Referat af rådsmødet 29. november

Torsdag

29. november 2018

Navn
X Jens Nielsen
0 Vinni Jakobsen
X Joan Lindskov
X Birthe Oest Larsen
X Morten Mølgaard Vanderskrog
X Maja Maar Outzen
X Preben Meier Pedersen
0 Nina Roth
NN
0 Christian Hallenberg
0 Ghita Kjær
X Clemens Ørnstrup
Etzerodt
X Mads Samsing
X Peter Raben
0 Marie Sonne
0 Mette Skovhus Larsen
X Trine Madsen
X Thomas Andreasen
X Elisabeth Huus Pedersen
0 Martin Mølholm
0 Tina Frisk Kjettrup

Organisation
FOA
FOA
FOA
Moderniseringsstyrelsen
Moderniseringsstyrelsen
Moderniseringsstyrelsen
KL
KL
KL
Danske Regioner
Danske Regioner
Danske Regioner
HK/Kommunal
HK/Stat
Socialpædagogerne
BUPL
Akademikerne, Dansk
Magisterforening
Danmarks Lærerforening
Dansk Socialrådgiverforening
Akademikerne, DJØF
Lægeforeningen

Suppleanter
0 Charlotte Bredal
0 Morten Bisgaard Andersen
0 Michael Haas
0 Karen Brøndsholm
0 Rikke Thomsen
0 Laura Thors Calaña
0 Birgit Tamberg Andersen
X Betina Halbech
0 Winnie Brandt
0 Inge Larsen
X Tine Maj Holm
0 Helle Bjørnstad
0 Niels Jørgen Rønje
X Per Baunsgaard

FOA
FOA
3F
HK/Kommunal
HK/Stat
Danske Regioner
Dansk psykologforening - akademikerne
DSR
AC Djøf, Region hovedstaden
Danmarks Lærerforening
Socialpædagogerne
FAPS – Foreningen af praktiserende speciallæger
Danske Regioner
BUPL

Fra Sekretariatet
X Peter Klingenberg
X Terese Thomsen
X Rasmus M Jensen
X Jytte Tolstrup Jensen
X Mads Kristoffer Lund
X Lise Keller
X = Tilstede, 0 = Ikke tilstede, F= foreløbig
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Pkt. 1 og 2 Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat af rådsmødet den 11. oktober
Dagsorden til rådsmødet samt referat af sidste rådsmøde den 11. oktober blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3. Orientering om møde i KUBA omkring dialogforumaktiviteter
Rådet besluttede:
-

At tage orienteringen til efterretning

Formanden orienterede om det møde, der i begyndelsen af november blev afholdt i KUBA* 1. Her blev det drøftet,
hvordan BFAerne kunne koordinere og kvalificere forslag på tværs inden de fremlægges for Dialogforum. Det kan
være svært at koordinere BFAernes årshjul, beslutningsprocesser og arbejdet i de respektive styregrupper med de to
årlige møder i dialogforum. Derfor blev der udarbejdet et årshjul for det koordinerende arbejde, som der nu arbejdes
videre med i KUBA.
BFA Velfærd og Offentlig administrations formand og næstformand samt sekretariatet deltog i mødet.

4. Rolle- og ansvarsfordeling i BFA (styregrupper og råd)
Rådet besluttede:
-

At godkende sekretariatets oplæg til præcisering af praksis af roller og ansvar

Rådet tilkendegav, at Kickoff møder er relevante og opfordrede derudover formændene for styregrupperne til at
mødes tidligere på året med henblik på videndeling og koordinering.

Rådet bemærkede:
-

-

At kick-off møderne er en god mulighed at tænke på tværs af styregrupperne, og til at indhente viden om
tværgående temaer og er samtidig med til at sikre at man som rådsmedlem får mulighed for at blive
inddraget og hørt på et tidligt tidspunkt.
At der er vigtigt med samarbejde på tværs, men der skal passes på med ikke at opbygge for mange fora op.
At der er fint at vi med oplægget for præciseret roller- og ansvar
At evalueringen af BFA viste tegn på manglende viden på tværs, men hvis det ikke opleves som et problem, er
der ikke nogen grund til at sætte nye fora i værk.
Det kan være en god ide at styregruppeformænd, der arbejder med samme område mødes, men det skal ikke
skrives ned. Det må være op stil styregrupperne at koordinere dette.

5. Bemanding af styregrupper
Rådet besluttede:
-

1

At godkende indstillingen til en praksis for bemanding af styregrupper

KUBA er det forum bestående af BFAernes sekretariater og partskonsulenter – det tidligere BARKU (BAR koordineringsudvalg).
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Ingen er således udelukket for at deltage i en styregruppe, men at der foretages en vurdering af relevans i forhold til
at et område udvides. Her tager styregruppen stilling til dette og retter henvendelse til FU/råd hvis der er tvivl.
Rådet bemærkede:
•
•
•

Hvis kommissoriet for en styregruppe udvides, må organisationerne være aktive og stille deres arbejdskraft til
rådighed.
Åbenhedsprincip bør måske præciseres i retning af åbenhed overfor organisationer, der har medlemmer som
arbejder på samme type arbejdsplads.
En udvidelse kan have betydning for den økonomiske ramme i styregruppen, ligesom det har betydning for
vinkel og indhold af aktiviteter, når et område skal rumme flere delbrancher

6. Arbejdstilsynets tilsynsindsats inden for BFA'ens områder (plancher med ud)
Rådet besluttede:
-

At tage præsentationen af Arbejdstilsynets tilsynsindsats til efterretning.

Rådet bemærkede at det ville have været godt, hvis Arbejdstilsynet, havde deltaget på et rådsmøde under punktet, så
rådet kunne stille spørgsmål til de tal og resultater, som fremkommer på det årlige møde. Til dette svarede
sekretariatet, at det også havde været undersøgt, men at det desværre ikke var muligt.
Rådet bemærkede derudover:
-

-

At listen over aktiviteter BFA planlægger i 2019 (som indgik i præsentationen) emnemæssigt adresserer de
forhold som tilsynet er faldet over i deres tilsynsindsats, men siger ikke noget om, hvor vidt BFAs vinkel på
aktiviteterne er rigtig.
At BFA har lavet meget om vold og trusler. Spørgsmålet er, om BFA er på rette vej i det forebyggende
arbejde?
At der kan være afledte konsekvenser af et forhold. Fx kan tidspres have en afledt konsekvens på
forekomsten af vold. BFA skal blive bedre til at se på sammenhænge mellem belastninger.
At Psykisk arbejdsmiljø fylder en del. Er lederne klædt godt nok på til at håndtere det?
At nyuddannede måske kan blive klædt bedre på i forhold til ’for stor arbejdsmængde og tidspres’.
At man kunne se på mellemlederens psykiske arbejdsmiljø.
At BFA bør se på pårørende og venner i forhold til problematikken omkring vold og trusler.
At der er stort politisk fokus på vold og trusler.

7. Aktiviteter
7 a. status- og aktivitetsoversigt
Rådet besluttede:
-

At tage status- og aktivitetsoversigten, samt økonomioversigten til efterretning.
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7 b. Aktivitet om Infektionshygiejne
Rådet besluttede:
-

At tiltræde sekretariatets indstilling om ikke at igangsætte en opfølgende aktivitet om infektionshygiejne og
indstille dette til rådets godkendelse.

På Arbejdsmiljørådets møde blev tilkendegivet, at kemi og allergi vil blive et fokusområde i 2019. Det drejer sig blandt
andet også om hudsygdomme og allergi. Det blev i den forbindelse bemærket, at særligt unge mennesker rammes af
allergi. Allergi og hudsygdomme kan evt. være et emne for en tværgående aktivitet i dialogforum.

7 c. Præsentation og drøftelse af desk study om digitalisering, arbejdsmiljø, faglighed og relationer – og
orientering om, hvad der arbejdes med i BFAs digitaliseringsaktiviteter
Rådet besluttede:
-

At lægge desk study-rapporten offentligt tilgængelig på hjemmesiden og her gøre opmærksom på, at der er
tale et arbejdspapir som er tiltænkt til brug for styregruppens videre arbejde i aktiviteterne.

Projektleder orienterede om arbejdet i styregruppen og om resultatet af det omfattende desk study arbejde om
digitalisering.
Rådet bemærkede:
Rådet udtrykte ros til arbejdet i styregruppen og til den præsenterede rapport, som emnemæssigt kommer bredt
omkring. Derudover bemærkede rådet:
-

At man i en aktivitet – evt. en dialogforumaktivitet - kunne se på forholdet mellem at skulle leve op til de
mange krav if. med GDPR (persondataforordningen) og arbejdsmiljø.
At man også skal huske de positive sider af digitalisering
At BFA på nuværende tidspunkt ikke kan komme med anbefalinger. De kommer, når tid er.
Arbejdet peger på vigtigheden af inddragelse, kommunikation og støtte.

7 d. Hvordan er det gået med BFAs træf og konferencer i 2018? Plancher med ud
Rådet besluttede:
-

At tage præsentationen til efterretning.

Rådet bemærkede:
- At det er vigtigt at bruge efterevaluering i BFAs aktiviteter. Disse evalueringer vil også kunne bruges i politiske
sammenhænge.
- At stille os selv det spørgsmål om vi sikre på at komme bredt ud med materialer/temadage og andre træf.
- At det kan være interessant at se på sammenhængen mellem download på de materialer der også lanceres
på træf og konferencer og dem der ikke lanceres i samme omfang.
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7 e. Webstatistik udvidet med orientering og drøftelse af brugerundersøgelse
Rådet besluttede:
-

At tage præsentationen til efterretning.

Projektleder orienterede omkring den brugerundersøgelse af BFAs hjemmeside, som BFA har gennemført.
Hjemmesiden besøges overvejende af brugerne fra de brancheområder der hører til under BFA.
Der blev fra rådet spurgt ind til om det at nedlægge hjemmeside og flytte indholdet på arbejdsmiljøweb.dk,
betyder en nedgang i det samlede antal besøg som BFA modtager. Til dette blev der svaret, at
hjemmesidenavnet fortsat fungerer (fx stikboksen.dk) men at den leder brugeren hen på
arbjedsmiljøweb.dk. Hvis du f.eks. klikker ind på stikboksen.dk vi du automatisk blive ledt ind på
arbejdsmiljøweb så det skulle ikke være noget problem.
8. Mødeplan 2019 FU og rådsmøder
Rådet besluttede:
-

At godkende mødeplanen for 2019, samt at rådsmøderne udvides til 10:00 – 15:00, så der bliver bedre tid til
arbejdsmiljøfaglige oplæg og drøftelser.

Sekretariatet sender mødeindkaldelser ud via Outlook, og vil kontakte organisationerne for værtsskabe for møder.
Evt. og gensidig orientering:
Preben Meier Pedersen er af begge parter blevet opfordret til at fortsætte som formand for BFA - Velfærd og Offentlig
administration i den nye periode 1.1.2019 – 31.12.2020. Preben Meier Pedersen takkede for opfordringen og den
tillid, den er udtryk for. Preben ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Jens Nielsen som næstformand, og
sammen med alle i BFA .
HK fokuserer i øjeblikket på stressforebyggelse og benytter her BFAs materialer på området.
Dansk socialrådgiverforening har fået udarbejdet en arbejdsmiljørapport som peger på stress og konflikter som to
områder der fylder. På deres repræsentantskabsmøde har Socialrådgiverne vedtaget en resolution, om at ville arbejde
ekstra med arbejdsmiljø i de kommende år.
LO (snart FH) har udnævnt 2019 som arbejdsmiljørepræsentantens år. Dette skydes i gang med en stor konference
den 8. januar 2019. BFAerne er inviteret til at deltage med stande. Sekretariatet er i dialog om en BFA-stand på
konferencen.
Nye medlemmer i rådet:
Velkommen til to nye medlemmer i rådet:
Anni Pilgaard, 1. næstformand, Dansk sygeplejeråd og Ditte Brøndum, Socialrådgiverne.
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