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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Oplæg ved Marie Frederiksen, NFA
Oplæg ved Christian Juhl, Enhedslisten
Nyt fra arbejdsmiljøgruppen Christiansborg
Nyt fra netværkets medlemmer
AMR-året 2019
Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Beslutning: Godkendt
Punkt 2. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning: Godkendt
Punkt 3. Oplæg ved Marie Frederiksen, NFA
NOTER FRA OPLÆG:
Nanosikkerhed som strategisk forskningsområde siden 2005.
Der er 35 årsværk, der arbejder med nanosikkerhed og kemi i NFA, og det er
inddelt 6 underområder.
Der er fornyet fokus på området, fx pga. sager i vindmølleindustrien.
Det er Arbejdstilsynet, der fastsætter grænseværdierne inden for kemiområdet (og
nu bliver de måske revurderet, efter ikke at være blevet det i mange år).
Man er holdt op med at måle kemi på arbejdspladserne i Danmark for mange år
siden. Det betyder, at der mangler viden i Danmark, og derfor har man kigget til
Norge, hvor der er lavet undersøgelser, og man vurderer, at forholdene i Danmark
er næsten de samme.
Lige nu aner NFA ikke, om forholdene bliver værre eller bedre. Det er svært at sige
noget om udviklingen inden for det her område, når det ikke har været undersøgt i
mange år.
NFA vil gerne have et rullende måleprogram, hvor der undersøges med faste års
mellemrum, hvordan forholdene er ude på arbejdspladserne. Men det er staten, der
skal finansierer det, det kan ikke søges via forskningsmidler.
Der findes et Dansk Center for Nanosikkerhed under NFA.
Arbejdstilsynet er begyndt at lave kemiske APV’er.
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Dagens udfordringer i kemi i arbejdsmiljøet:
• Gamle, kendte syndere
• Nye kemikalier
• Nye processor
Skadelige stoffer i nedrivningsbranchen (Casestudie fra Brøndby Strand):
5 højhuse med bl.a. PCB (gasart), som nu skal nedrives, og NFA følger processen
NFA skal undersøge nedrivningsarbejdernes helbred, og om det ændrer sig i løbet af
processen.
Processen vil tage 3-5 år, men lige nu er det udskudt og starter først i 2020.
Kommuner begyndte at screene i 2011 for at finde gamle højhuse, der udgjorde en
sundhedsrisiko, og det gjorde, at man fandt frem til byggerier fra 1960’erne og
1970’erne i fx Brøndby og Farum, hvor der var problemer.
Grunden til at de er sundhedsskadelige er, at man brugte fx PCB til forskellige
byggematerialer i 1950’erne-1970’erne, især i fugemateriale – nogle steder måtte
PCB bruges frem til 1986
Indstilling:
Beslutning:
Punkt 4. Oplæg ved Christian Juhl, Enhedslisten
NOTER FRA OPLÆG:
Nyhedsbrev fra Christian Juhl fra den 6. februar 2019
Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen har inviteret Folketingets partier til
forhandlinger om Ekspertudvalgets 18 anbefalinger, der kom i 2018. Der er især
fokus på tre områder:
• Muskelskelet
• Psykiske arbejdsmiljø
• Arbejdsskader
Folketingets partier er indkaldt til 5 temamøder:
1. Mål for arbejdsmiljøet samt forskning
2. Myndighedsindsatsen
3. Arbejdsmiljøregulering
4. Psykisk arbejdsmiljø
5. Arbejdstilsynets bevilling og økonomi
Det første møde fandt sted den 31. januar 2019, og man forventer, at det sidste
møde afholdes den 13. eller 15. marts 2019.
A+F+Ø mødes inden de sidste afgørende forhandlinger for at kunne stille nogle
fælles krav.
Indstilling:
Beslutning:
LO Hovedstaden og Arbejdsmiljønetværket kunne invitere Arbejdsmiljøordførerne i
Folketinget til et møde og klæde dem på om arbejdsmiljø (specielt Christian Juhl,
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Enhedslisten, Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti, og Lennart Damsbo-Andersen,
Socialdemokratiet).
Punkt 5. Nyt fra arbejdsmiljøgruppen Christiansborg
Sagsfremstilling:
Punktet blev kort berørt pga. manglende tid.
Man er i gang med at forberede et nyt møde med Lennart Damsbo-Andersen om
hvor langt man er nået.
Indstilling:
Beslutning:
Punkt 6. Nyt fra netværkets medlemmer
Sagsfremstilling:
Punktet frafaldet pga. manglende tid
Indstilling:
Beslutning:
Punkt 7. AMR-året 2019
Sagsfremstilling:
Hvilke temaer vil netværket have, der skal sættes fokus på:
PGO foreslog: Temamøde 8: AMR og det strategiske arbejdsmiljøarbejde
HKKF: Stort møde den 8. marts om ledelsen fra forsvaret om arbejdsmiljø
Man skal huske også at tage udgangspunkt i de gode historier – og være
opmærksom på, om de gode historier holder vand eller nogle har pyntet på
resultatet.
FOA SOSU: Har selv udbudt aktiviteter i forbindelse med AMR-året 2019
– Desuden er der en reel bekymring for, om medarbejderne kan få fri til at deltage i
de her temamøder.
Metal Hovedstaden: Helst fyraftensmøder. Mangler et temamøde om AMR i den
offentlige sektor.
Indstilling:
Beslutning:
Mia sender materiale ud til AM-Netværket så de kan melde tilbage, hvilke
temamøder, de foretrækker. Det skal være klar inden Per Olsen og Mia Simonsen
mødes med Niels Kofoed fra Konventum den 26. februar 2019 om planlægning af
AMR-året.

Punkt 9. Eventuelt
Mere fokus på nedslidning og tidlig tilbagetrækning frem mod Folketingsvalget
Referent: Cæcilie Nisbeth, LO Hovedstaden

