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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Beslutning: Der var ikke udsendt nogen officiel dagsorden
Punkt 2. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning: Der har ikke været udsendt noget referat, da det er første møde i år
Punkt 3. Oplæg fra NFA
Sagsfremstilling: Oplæg ved Inge Schamburg, direktør hos NFA
Indstilling: Noter fra foredraget
•
•
•
•
•
•
•

NFA er med til at uddanne nye forskere
Skaber viden, der inspirerer, og kan anvendes ude på arbejdspladserne
Der er armslængde til ministeriet, men ministeren kan bede om at få
undersøgt ting, men ikke påvirke resultatet
De skal ud og søge ca. 50 % af deres midler til forskning, og det er i
konkurrence med alle andre, herunder private fonde, nationale fonde og EUfonde.
Basisbevillingen fra Finansloven dækker kun den daglige drift
Har faste møder med Arbejdstilsynet
Hvordan kommer NFA’s viden ud til arbejdspladserne, herunder
fagforeninger?
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•
•

I gang med et projekt om seniorers arbejdsliv, som startede ved årsskiftet
(projektet er foreløbigt finansieret i 2 år), men NFA håber på, at projektet
kan fortsætte, så man kan følge seniorernes arbejdsliv over tid
I forbindelse med næste udgave af kortlægning af arbejdsmiljøet, som
udkommer i 2020, bliver der sat fokus på LGBT+-personers forhold

Se endvidere det udsendte PowerPoint, som blev brugt under oplægget

Punkt 4. Velkomst til det nye Arbejdsmiljønetværk
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Per fortalte om Arbejdsmiljønetværkets rolle og derefter præsenterede hver enkelt
deltager sig.
Beslutning: Vi vil fortsætte med at have møder, som er temabasseret, indtil andet
aftales.
Punkt 5. Nyt fra Arbejdsmiljøgruppen Christiansborg
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Per fortalte om det arbejde, der pt. pågår i Folketinget med nye tiltag i forhold til
forbedring af arbejdsmiljø.
Der skulle have ligget en færdig plan før sommerferien vedr. det psykiske
arbejdsmiljø og nedslidning. Men det trækker ud. Man skal finde noget, der virker,
men det må ikke koste flere penge.
LO Danmark (Morten Skov) frygter, at det igen bare bliver flotte ord på et stykke
papir uden reelle hensigter.
Per har rettet henvendelse til Lennart Damsbo-Andersen (S) med bekymring om, at
man lukker et hurtigt forlig uden reelle forbedringer, men har også snakket med
Morten Bødskov (S)
Send gerne eksempler om dårligt psykisk arbejdsmiljø og nedslidning
direkte til Lennart Damsbo-Andersen, da han har brug for konkrete
eksempler: lennart.damsbo-Andersen@ft.dk
Beslutning: Nyt møde med Lennart Damsbo-Andersen med Christiansborg-gruppen i
slutningen af september sammen med Morten Skov fra LO Danmark.
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Punkt 6. LO Danmark sætter fokus på Arbejdsmiljørepræsentanterne i 2019
Sagsfremstilling:
Indstilling:
4. oktober 2018 er der møde for LO-sektionerne med Morten Skov om, at 2019 er
arbejdsmiljørepræsentanternes år og LO Danmark og dets sektioner vil sætte fokus
på det.
Per: Hvad skal der til for at 2019-kampagnen bliver en succes lokalt:
- HKKF: AM-repræsentanternes prestige er meget lav ude på arbejdspladserne
- FOA SOSU: Hvordan får vi gang i AM-repræsentanterne ude på arbejdspladserne,
så de tør begå sig blandt kolleger og ledere (har svært ved at få lov at tage kurser
og den obligatoriske grunduddannelse)
- SL: Arbejdsmiljørepræsentanterne er blevet mere aktive og får holdt særskilte
møder, men får ikke den opfølgende uddannelse
- Blik og rør: Hvilke rettigheder har en arbejdsmiljørepræsentant egentlig? Når de
tager noget op, bliver ikke taget seriøst ude på byggepladserne
Beslutning: Temadag i 2019 i LO Hovedstaden for arbejdsmiljørepræsentanter og
ledere om AMR’ernes rolle
Punkt 7. Nyt fra netværkets medlemmer
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning: Punktet blev ikke gennemgået, da tiden løb ud
Punkt 8. Forslag til møder og temaer, som kan tages op i
Arbejdsmiljønetværket
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning: Punktet blev kort berørt, da tiden var gået, og der blev opfordret til, at
sende forslag til Cæcilie i LO Hovedstaden på: caecilie@lohovedstaden.dk

Punkt 9. Eventuelt

