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Referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget i Århus Stift  
den 8. december 2014 

 

 
I mødet deltog: 

Kjeld Holm 

Dorthe Sørensen 

Esben Thusgård 

Ruth Wegeberg 

Jette Rosenberg Christiansen (suppleant for Dorte Jørgensen) 

Jette Madsen 

Lisa Kolding (referent) 

 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af udkast til dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Årlig oversigt over ulykker, forgiftninger eller sundhedsskader i stiftet 

Lisa Kolding runddelte en opdateret oversigt over de ulykker, som stiftet har anmeldt til Arbejds-

skadestyrelsen via EASY. Der er kommet en tilføjelse siden den sidst udsendte oversigt. 

 

Der er usikkerhed om, hvordan proceduren er omkring anmeldelse af arbejdsskader, ulykker og 

sundhedsskader. Det blev aftalt, at der laves en kort procedurebeskrivelse, der kan sendes ud til alle 

præster, provster og menighedsråd. 

 

Kirketrivsel.dk er slået sammen med Folkekirkenspersonale.dk, hvor der er en samlet hjemmeside 

på sidstnævnte adresse. 

 

Ad. 3. Godkendelse af skabeloner til dagsorden, årshjul og oversigt 

Jette Madsen orienterede om forhistorien til de fremsendte skabeloner. Der er indgået resultataftaler 

mellem stifterne og Kirkeministeriet, hvor et af målene er at ensrette arbejdet i arbejdsmiljøudval-

gene i stifterne. Derfor er der udarbejdet skabeloner til brug for arbejdsmiljøudvalgene i deres ar-

bejde. 

Skabelonerne blev godkendt, og der vil blive udarbejdet skabeloner på Århus Stifts brevpapir til 

fremtidig brug. Der vil fremover være to årlige møder i arbejdsmiljøudvalget. 

 

Ad. 4. Forslag til oversigt over arbejdsmiljøorganisationen i Århus Stift 

Det fremsendte forslag til oversigt blev godkendt. Oversigten vil blive lagt på Århus Stifts hjemme-

side og sendt til alle præster, provster og menighedsråd i stiftet via Den Digitale Arbejdsplads. 

Ad. 5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 
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Fokuspunkterne i 2014 har været problematikken omkring skimmelsvamp i tjenestebolig og tjene-

steboligers egnethed til bolig og arbejdsplads. Der er udsendt dels en vejledning om skimmelsvamp 

og dels en anbefaling om tjenesteboligers egnethed. Dokumenterne er tilgængelige på Århus Stifts 

hjemmeside, og de er sendt til alle præster, provster og menighedsråd via Den Digitale Arbejds-

plads.  

Jette Madsen orienterede uddybende om vejledningen omkring skimmelsvamp, der blev færdig i 

maj 2014. Den er lavet i et samarbejde mellem landets stifter, Præsteforeningen, Provsteforeningen 

og Landsforeningen af Menighedsråd, hvilket giver vejledningen et godt afsæt i forhold til brugen 

af den i fremtiden. 

Der er derudover et arbejde i gang omkring skimmelsvamp i kirkerne, hvor hensigten er at udarbej-

de en tilsvarende vejledning. Ambitionen er, at begge vejledninger kommer til at ligge i en elektro-

nisk form både på Den Digitale Arbejdsplads og på stifternes hjemmesider. 

Det blev aftalt, at anbefalingen om tjenesteboliger udsendes på ny med oplysning om, at Arbejds-

miljøudvalget støtter op om anbefalingen. 

 

Ruth Wegeberg spurgte til radonproblematikken. Radon er en naturligt forekommende og radioak-

tiv gasart, som findes i undergrunden og kan trænge ind i bygninger. Jette Madsen redegjorde for, at 

der ikke er igangsat en fælles plan omkring radonproblematikken på nuværende tidspunkt. Der er 

dog regler om radonmåling og radonspærre ved nybyggeri. 

 

Det blev drøftet, om der skulle iværksættes årlige møder mellem Arbejdsmiljøudvalget og provsti-

ernes arbejdsmiljørepræsentanter. Der var enighed om, at det kan være aktuelt i forhold til fokus-

punkterne, men det skal aftales specifikt for at sikre udbytte af et møde. 

 

Det blev aftalt, at der udarbejdes en oversigt over, hvilke forpligtelser hvert enkelt niveau i ar-

bejdsmiljøorganisationen har i forhold til arbejdsmiljøet generelt og i forhold til udfyldelse af APV 

skemaer. Der var usikkerhed omkring forpligtelsen til at afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse på 

provstiniveau. 

 

Det blev aftalt, at der bliver rettet en henvendelse til Kirkeministeriet for en vejledning i udfyldelse 

af APV skemaerne. 

 

Fokuspunkter 

Fokuspunktet for det kommende års arbejde er: 

 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 

Der arbejdes først og fremmest ved planlægning af suppleringsuddannelseskursus. Herefter drøftes 

det på forårets møde, hvordan der kan arbejdes med fokuspunktet resten af året. 

 

Ad. 6. Uddannelse for valgte arbejdsmiljørepræsentanter 

Det er afklaret med Kirkeministeriet, at der ikke skal indtastes udførlige oplysninger omkring hånd-

tering af sager om psykisk arbejdsmiljø i defgo-systemet. Der skal udelukkende være oplysninger 

om, at der er en sag, og at den håndteres. Den tilhørende handleplan ligger udenfor det elektroniske 

system. 

Det blev aftalt, at der arrangeres:  

 Et kursus med fokus på behandlingen af sager om psykisk arbejdsmiljø i foråret 2015 

 Et grundlæggende opfølgningskursus i foråret 2016 
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Århus Stift tager kontakt til en underviser, der tidligere har undervist i den grundlæggende arbejds-

miljøuddannelse med henblik på at lave en samlet aftale for begge kurser. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Århus Stift undersøger, om alle nyudnævnte provster får tilbudt den obligatoriske grunduddannelse 

ved deres tiltrædelse. 

 

Der er flere stifter, der har haft besøg af Arbejdstilsynet. Nogle steder udtrykker Arbejdstilsynet 

ønske om et møde med arbejdsmiljøudvalget. 

 

Århus Stift indkalder til næste møde til et tidspunkt, der ligger efter afholdelse af kursus i psykisk 

arbejdsmiljø foråret 2015. 

 

Herefter holdes der et møde i efteråret 2015, når arbejdsmiljørepræsentanterne har holdt deres mø-

de. 

 

 

Lisa Kolding 

Den 11. december 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


