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REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 20. marts 2018
Godkendt
3.

Status- og aktivitetsoversigt
Rådet besluttede:
- At tage status- og aktivitetsoversigten til efterretning
- At drøfte andre måder at evaluere på, som supplement til de rent kvantitative evalueringer, på
rådsmødet til oktober.
Rådet bemærkede:
- At aktiviteten ’Arbejde og fritid’ fremstår skarpere og mere præcist beskrevet i skitsen til
aktivitetsplanen end i status- og aktivitetsoversigten og at skitsen bør danne fundament for det
videre arbejde. Særligt blev vinklen omkring restitution fremhævet.
- Mange aktiviteter evalueres overvejende på antal brugere og downloads. Rådet opfordrende
til, at der i højere grad også evalueres på hvad arbejdspladserne får ud af at have afprøvet
værktøjer o. lign. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre på alle aktiviteter, men der kan
strategisk udvælges nogle aktiviteter, hvor der evalueres på andre parametre.
- At drøftelsen om effektmål og evaluering tidligere er blevet taget op i rådet. Det blev foreslået,
at drøftelsen tages struktureret op på det næste møde i oktober.

4. Rapport fra kickoffmødet om hhv. digitaliserings- og samarbejdsaktiviteten

Rådet besluttede:
-

At tage orienteringen og den efterfølgende drøftelse til efterretning.

Projektleder Mads Kristoffer Lund præsenterede centrale nedslagspunkter fra Kickoffmødet og
lagde op til en drøftelse i rådet af, kickoffmøder som form.
-

-

Rådet bemærkede:
At kickoffmøder er en god måde at mødes på og en måde at arbejde mere på tværs i BFA – Velfærd
og Offentlig administration.
At det var godt at få eksterne oplægsholdere til at provokere og rode op i den måde, som der
normalt tænkes og handles på. Det er en god måde at kvalificere indsatserne på.
At det er en god måde at få opstillet pejlemærker/værdier/pointer for det videre arbejde i en
aktivitet.
At møderne havde katarakter af de visions-møder BAR tidligere afholdt i forbindelse med
projektopstart
At det kan overvejes, om der skal laves lignende midtvejsmøder med samme formål.
At et lignende set-up kan bruges til at invitere andre BFA`er også til at afklare, om der er fælles
interesse om nogle emner.
Side 3 af 6

5. Drøftelse af første aktivitetsplansskitse, herunder prioritering af aktiviteter

Rådet besluttede:
-

At tilslutte sig de foreslåede kriterier med de faldne bemærkninger
At sekretariatet i forbindelse med referatet redegør for en difference på 150.000 der var mellem
budget og anvendte in- og eksterne midler.

Rådet tilkendegav at det var en fornuftig aktivitetsplansskitse, som sekretariatet og styregrupperne kan
arbejde videre med, således at en endelig aktivitetsplan kan drøftes og godkendes på rådsmødet den 11.
oktober.
Rådet bemærkede:
Aktivitetsplansskitsen blev indledningsvis præsenteret. Sekretariatet har i arbejdet med skitsen blandt
andet set på hvilke dele af aktiviteterne, der kan udføres internt i sekretariatet indenfor de
bemandingsmæssige ressourcer, der er til rådighed. Andre aktiviteter er blevet nedskaleret (fx færre
eksternt producerede nyhedsbreve) og nogle aktiviteter er blevet fordelt over flere år, således at udgifterne
kan fordeles følgeligt. Endelig har et samarbejde med BFA Finans muliggjort at en aktivitet, der var
forventet skulle fortsætte i 2019, bliver færdig i år. Det frigør ligeledes ressourcer.
Rådet bemærkede, at der var en difference på 150.000 kr. når man sammenlignede totalbeløbet i kolonnen
’Budget’ (7.982.000 kr.) og kolonnerne ’Interne midler + ’eksterne midler’ (som tilsammen udgør 8.132.000
kr.).
Sekretariatet har efterfølgende kigget på årsagen til differencen. Den skyldes, at der i aktiviteten ”Uønsket
seksuel opmærksomhed” ved en fejl var budgetteret med 150.000 kr. for meget på de interne midler.
Rådet drøftede herefter FUs forsalg til kriterier:
-

Aktiviteter som er nytænkende (noget nyt)
Aktiviteter/værktøjer der ikke allerede findes udviklet af andre aktører.
Vurdering af, hvor der er det største behov. Dvs. hvor den pågældende problematik angår mange.
At aktivitetsplanen bør tilgodese alle brancheområder og at BFA dækker de strategiske områder,
samt at der sikres en almindelig drift af BFAs øvrige aktiviteter.

Bemærkninger til kriterier til prioritering:
-

-

Det er vigtigt, at det ikke kun ses på kvantitative faktorer (3. kriterie), men at man også ser på, hvor
de største konsekvenser er. Som et eksempel blev der nævnt et aktivitetsforslag om vold udenfor
fast arbejdssted som ikke berører mange, men hvor konsekvenserne kan være store for dem, det
går ud over.
Svært at afgøre, om de enkelte aktiviteter falder indenfor eller udenfor kriterierne. Hvis en aktivitet
indeholder udefrakommende finansiering, kan man godt se lidt bort fra kriterierne.
At man kunne en pjecepause
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Bemærkninger til aktivitetsplansskitsen:
-

-

-

-

-

-

Der blev spurgt ind til hvad den konkrete aktivitet Kropogkontor.dk (s. 8) bestod i. Hertil blev det
svaret, at hjemmesiden står overfor at blive revideret, og at der i den forbindelse skal arbejdes med
menupunkter, som skal suppleres med ny-produceret indhold.
I forbindelse med aktiviteten ’Konference for organisationernes konsulenter…’ (s. 10) blev det
bemærket, at det var en god idé, men at det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt at lave én stor
konference. Man kunne overveje flere og kortere møder rundt om i landet og at sikre en vis
geografisk spredning.
Til aktiviteten om ’Bæredygtigt arbejdsmiljø’ (s. 2) blev der spurgt til, hvad de midler, der var
reduceret, skulle være gået til. Til dette blev der svaret, at det primært drejede sig om midler til
ekstern formidling, tryk og distribution.
Der blev spurgt til, om aktivitetsforslaget om ”Det sammenhængende arbejdsmiljø” fortsat var
forankret i styregruppen om MSB på kontorområdet. Til det blev der svaret, at sekretariatet med
skitsen ikke lægger op til at ændre ved styregrupperne.
Aktiviteterne må ikke blive for langstrakte pga. budgettet, hvis det ikke er pga. for aktivitetens
indhold eller planlægning. Til dette blev der svaret, at det ikke er tilfældet. Det handler snarere om
at lave en hensigtsmæssig produktion med en udviklings-, produktion- og formidlingsfase.
Vi skal som BFA blive bedre til at præcisere, at materialerne er udarbejdet af BFA.

FAPS har stillet et forslag om at etablere ledernetværk til at kunne støtte det psykiske arbejdsmiljø på små
arbejdspladser. Hertil blev der bemærket, at BAR tidligere har lavet materialer til netværk
(handicaphjælpere mv.) Sekretariatet tilkendegav, at der var flere snitflader til allerede eksisterende
vejledninger. Sekretariatet vil kigger på forslaget, som blev fremsendt kort før rådsmødet.

6. Dialogforumaktiviteter

Rådet besluttede:
-

At der laves en kort høring i rådet om forslag til dialogforumaktiviteter.

Rådet bemærkende:
Formanden indledte punktet med kort at redegøre for arbejdet i Dialogforum. Det er en ny konstruktion,
som endnu ikke helt har fundet sin form. Det er blandt andet baggrunden for et KUBA-møde, som er
planlagt til afholdelse ultimo juni. Her vil der blandt andet arbejdet med, hvordan BFAerne kan kvalificere
kommende forslag inden de fremsendes dialogforum.
Rådet drøftede herefter mulige forslag til dialogforumaktiviteter:
-

Digitalisering og det digitaliserede arbejdsliv
Der findes meget materiale om at udarbejde APV men så meget om at omsætte data fra APV´en
ind i hverdagen. Man kunne lave en aktivitet der kunne have overskriften ”Fra data til duelighed”.
Ovenstående kunne også udbredes til trivselsmålinger.

Derudover bemærkede rådet:
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-

At KUBA bør komme ud med nogle overordnede mål og fx foreslå tre skarpe aktiviteter som der vil
bred opbakning til.
Det er vigtigt at der er opbakning til de aktiviteter der foreslås blandt BFAerne
Selv om der kan være kort deadline fra forslag fremsendes til repræsentanterne i dialogforum
kunne formand og næstformand lave en kort høring eller orientering til rådet om de forslag som
stilles fra andre BFAer til Dialogforum.

7. Drøftelse af eksterne faglige oplægsholdere fra private virksomheder i BFA’s aktiviteter

Rådet besluttede:
-

At tilslutte sig de foreslåede forslag til retningslinjer

Rådet bemærkede:
-

At det er godt at tage emnet op. Det er med til at sikre god adfærd i det offentlige

8. Webstatistik

Rådet besluttede:
-

At tage web-statistikken til efterretning
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