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Referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget 
den 14. juni 2016 i Aarhus Bispegård 

 

1. Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt om evaluering af APV proceduren. 

 

2. APV – fysisk 

Den fysiske del af APV bliver håndteret lokalt. Der er ingen tvivl om, at den fysiske del fyl-

der mindre. Der er dog fortsat eksempelvis manglende lys i kirken, skimmelsvamp i boliger 

og kolde præstegårde. Der er udarbejdet en vejledning om skimmelsvamp. 

 

3. APV – psykisk 

a. Udpegning af 2-3 fokuspunkter, der skal behandles på et overordnet niveau.  

Biskoppen redegjorde for arbejdsmiljøudvalgets opgave i forhold til APV – det psykiske ar-

bejdsmiljø. Der skal udvælges 2-3 fokuspunkter, som udvalget skal arbejde mere med frem-

adrettet. Der er flere tendenser i rapporterne om tydelige problemer, herunder: 

 

 forventningspresset  

 stress 

 modsatrettede forventninger 

 kravene til personlig planlægning. 

 

Der er mange tiltag i gang på området, hvorfor det kunne overvejes at inddrage arbejdsmil-

jørådets arbejde på sigt. Der skal dog være en opmærksomhed på, at dette udvalgs formål er 

at arbejde med præsternes arbejdsmiljø. 

Der var enighed om, at kurset i psykisk arbejdsmiljø i efteråret 2015 var godt, og der kunne 

med fordel bygges videre derpå. Der var enighed om, at et kursus med Anita Engdahl med 

fokus på ”Det gode samarbejde – præst og menighedsråd” vil være et godt tiltag. 

 

Når der arbejdes med APV, er den personlige samtale i opfølgningen på rapporten meget 

vigtig.  

 

Kolding Provsti har arbejdet med en projektleder med fokus på det gode samarbejde. Dette 

kunne muligvis bruges som supplering til Anita Engdahl på samme kursusdag. 

 

Derudover blev kravene til personlig planlægning drøftet. Friheden kan medføre en stor om-

kostning i det grænseløse, samtidig med, at enhver til stadighed mødes af andres forventnin-

ger, og det er derfor ikke muligt at fastholde ideen om at ville planlægge alting selv. 

 

Der var enighed, at arbejdsmiljøudvalget vil arbejde med følgende fokuspunkter: 

Kollegasamarbejde og samarbejde med menighedsråd. 

Det skal komme til udtryk ved at arrangere et kursus i efteråret 2016 med Anita Engdahl og 

eventuelt projektleder fra Kolding. 
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4. Status på arbejdsmiljøarbejdet og målopfyldelsen 
Arbejdsmiljøudvalget udvalgte ”psykisk arbejdsmiljø” som fokuspunkt i december 2014. 

Dette er der arbejdet med i form af afholdte kurser. Derudover er APV gennemført som fo-

reskrevet. Målene er opfyldt. 

 

Årshjulet for arbejdsmiljøudvalgets arbejde bør revideres. Dette konkrete forslag er medta-

get til stiftskontorchefgruppen. Området er med i resultataftalerne for stiftsadministrationer-

ne.  

 

5. Henvendelser fra arbejdsmiljøgrupperne siden sidste møde 
a. Indberetninger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme og tilløb hertil. 

b. Øvrige henvendelser og forespørgsler. 

Der har ikke været henvendelser siden sidste møde. 

 

6. Gennemgang af stiftets oversigt over arbejdsulykker og erhvervssygdomme, samt an-

meldte arbejdsskader, i det forgangne halvår siden sidste møde den 15. december 2016. 

(Intet bilag vedhæftet idet ingen anmeldte skader mv. på tidspunktet for dagsordenens ud-

sendelse) 

a. Har de relevante arbejdsmiljøgrupper taget hånd om ulykken/sygdommen og taget 

relevante skridt til forebyggelse. 

b. Skal udvalget gøre noget? 

c. Hvad er status i de enkelte sager?  

Der har ikke været anmeldt arbejdsulykker, arbejdsskader eller erhvervssygdomme siden 

sidste møde. 

 

7. AMR´s funktion og betydning i Aarhus stift v/Ruth Wegeberg og Dorte Jørgensen 
Der er ikke klarhed over, hvad forskellen er på en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljøre-

præsentant, og hvad der egentlig ligger i opgaven for en arbejdsmiljørepræsentant udover 

APV arbejdet. Der er generel utilfredshed med, at arbejdsmiljørepræsentanterne ikke bliver 

tildelt et funktionstillæg for opgaven. 

Jette Madsen orienterede om historikken i forhold til aflønning af tillidsrepræsentanterne. 

Der opfordres til, at arbejdsmiljørepræsentanterne selv husker at deltage ved lønforhandlin-

gerne med argumenter i forhold til engangsvederlag. 

Der er ingen tvivl om, at der ofte er overlap mellem de to typer repræsentanters arbejdsom-

råder. Ofte vil en tillidsrepræsentant være indenfor det politiske felt, hvor arbejdsmiljøre-

præsentanten er i et ingenmandsland, hvor der kan reageres hurtigere og mere lavpraktisk. 

 

8. Nyt punkt om evaluering af APV proceduren 

Det er vigtigt at bevare anonymiteten i forholdt til provsterne, hvorfor deres APV rapporter 

ikke fremover sendes til arbejdsmiljøgrupperne. 

Det vurderes ikke at være nødvendigt, at alle handleplaner sendes til alle medlemmer af ar-

bejdsmiljøudvalget. Fremover skal selve opfølgningen på handleplanerne være en opgave 

for sekretariatet. 

Sekretariatet gennemlæser den samlede rapport for hele stiftet og udvælger forslag til fokus-

punkter. Arbejdsmiljøudvalget beslutter hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes med i det 

kommende år.  

Sekretariatet undersøger, om det er udvalgets opgave at følge hvert enkelt punkt i handle-

planen til dørs. 
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Der var enighed om, at det ikke er tilfredsstillende med en svarprocent på ca. 70 %. Det 

overvejes, om der udsendes et brev på forhånd ved næste APV runde. 

 

9. Nyt om arbejdsmiljø. (lovgivning, ministeriet, mv.) 

Ingen nyheder. 

Dorte Sørensen orienterede om FOA’s vejledninger om ”Stress – forbigående eller vedva-

rende ændringer.” 

 

10. Kursusdag – kontakt til Anita Engdahl 

Sekretariatet har været i kontakt med Anita Engdahl og fået forslag til datoer. Der arbejdes 

videre med planlægningen. Dorte Sørensen og Esben Thusgård inddrages ved planlægning 

af indhold. 

 

11. Eventuelt 

Dorte Jørgensen spurgte til, om arbejdsmiljørepræsentanten skal medtages i forbindelse med 

vejlederrollen overfor nye præster. Jette Madsen bemærkede, at der skal være en opmærk-

somhed på, at samme person ikke bør have alle kasketter på. Dorte Sørensen tilføjede, at der 

er metodefrihed i de enkelte provstier. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


