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3. Ekspertudvalgets anbefalinger
Rådet besluttede:
-

At tage orienteringen til efterretning

Formanden redegjorde for ekspertudvalgets rapport, samt hvad den peger på i relation til arbejdet i BFA.
Blandt andet anbefales det, at de nationale mål skal formuleres på brancheniveau, hvor
Branchefællesskaberne er tiltænkt en rolle. Derudover anbefales:
-

En mere målrettet myndighedsindsats
En bedre og mere forståelig arbejdsmiljøregulering
Forskning, vidensproduktion og formidling tæt på arbejdspladserne

Arbejdsmiljørådet bakker op om anbefalingerne og på et møde med Ministeren den 26/10 vil man officielt
tilkendegive dette.
I tilknytning til udmeldingen fra ekspertudvalget, har LO, FTF og DA bl.a. formuleret en henstilling til
ministeren om, at der tilføres midler til små virksomheder, samt at partsmidlerne på 50 millioner kr. som
indgik i regeringens genopretningsplan i 2010, tilbageføres til partssamarbejdet.
Rådet bemærkede:
•
•
•

At frem for at producere ny viden bør man anvende den viden der allerede er produceret.
At det var godt at der blev fremsendt et brev til udvalget samt at Jens Nielsen og Anders Just (DI) fik
foretræde for udvalget.
De koordinerede indsatser er et godt eksempel på samarbejde på tværs. I forbindelse med
indsatsen på daginstitutionsområdet (”Kan-selv Vil-selv”) har det været godt at medvirke i en fælles
kampagne henvendt til en målgruppe BFA ellers ikke henvender sig til – forældrene.

4. BFA-evaluering
Rådet besluttede:
-

At tage evalueringen til efterretning samt at drøfte rolle og ansvarsfordelingen på det kommende
rådsmøde.
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Rådet bemærkede:
Rådets drøftelse koncentrerede sig om ansvars- og rollefordelingen mellem råd- og styregrupper og her
bemærkede rådet:
-

-

Hvis styregruppen følger aktivitetsbeskrivelsen fra rådet, er der ingen grund til at styregrupperne
skal have godkendelse af et produkt. Hvis der er tvivl i styregrupperne, kan man inddrage rådet.
Hvis godkendelsen ligger i styregruppen, stiller det krav til styregruppeformænd, projektleder og
styregruppemedlemmer om at alle er enige i de beslutninger, der tages.
Det vil være en fejl at lægge ansvaret til styregrupperne. Rådet får sin mening ved at være med til at
kvalificere aktiviteter og hjælpe styregrupper. Det kan være svært for en styregruppe at se
divergent på en aktivitet – det skal ligge i rådet.
Hvis vi alle er hinandens hjælpere på a- og b-siden i forhold til aktiviteterne og kigger hele vejen
rundt, undgår vi at skulle pille for meget ved balancen.
Den opgave der ligger i at kigge hele vejen rundt, påhviler alle i en styregruppe.
Det er konsensusarbejde BFA udfører. Man kan også have blik for hinandens interesser også.
Det kan være svært at have et blik hele vejen rundt, især når det drejer sig generelle overordnede
emner.

5. Dialogforum - Håndtering af forslag til dialogforumaktiviteter samt nedsættelse af
arbejdsgrupper for de tværgående dialogforumaktiviteter
Rådet besluttede:
-

At tilslutte sig sekretariatets forslag til håndtering af dialogforumaktiviteter, samt nedsættelse af
arbejdsgrupper for de tværgående dialogforumaktiviteter med de faldne bemærkninger.

På mødet i dialogforum var der opbakning til BFA Velfærd og Offentlig administrations forslag om
aktiviteten ”Vold uden for arbejdstid”. Til gengæld var der desværre ikke opbakning til forslaget om den
tværgående kommunikationsaktivitet. Arbejdsmiljørådets sekretariatet skal stå for gennemførelsen af en
aktivitet om deltagelse på Ungdommens folkemøde i 2019. Her skal BFA Velfærd og Offentlig
administration assistere i planlægningen af dette.
På mødet i KUBA den 6. november skal der blandt andet arbejdes med, hvordan BFAerne på tværs kan blive
bedre til at kvalificere forslag til aktiviteter inden de fremlægges for dialogforum.
De to forslag fra BFA Bygge og Anlæg om hhv. videreudvikling af App’en ”Safety Observer” samt aktiviteten
”Fortidens synder” om asbest mv. blev godkendt
Rådet bemærkede:
• I forhold til bilag 5.1, pkt. 3d. Princippet om at FU drøfter forslaget ud fra, om det har rod i en
politisk aftale eller i anbefalinger, så er det et godt princip, men der bør også være en vis
armslængde, så BFA ikke bliver bundet.
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•

I forhold til bilag 5.2 pkt. pkt. 2. Man bør også kunne deltage, hvis man ikke er medlem af rådet. I
givet fald sikres en tæt forbindelse til rådet.

6. Styregrupper i BFA Velfærd og Offentlig administration
Rådet besluttede:
-

-

At FU tager en drøftelse af, hvordan man forholder sig fremadrettet, når styregrupper udvides med
repræsentanter fra andre brancheområder. I drøftelsen tages stilling til det formelle niveau samt
mulige økonomiske følgevirkninger.
At styregruppen udarbejder et overblik over, hvad BFA har af materialer om ulykkesforebyggelse,
således at der kan tages kvalificeret stilling til evt. supplerende materiale.

Rådet bemærkede:
-

-

Styregruppen Ulykker (social- og sundhedsområdet) har haft et mandat til at udarbejde en
publikation og at opdatere denne. Nogle brancheområder er ikke dækket ind, så spørgsmålet er,
hvordan BFA sikrer, at de bliver det.
Ud over en version for social- og sundhedsområdet, en for undervisnings- og forskningsområdet,
som FU har foreslået, kunne man også udarbejde en for kontorområdet.
Ulykkesvejledningen kan let udvides med flere eksempler og cases. Det er blevet foreslået, men er
blevet afvist, hvorfor der nu søges udarbejdet to versioner.
Det drejer sig ikke blot om at tilføje et par cases. Risikofaktorerne er anderledes, så det
brancherettede risikerer at gå tabt.
Et forslag kunne være ikke at gøre vejledningen branchespecifik, men i stedet tage udgangspunkt i
arbejdspladser.
Vi har allerede lavet meget materiale om ulykker. Lad os se på hvad vi har af materiale og se, hvor
hullerne er.
Lad os afdække behovene og herefter udregne en pris, udarbejde en proces så vi kan lægge det ind
i en prioritering.
Fald- og snubleulykker forekommer også på kontorområdet.
Lad os udnytte at vi er et BFA og skabe synergi, så det ikke bliver for ressourcekrævende.

Formanden konkluderede, at det vil være formålstjenligt at få et samlet overblik over, hvad der er
udarbejdet af materialer og på den baggrund se, hvor der kan være behov for noget supplerende. Det er
besluttet at ”Undgå ulykker” skal have en revidering i 2018 og en egentlig revision i 2019 i to versioner til
hhv. social- og sundhedsområdet og undervisnings- og forskningsområdet. I forbindelse med revideringen i
2019, skal rådet have en drøftelse af revisionen.

7. Håndtering af forslag til aktiviteter – oplæg til årshjul
Rådet besluttede:
- At godkende forslag til procedure for håndtering af forslag til aktiviteter, med den bemærkning at
det er organisationerne som fører ideer og forslag ind i samarbejdet.
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8. Forebyggelse af vold og trusler, v. Emilie Stuhr Andersen fra ’Is it a bird?’, ekstern konsulent
på BFAs voldforebyggende aktivitet
Rådet besluttede:
- At tage orienteringen om aktiviteten til efterretning
Emilie Stuhr Andersen fra ’Is it a bird’ præsenterede arbejdet med udviklingen og afprøvningen af de
forebyggende guider, de har stået for.
Rådet udtrykte interesse for at høre, hvordan det videre vil gå med guiderne, særligt i lyset af, at der er
brugt meget energi på at udvikle dem i samarbejde med arbejdspladserne.
Rådet bemærkede:
Der var stor ros fra rådet både til den brugerorienterede tilgang, anvendelse af eksperter og til selve
guiderne. Der blev generelt lagt vægt på det positive i at involvere arbejdspladser på mange forskellige
måder og at det derudover var muligt for rådets medlemmer og styregruppen selv at teste guiderne
parrallet. I dialogen blev det desuden foreslået styregruppen arbejder videre med følgende:
-

-

At der kan være forskellig opfattelse af, hvad der menes med begrebet ”Voldsomme episoder”. I
nogle brancher kan det opleves som traumatiske hændelser, hvor der også skal være retningslinjer,
beredskab med videre. Styregruppen kan drøfte begrebet i den fortsatte proces og overveje om der
er brug for en særskilt guide eller anden type materiale når det gælder traumatiserende hændelser.
Der er behov for at rette opmærksomhed mod et stigende problem med digitale krænkelser. Det
kan være en ide at have det som et særskilt prioriteret område fremover.

Der var stor ros fra rådet til tilgangen for udarbejdelse af materialet. Under præsentationen og i
efterfølgende dialog, blev rådet inspireret til at samme arbejdsmetode kunne bruges fx i forhold til digital
chikane bredt.
-

-

At der kan være forskellig opfattelse af, hvad der menes med ”Voldsomme episoder”. Det kan være
fint at styregruppen er opmærksom på det i et videre perspektiv. Man kunne overveje supplerende
materiale på et senere tidspunkt.
At skulle man lave noget helt nyt materiale om digital chikane, skulle det være noget som retter sig
mod opdragelse af borgerne.

9. Drøftelse og godkendelse af ”Aktivitetsplan og budget 2019”
Rådet besluttede:
- At godkende Aktivitetsplan og budget for 2019 for BFA Velfærd og Offentlig administration

Side 5 af 6

Rådet bemærkede:
-

Det kan være en god ide at tænke arbejdsstillinger med fx tablets mv. ind i aktiviteten ”Den
ergonomiske side af digitaliseringen”.
Der kan være en anledning til at ”pulse” det materiale BFA allerede har om emnet.

10. Status- og aktivitetsoversigt
Rådet besluttede:
•

At tage orienteringen til efterretning

Rådet bemærkende:
-

At status- og aktivitetsoversigten giver et godt overblik og Information om aktiviteterne og
branchefællesskabets økonomi.

11. Opdateret aktivitetsplan 2018-19
Rådet besluttede:
•

At godkender ændringen i aktivitetsplanen for 2018-2019, således at aktivieteten
”Medarbejdernes erfaring og viden” (18 T 10) ændres til ”Undervisningsmateriale i forflytning”.

Den opdaterede aktivitetsplan 2018-19 fremsendes til AT ultimo oktober.
12.Webstatistik – herunder datterhjemmesider
Sekretariatet indstiller:
•

At tage orienteringen til efterretning

Rådet bemærkede:
-

At statistikken er en god måde at holde sig orienteret om hvordan det ågr hjemmesiderne.
At det vil være godt fremover også at se hvor meget BFAs film bliver set. F.eks. har filmen ”Kiosken”
som er en del af serien ”Før vold bliver til virkelighed” været vist mere end 25.000 gange.

Evt. og Gensidig orientering
Formanden rettede en stor tak til Dorte Steenberg, DSR, som udtræder af rådet. Formanden fremhævede
blandt andet Dortes konstruktive måde at gå ind i samarbejdet på.
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