I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig
Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere
og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den
finansielle sektor om initiativer til at skabe et bedre
arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.
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Stor interesse for et
godt arbejdsmiljø
2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet
Finans / Offentlig Kontor & Administration (BAR
FOKA) via trykt og digital formidling samt møder
satte fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og oplevede stor interesse for mange
af vores tilbud til arbejdspladserne.
Med hæftet ”Skab Robuste forandringer – med
fokus på trivsel” understøttede BAR FOKA
Arbejdsmiljørådets mål om at sikre et godt arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladserne.
Hæftet blev rådets mest downloadede i 2015.
Rådets Materialer om vold og trusler blev udvidet
med vejledninger til, hvordan banker og jobcentre
kan styre uden om trusler og vold, og sammen
med BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed
har vi igangsat et projekt om voldsrisiko ved arbejde uden for den faste arbejdsplads.

Stadig flere arbejder i storrumskontorer, så rådet
har udgivet tre publikationer om åbne kontormiljøer, som er downloadet pænt over det forventede måltal.
Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø har nu næsten
10.000 abonnenter og 3BARs hjemmesider havde
i alt en halv million besøg i 2015. Interessen for
arbejdsmiljø på de sociale medier er steget og
har videresendt over 16.000 besøgende til hjemmesiderne.
BAR FOKA har også mødt brugerne ved forskellige konferencer og temadage hos rådets organisationer, ved DM i Skills og på Folkemødet på
Bornholm.
Formand, Peter Raben, HK-Stat			
Næstformand, Katrine Nordbo Jakobsen, KL
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Så langt kom vi i 2015

Robuste forandringer

Fremtidens kontor

Hvordan kan vi sikre et godt arbejdsmiljø, når
der sker forandringer på arbejdspladsen? Dette
sprøgsmål har været omdrejningspunktet for rådets aktivitet om forandringsrobusthed.

Rådet er historisk gået foran i forhold til at
udvikle inspiration og vejledning til åbne kontorlandskaber og nye kontorformer. Det er blevet til
en række materialer/publikationer, som har kaldt
på en opdatering for at være tidssvarende og
adressere aktuelle arbejdsmiljøudfordringer.

Aktiviteten har udmøntet sig i publikationen
’Skab robuste forandringer – med fokus på trivsel’, som blev lanceret i begyndelsen af 2015 og
formidlet på to konferencer i september.
Konferencerne havde til formål at hjælpe brugerne fra ord til handling med at skabe robuste
forandringer med fokus på trivsel.
De 210 tilmeldte deltagere fik mulighed for at afprøve værktøjerne og interviewede hinanden om
fordele og ulemper ved deres nuværende situation – og ved de forandringer, de står overfor.

Rådet har fået opdateret vidensgrundlaget på
sine materialer gennem interview med 15 forskere
og konsulenter på området. Det har udmøntet
sig i tre nye publikationer om arbejdsmiljø i åbne
kontormiljøer:
• Forstyrrelser i åbne kontormiljøer
• Bedre indeklima i åbne kontormiljøer
• Etablering af åbne kontormiljøer

Emnet blev yderligere udfoldet af Dacapo
Teateret og af et inspirerende oplæg af Steen
Hildebrandt om robusthed og bæredygtighed i et
individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt
perspektiv.
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TAL OG FAKTA OM
BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration

271.000

491.000
besøg på hoved og
datter websider

downloads af hæfter og vejledninger

Udgivelse af bl.a.

Afholdelse af

Afholdelse af

hæfte om
robuste forandringer

konferencer om robuste forandringer

publikationer om arbejdsmiljø i
åbne kontorer

godmorgen-møder om nudging og
MSB (muskel- og skeletbesvær)

events på folkemødet på
Bornholm i samarbejde med
de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd, Videscenter for
Arbejdsmiljø samt Arbejdsmijørådet

besøg på 3BAR websiden
arbejdsmiljoweb.dk
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Nudging og muskel- og skeletbesvær
Rådet har fokus på at forebygge muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet. I 2015 har rådet afholdt morgenmøder om forebyggelse af muskelog skeletbesvær i kontorarbejde og her blandt
andet formidlet nudge-løsninger og resultater.
På møderne blev rådets pointer rammesat, efterfulgt af et oplæg fra nudge-ekspert Andreas
Maaløe Jespersen og et arbejdspladsoplæg fra en
af tre arbejdspladser, der på forskellig vis arbejder
med nudging og/eller rådets løsninger til at skabe
bevægelse i det stillesiddende arbejde; hhv. Hospitalsenhed Horsens, Sundhedsvidenskabeligt
Fakultet (SUND) på Københavns Universitet og
Assens Kommune.

De ressourcer havde
BrancheArbejdsmiljøRådene
•	De 3 BAR fik i 2015 7,9 mio. kr. i grundtilskud og
aktivitetsbevillinger
•	BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig
Kontor & Administration fik 2,6 mio. kr. (bidrag
fra Erhvervssygdomssikring og arbejdsskade
forsikringer)
•	Deltagelse fra branchernes primære arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
•	Et fællessekretariat for de 3 BAR

En kommunikationsindsats der nytter
Besøgstallet på rådets hjemmeside arbejdsmiljoweb.dk steg i 2015 med 7,4 % til 271.740. De 17
hjemmesider i 3BAR regi nåede op på knapt en
halv million (491.918) totale besøg. Stigningen
i tilgangen af besøgende skyldes blandt andet
rådenes brug af sociale medier. For arbejdsmiljøweb.dk udgør trafikken fra Facebook fx nu 4,2 %
af den samlede trafik mod 3 % i 2014.
Mere end 9.300 personer modtager nu BrancheArbejdsmiljøRådenes nyhedsbrev ”Godt arbejdsmiljø”.
En ny funktion kaldet ”Min side” kan tilgås på
alle hjemmesider. Her kan man oprette en profil,
og gemme dé sider, som særligt interesserer én,
og på den måde få et overblik over rådets materialer.
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Lone Clausen, Forsikringsforbundet

Karsten Bøjesen, Finansforbundet (FU)

Christine Pihlkjær Jensen, Finansforbundet (barsel)

Carl Erik Rasmussen, KOS (Frederiksberg Kommunalforening)

Karen Lau, KOS (Frederiksberg Kommunalforening)

Katja Munkholm Nielsen, AC-DJØF (FU)
Birthe Østergaard Petersen, HK/STAT
Karen Brøndsholm, HK/KOMMUNAL

Mads Samsing, HK/KOMMUNAL

Hans Christian Kirketerp-Møller, AC (Arkitektforbundet)
Lars Qvistgaard, AC (DJØF)
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Jan Busch, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
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Emilie Wetterstein, Danske Regioner

BrancheArbejdsmiljøRådets
aktiviteter i 2015
Konferencer om robuste forandringer
Tre hæfter om arbejdsmiljø i åbne kontormiljøer
Morgenmøder om nudging
To vejledninger om trusler og vold
Guide til at komme igang med nudge-indsatser
Over 13.000 venner og følgere på Facebook,
LinkedIn og Twittter
Debatter på Folkemødet 2015
Indeklimaportalen.dk
Arbejdsmiljoweb.dk
Kropogkontor.dk
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