Arbejdsmiljønetværk

Møde i Arbejdsmiljønetværket
Torsdag den 11. maj 2017, kl. 9.00 – 11.00
LO Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Opsamling på oplæg fra Christian Juhl,
Enhedslisten
Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod
2020
Nyt fra udvalgets medlemmer
Evt.

Mødet starter med oplæg af Christian Juhl, MF, Enhedslisten:
Den 31. marts 2017 fremsatte Karsten Hønge (SF) og Christian Juhl, Stine Brix, Finn
Sørensen og Nikolaj Villumsen (Enhedslisten) forslag om folketingsbeslutning vedr.
ligestilling mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Beslutningsforslaget kan findes her:
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/beslutningsforslag/B115/20161_B115_som_fr
emsat.pdf
Christian kommer og fortæller om tankerne bag beslutningsforslaget.
Bagefter vil der være mulighed for debat om emnet og spørgsmål.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Beslutning:
Punkt 2. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Godkendelse af referat fra temamøde i Arbejdsmiljønetværket om LGBT+, torsdag
den 16. marts 2017.
Indstilling:
Beslutning:
Punkt 3. Opsamling på oplægget fra Christian Juhl, Enhedslisten
Sagsfremstilling:
Hvordan arbejder vi videre? – Hvad gør vi fremadrettet?
Indstilling:
Beslutning:

Arbejdsmiljønetværk
Punkt 4. Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020
Sagsfremstilling:
Tre prioriterede områder
Strategien indeholder tre prioriterede områder for arbejdsmiljøindsatsen, og disse
områder er videreført med den nye aftale. De tre prioriterede områder er:
 Alvorlige ulykker
 Psykisk arbejdsmiljø
 Overbelastning af muskel og skelet.
Mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen
Der er i strategien fastsat mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer. De
politisk aftalte samfundsmæssige mål for arbejdsmiljøet i 2020 er, at:
 Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er
reduceret med 25 pct.
 Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20
pct.
 Andelen af beskæftigede, der har muskel-skeletoverbelastninger, er reduceret
med 20 pct.
Målene gælder fra 2012 til udgangen af 2020.
Kilde: https://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/strategier-evalueringerog-rapporter/arbejdsmiljoindsatsen-frem-til-2020
På næste møde den 21. september 2017 planlægges der besøg af bl.a.
Mikkel Andersen fra 3F til en snak om arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020.
Indstilling:
Beslutning:
Punkt 5. Nyt fra udvalgets medlemmer
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning:
Punkt 6. Eventuelt

