
men foreslog, at punktet blev rykket frem, så Charlotte Skjoldager, der var til stede fra
mødets start, kunne give den mundtlige orientering efter punkt 3: Meddelelser.
Der var tilslutning til denne ombytning af dagens dagsordenspunkter.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 2017
Referat fra mødet den 10. maj 2017 blev godkendt uden bemærkninger.
3. Meddelelser
Formanden meddelte:
•

At Emilie Westersø fra HORESTA Arbejdergiver indtræder som ny stedfortræder for
Mette Møller Nielsen og erstatter Lise Buhl ligeledes fra HORESTA.

•

At Jan Kahr går på pension, hvorfor det var hans sidste møde i Arbejdsmiljørådet.
Formanden og Arbejdsmiljørådet takkede Jan Kahr for et godt og konstruktivt samarbejde.
Samtidig oplyste formanden, at FTF allerede har meddelt, at det bliver konsulent
Lisbeth Kjersgård, der erstatter Jan Kahr i Arbejdsmiljørådet.

•

Ida Krarup informerede om, at hun har fået nyt job i Aarhus Kommune, hvorfor det
ligeledes var hendes sidste møde i Arbejdsmiljørådet. Ida Krarup takkede for et godt
og lærerigt samarbejde i Arbejdsmiljørådet– og formanden og Arbejdsmiljørådet takkede ligeledes for det gode samarbejde.

•

Formanden henviste til, at der netop havde været afholdt Folkemøde på Bornholm,
hvor det var indtrykket, at Arbejdsmiljøloungen igen i år havde været en succes med
15 gode arrangementer med flot fremmøde, hvor mange aspekter indenfor arbejdsmiljøområdet blev drøftet.
Endelig henviste formanden til, at Arbejdsmiljørådets arrangementer var forløbet
godt, herunder med besøg af beskæftigelsesministeren om lørdagen til en debat
med LO og DA og den bornholmske virksomhed ”Jensen Group”, hvor der blev ud-
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vekslet synspunkter og erfaringer med sikring af de gode arbejdsmiljø, men hvor der
også blev udtrykt stor interesse for det kommende ekspertudvalg.
•

Formanden bemærkede, at den planlagte redegørelse til Virksomhedsforum om
norske erfaringer med regelforenkling på arbejdsmiljøområdet var blevet udskudt, så
input fra LO, DA og Arbejdstilsynet skulle være klar til drøftelse på FU-mødet den
23. august 2017 og efterfølgende på Arbejdsmiljørådets møde den 13. september
2017. Formanden oplyste, at LO har oplyst, at deres norske samarbejdspartner fortsat er sygemeldt og først vil kunne give input i slutningen af september. Formanden
bemærkede, at sagen formentlig først vil kunne behandles på FU-møde den 22. november 2017 og på Arbejdsmiljørådets møde den 13. december 2017. Endelig oplyste formanden, at sekretariatet derfor, efter indstilling fra LO og DA, har haft kontakt
til AT, der har fået en fristudsættelse for høringssvaret til Virksomhedsforum fra departementet og Erhvervsstyrelsen.

•

AT oplyste, at der på kemiområdet var mange igangværende initiativer og henviste
til, at den tidligere beskæftigelsesminister havde efterlyst, bedre gennemsigtighed og
mulighed for at forstå og anvende arbejdspladsbrugsanvisninger, hvilket bl.a. havde
ført til nedsættelse af Dialoggruppen om kemiske formkrav (som der var en afrapportering fra senere under dagsordenens punkt 7). AT oplyste, at der nu var taget
næste skridt ved at inddrage kammeradvokaten med det formål at lette forståelsen
af de danske kemiregler på arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse var der i begyndelsen af juni afholdt en workshop med LO og DA og et par yderligere af deres respektive organisationer for at identificere konkrete problemstillinger og uhensigtsmæssigheder ved de nuværende arbejdsmiljøregler på kemiområdet. AT oplyste videre, at der samles op på den afholdte workshop og afholdes en ny workshop i efteråret 2017.
DA kvitterede for AT’s orientering og bemærkede, at det havde været et godt og nyttigt, men også tidskrævende arbejde i Dialoggruppen. DA understregede vigtigheden for virksomhederne af, at der bliver taget hånd om kemiområdet.
LO kvitterede ligeledes for samarbejdet, herunder den foreliggende opsamling på
arbejdet i Dialoggruppen om kemiske formkrav.
LO påpegede, at der er mange ting i gang både vedrørende kemiområdet og i øvrigt.
LO fandt det afgørende, at Arbejdsmiljørådet forsøger at holde fast i, hvad der er i
gang og opfordrede til, at udgangspunktet er at indtænke Arbejdsmiljørådet i alle relevante sammenhænge.
LO opfordrede AT til at udarbejde et samlet overblik over igangværende initiativer på
kemiområdet, herunder et overblik over, hvilken rolle Arbejdsmiljørådet tiltænkes i de
forskellige sammenhænge, som kan sættes på Arbejdsmiljørådets møde efter sommerferien.
AT henviste til, at initiativer sættes på AT’s regeloversigt, når de er godkendt politisk.
Samtidig gav AT tilsagn om at udarbejde den ønskede oversigt og bemærkede, at
sagen om nabotjek på kemiområdet kun vil blive omtalt på overskriftsplan, idet der
endnu ikke foreligger en godkendelse fra politisk hold.
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NFA oplyste, at NFA’s strategi netop var blevet revideret, så der fokuseres på kemiske stoffer, røg, støv, partiler mv og tænkes ind, hvad der fremadrettet er brug for af
viden på dette område.
Formanden konkluderede, at AT til brug for drøftelse og orientering på Arbejdsmiljørådets møde den 13. september 2017 udarbejder den ønskede oversigt over igangværende initiativer på kemiområdet.
9. Arbejdstilsynets orientering om aktuelle EU-sager
Formanden bød velkommen til Charlotte Skjoldager, AT, der var kommet for at give en
mundtlig orientering om den seneste udvikling på EU-området.
AT oplyste, at der netop var kommet nye oplysninger om, at Kommissionen med meget kort
frist har indkaldt til ekspertgruppemøder om nogle af arbejdsmiljødirektiverne.
AT orienterede om at Kommissionen på baggrund af evalueringen af EU-direktiverne havde
prioriteret, at der i 2017 og 2018 skal ske ændringer af følgende direktiver:
•
•
•
•
•
•

Arbejdsstedet
Skærmarbejde
Skiltning
Biologiske agenser
Medicinske forsyninger om bord på skibe (henhører under Søfartsstyrelsen)
Personlige værnemidler

AT havde den 12. juni 2017 modtaget indkaldelse til de første fire ekspertgruppemøder sidst
i juni og først i juli vedrørende direktiverne om:
•
•
•
•

Skærmarbejde
Biologiske agenser
Medicinske forsyninger om bord på skibe (Søfartsstyrelsens ansvar)
Personlige værnemidler.

AT oplyste at der - udover repræsentanter fra samtlige medlemsstater - ville blive indkaldt én
person fra hver af de tre interessegrupper i Det Rådgivende Udvalg til møderne som observatører.
Endvidere havde AT fået oplyst, at Kommissionen vil udsende et baggrundsnotat for hver af
de fire direktiver, at eventuelle ændringer alene vil være af teknisk karakter, at behovet for
opdateringer og vejledninger vil søges klarlagt, og at møderne vil have karakter af brainstorming.
AT pegede på, at ændringer af teknisk karakter vil kunne ske efter en mere enkel lovgivningsprocedure, således at der efter indkaldelse af nationale eksperter vil kunne vedtages
tekniske ændringer af direktiver. AT henviste til, at det derfor bliver afgørende, om eventuelle
ændringer ligger indenfor denne enkle procedure, og hvis ikke betyder det sædvanlig lovgivningsprocedure. AT forventer, at der vil være et par yderligere møder om mere materielle
problemstillinger, men der var endnu ikke noget mere konkret herom.
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AT oplyste desuden, at Kommissionen nedsætter to arbejdsgrupper i Det Rådgivende Udvalg om direktiverne om ’Arbejdsstedet’ og ’Signalgivning’, som af Kommissionen vil blive
bedt om at komme med forslag til udtalelse fra udvalget om ophævelse eller ajourføring af
bestemmelserne af teknisk karakter. Disse eventuelle tekniske ændringer af direktiverne
forventes gennemført inden udgangen af 2018.
På spørgsmål fra LO (BAT-kartellet) om deltagerkredsen i ekspertgruppemøder svarede AT,
at det er regeringsrepræsentanter samt observatører fra arbejdsmarkedets parter.
FTF fandt det interessant at se, hvor skelnen mellem af’ teknisk karakter’ og ’ikke af teknisk
karakter’ bliver lagt og spurgte til status for kræftdirektivet.
AT oplyste, at ændringerne på dette område sker efter den sædvanlige lovgivningsprocedure, hvor Rådet og Parlamentet skal være enige.
LO (BAT-Kartellet) spurgte konkret til 3. kemipakke, hvortil AT oplyste, at denne forventes i
starten af 2018.
Konklusion
Formanden takkede for AT’s orientering og konkluderede, at AT’s mundtlige orientering var
taget til efterretning.
4. Arbejdstilsynets oversigt over kommende regler, vejledninger m.m.
Formanden spurgte, om der var bemærkninger til den opdaterede oversigt fra AT over regler, vejledninger mv.
DA henviste til, at det i sagen fremgik, at AT på en workshop den 27. juni 2017 med arbejdsmarkedets parter vil drøfte forslag fra COWI-rapport vedrørende MAL-kodeprincipper.
DA pegede på, at ikke alle var inviteret og opfordrede AT til at invitere alle relevante til denne
workshop.
AT lovede at tjekke op på denne problemstilling.
Konklusion
Formanden konkluderede, at AT’s oversigt blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger.
5. Orientering om den koordinerende indsats – initiativ 7
Formanden henviste til, at Arbejdsmiljørådet sidste år bad Arbejdstilsynet melde kommende
brancher ud tidligt i forbindelse med den koordinerende indsats under initiativ 7. Arbejdstilsynet har nu orienteret, at der ikke udpeges nye brancher med henblik på at starte samarbejde op i for 2019. Der bliver i stedet fokuseret på indsatserne, som allerede er sat i gang.
Da det i 2018 er branchegrupperne daginstitutioner, butikker og rengøring, der er i spil, er
alle BFA også repræsenteret inden for rammerne af initiativ 7.
LO kvitterede for orienteringen og spurgte, hvad man vil gøre i 2020 og 2021.
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AT svarede, at det er der ikke taget stilling til endnu, men at det på sigt er hensigtsmæssigt
at skifte mellem brancherne.
DA kvitterede for orienteringen og ATs svar og tilføjede, at det er en god måde at gøre det
på.
Konklusion
Formanden konkluderede, at orienteringen er taget til efterretning, og at BFA’erne og Arbejdstilsynet fortsætter samarbejdet som allerede planlagt.
6. Status om AMO
Formanden berettede, at første del af den 2-årige AMO-kampagne, som går i gang i september, sigter mod at skabe opmærksomhed om AMO generelt. Alle BFA kan deltage uanset, om de har eget materiale om AMO, eller de hellere vil linke videre til det materiale, som
VFA stiller til rådighed på deres hjemmeside. Kampagnen består af flere forskellige elementer:
• En animationsfilm
• Tre video-cases, der hver illustrerer et centralt element i AMO-arbejdet
• Forskellige grafiske elementer
Animationsfilmen blev vist på mødet.
Formanden berettede, at når der er gjort nogle erfaringer med første del af kampagnen, tages der en drøftelse af, hvad de næste skridt kan være.
LO kommenterede, at de ønsker en diskussion af næste fase set i forhold til, hvordan vi kan
involvere BFA’erne og sikre, at kampagnen når helt ud på arbejdspladserne.
DA forslog, at anden fase eventuelt kan tages op i Dialogforum i forbindelse med de stratetiske drøftelser.
NFA foreslog, at AMO-kampagnen kan tænkes ind i UGE 43 aktiviteterne.
Som opfølgning på parternes bemærkninger fortalte formanden, at anden fase af AMOkampagnen vil blive drøftet på et senere tidspunkt.
Konklusion
Formanden konkluderede, at Arbejdsmiljørådet har taget den foreliggende status til efterretning.
7. Opsamling på arbejdet i Dialoggruppen om kemiske formkrav
Formanden bemærkede, at det i sommeren 2016 blev besluttet at fortsætte arbejdet i Dialoggruppen om kemiske formkrav for at få input fra parterne til brug for virksomhedstests af
mulige rammer for en modernisering af de kemiske formkrav. Der foreligger nu en opsamling
på dette arbejde, hvor Dialoggruppen har givet input til brug for en mulig kommende model
for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, som AT har udarbejdet. Endvidere har Dialoggruppen drøftet rammer for virksomhedstests af AT’s modelforslag. AT gennemfører i juni
2017 testforløb med virksomhedsinterviews for at kvalificere AT’s model for formkrav og
udarbejder også en opsamling af testforløbet.
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AT tilføjede, at virksomhedstestforløbet skal give input til at få klarhed over, om en tre punkts
model er anvendelig, og derfor færdiggøres modellen først på baggrund af resultaterne af
testforløbet.
DA kvitterede for opsamlingen og bemærkede, at testforsøg i virksomhederne er en rigtig
måde at finde ud af, hvad der virker ude på virksomhederne og opfordrede også til, at Arbejdsmiljørådet inddrages fremadrettet.
Formanden henviste endvidere til, at der bliver afholdt en workshop for Dialoggruppen i efteråret 2017, hvor et konkret oplæg til modernisering af formkrav drøftes, samt at AT vil orientere Arbejdsmiljørådet om resultaterne af drøftelserne umiddelbart efter.
Konklusion
Formanden konkluderede, at Arbejdsmiljørådet har taget den foreliggende opsamling på
Dialoggruppens arbejde til efterretning.
8. Godkendelse af indstilling fra regeludvalg om ændring af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, førercertifikater
Formanden henviste til, at der forelå en indstilling fra regeludvalget, hvor der dels var beskrevet en række punkter, hvor der har været tilslutning til nogle regelforenklinger, dels til
nogle konkrete justeringer.
Endvidere bemærkede formanden, at der havde været nogle punkter, som der ikke havde
været enighed om.
Endelig pegede formanden på, at der i regeludvalget var blevet stillet forslag om, at der arbejdes for at etablere en anhugningsuddannelse, og at der var enighed om, at dette
spørgsmål i givet fald må drøftes i et nyt regeludvalg.
Formanden spurgte, om der var bemærkninger dels til regeludvalgets indstilling vedrørende
ændring af reglerne om førercertifikater, dels til indstillingen om at nedsætte et nyt regeludvalg vedrørende en anhugningsuddannelse.
DA bemærkede, at der rent faktisk var opnået enighed om de fleste punkter i regeludvalget,
og DA kunne godkende både regeludvalgets indstilling vedrørende førercertifikater samt
indstillingen om, at der nedsættes et nyt regeludvalg vedrørende en anhugningsuddannelse.
Konklusion
Formanden konkluderede, at der var tilslutning til regeludvalgets indstilling vedrørende førercertifikater samt til indstillingen om, at der nedsættes et nyt regeludvalg vedrørende en anhugningsuddannelse.
10. Eventuelt
Da Jan Kahr går på pension, takkede han for 20 gode år i Arbejdsmiljørådet, hvor han fremhævede flere af de gode resultater, som Arbejdsmiljørådet har nået i fællesskab.
B-punkter
11. Samlet cover for B-punkter med materiale fra FU-mødet den 30. maj 2017
Der var ingen bemærkninger.
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