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Referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget den 19. juni 2018 

 

Deltagere: Biskop Henning Toft Bro (HTB), provst Folmer Toftdahl-Olesen (FTO), provst Mette 

Moesgaard Jørgensen (MMJ), sognepræst Henriette Sørig Rosendal (HSR), chefkonsulent Helle 

Monberg Hindsholm (HMH), stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (PEBN)(referent).  

 

Afbud: sognepræst Line Vesterlund (LIVE) 

 

Dagsorden Drøftelse/beslutning Ansvar  

1. Godkendelse af dagsor-

den 

Biskoppen bød velkommen til mødet. Dagsordenen 

blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.   

3. Status på arbejdsmiljø-

arbejdet og målopfyldel-

sen 

Arbejdsmiljøudvalget drøftede indledningsvist, at 

man på forårsmødet i 2017 anmodede provstierne om 

holde et møde med alle præster, hvor man drøftede 

mobberapporten. PEBN oplyste, at indtil videre har 

udvalget kun modtaget svar fra fem provstier. HTB 

anførte, at det er for tyndt et grundlag at drøfte på bag-

grund af. Det blev aftalt, at der rykkes for svar vedrø-

rende mobberapporten, drøftet på samrådsmøder. 

MMJ fortalte om hvordan man konkret har fået gode 

drøftelser efter arbejdet i Morsø provsti, hvor man 

havde en temadag omkring rapporten og det videre ar-

bejde.  

 

Arbejdsmiljøudvalget drøftede herefter de mål som 

udvalget fastsatte på efterårsmødet 2017, og arbejdet 

hermed. HMH anførte, at det skriv som blev sendt 

rundt inden jul, endnu ikke er sendt ud til provster og 

arbejdsmiljørepræsentanter. Det blev aftalt, at Stifts-

administrationen står for at få sendt det skriv ud om-

kring mål for årets arbejdsmiljøarbejde, efter en gen-

nemgang af brevet.  

 

HTB anførte, at det fastsatte mål omkring radon er 

svært at få opfyldt, da målinger er svære at få lavet. 

Udvalget havde en drøftelse af en konkret sag vedrø-

rende radon. HMH anførte, at der i de enkelte tilfælde 

skal laves en handlingsplan for det videre forløb. Der 

er ikke på samme måde som ved skimmelsvamp lavet 
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en vejledning i samarbejde mellem stifterne og Lands-

foreningen af Menighedsråd. Udvalget er enige om, at 

der skal større fokus på bedre indeklima, ligesom præ-

sterne skal mindes om, at huske at lufte ud minimum 

to gange om dagen, da det også har betydning i forhold 

til radon. Udvalget besluttede, at det skal understreges 

i brevet omkring årets mål for arbejdsmiljøarbejdet, at 

hvis provsterne har nogle erfaringer eller resultater i 

forhold til radon i præsteboliger, så vil udvalget meget 

gerne vide det.  

4. Henvendelser fra ar-

bejdsmiljøgrupperne siden 

sidste møde 

Ingen henvendelser siden sidste møde.  

4a. Indberetninger af ar-

bejdsulykker og erhvervs-

sygdomme og tilløb hertil 

HMH anførte, at der er kommet to indberetninger af 

arbejdsulykker, som har ført til anmeldelse af to ar-

bejdsskader, se hertil punkt 5.  

 

4b. Øvrige henvendelser 

og forespørgsler  

Ingen henvendelser.  

5. Gennemgang af stiftets 

oversigt over arbejdsulyk-

ker og erhvervssygdomme 

samt anmeldte arbejds-

skader i det forgangne år  

HTB gennemgik stiftets oversigt over arbejdsulykker 

og erhvervssygdomme samt anmeldte arbejdsskader i 

det forgangne år, fra 1. juni 2017 til nu. Af oversigten 

fremgår det, at der i perioden er indberettet to arbejds-

ulykker til stiftet, som har ført til anmeldelse af to ar-

bejdsskader. I perioden er der ikke indberettet nogen 

erhvervssygdomme til stiftet.  

 

HTB orienterede herefter kort om de to indberettede 

arbejdsskader. I det ene tilfælde bliver sognepræsten 

til en begravelsessamtale i de pårørendes hjem bidt af 

en hund, som i starten virker livlig, og gerne vil klap-

pes. Sognepræsten kontakter efter samtalens afslut-

ning egen læge, hvor hun får renset biddet, og samtidig 

får en penicillinkur. Sognepræsten har på nuværende 

tidspunkt ikke flere gener af biddet, udover et lille ar 

på armen. I det andet tilfælde falder sognepræsten i 

forbindelse med en bisættelse, da hun skal gå fra præ-

steværelset og ind i kapellet. Hendes venstre fod mi-

ster fodfæste på klinkerne, og hun falder på sin venstre 

side med venstre arm hævet over hovedet. Under vel-

signelsen kan sognepræsten ikke hæve sin venstre 

arm. Sognepræsten tager først til vagtlægen dagen ef-

ter grundet endnu en bisættelse, hvor der om morge-

nen lyder et højt smæld fra sognepræstens venstre 
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skulder. På sygehuset konstateres der efter røntgen at 

intet er brækket, men grundet historien med det høje 

smæld vurderer lægen, at skulderen har været ude af 

led. Sognepræsten får efterfølgende en indkaldelse til 

Ortopædkirurgisk Ambulatorium.  

5a. Har de relevante ar-

bejdsmiljøgrupper taget 

hånd om ulykken/sygdom-

men og taget relevante 

skridt til forebyggelse?  

Det er ikke muligt at tage skridt til forebyggelse i de 

konkrete tilfælde. Derudover ingen bemærkninger. 

 

5b. Skal udvalget gøre no-

get? 

Nej.   

5c. Hvad er status i de en-

kelte sager? 

Stiftet har ikke hørt yderligere fra de to sognepræster, 

hvorfor det ikke er muligt at give en status på de en-

kelte sager. 

 

6. Nyt om arbejdsmiljø 

(lovgivning, ministeriet 

mv.) 

PEBN er blevet kontaktet af Annemarie Steffensen fra 

Kirkeministeriet, som sidder med i et større arbejds-

miljøprojekt for præster. De ville gerne se materialet 

fra det afholdte arbejdsmiljødøgn, og vide mere om 

hvilke input der skal arbejdes videre med, og hvilke 

tanker vi gjorde os efterfølgende. PEBN svarede An-

nemarie Steffensen på hvilke overvejelser som der ar-

bejdes videre med, og sendte alt det faglige materiale 

over. Ministeriet vender tilbage på et senere tidspunkt 

for mere information, da det virker til at vi har fået 

stablet et rigtig godt arrangement på benene, som må-

ske kunne overvejes til videndeling på tværs af stif-

terne.  

 

HMH tilføjede, at der ellers ikke er nyt i forhold til 

lovgivningen på nuværende tidspunkt.  

 

7. Arbejdsmiljø i Aalborg 

Stift  

Punkt 7 og 8 behandles sammen under punkt 8.  

8. Arbejdsmiljødøgn – er-

faringsudveksling, tilbage-

meldinger og fremtiden  

Arbejdsmiljøudvalget drøftede herefter tilbagemel-

dinger og havde en erfaringsudveksling omkring det 

afholdte arbejdsmiljødøgn. HTB anførte, at det rent 

praktisk var et velgennemført arrangement, og det 

fremgår også af evalueringen, at mange har rost både 

lokalerne og forplejningen ved Comwell Hotel Hvide 

Hus. Ligeledes fremgår det af evalueringen, at mange 

præster gerne ser arbejdsmiljødøgnet gentaget. Udval-

get havde også en kortere drøftelse af kvaliteten af de 
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faglige indlæg. HTB foreslog, at der hver andet år af-

vikles et reelt arbejdsmiljødøgn med overnatning, 

mens der hvert andet år afholdes en arbejdsmiljødag, 

som er et dagsarrangement. Det blev foreslået, at man 

kunne skifte mellem Fjerritslev, Hjørring og Aalborg, 

til arbejdsmiljødagene, for at komme rundt i stiftet. 

Der var enighed om, at arbejdsmiljødøgnet bør blive i 

Aalborg området, også i forhold til foredragsholdere 

og lufthavn.  

 

Udvalget havde herefter en drøftelse af tillidsrepræ-

sentanternes deltagelse i arrangementet. Mange tillids-

repræsentanter gav udtryk for, at de gerne ville have 

deltaget mere i arbejdsmiljødøgnet, end de gjorde i år. 

FTO anførte, at det også er vigtigt at holde dele af ar-

rangementet kun for arbejdsmiljørepræsentanterne, da 

tillidsrepræsentanterne ikke er en del af arbejdsmiljø-

organisationen. Udvalget havde herefter en drøftelse 

af, om tillidsrepræsentanterne skal inviteres til at del-

tage i arbejdsmiljødagen. HSR anførte, at samarbejdet 

mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræ-

sentanterne er vigtigt, og enhver fremme af samarbej-

det er kærkomment. HTB anførte, at man kunne be-

slutte, at arbejdsmiljødagen er for både tillidsrepræ-

sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, mens ar-

bejdsmiljødøgnet kun bliver for arbejdsmiljørepræ-

sentanterne. PEBN anførte, at det er vigtigt at der op-

arbejdes et tillids- og fortrolighedsrum mellem delta-

gerne i arbejdsmiljøgrupperne, så man kan komme ind 

i den dybe dialog. Rummet oparbejdes måske bedst, 

når det kun er arbejdsmiljøgrupperne, som deltager. 

HMH anførte, at hvis man vil opnå en god drøftelse, 

også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, er det vig-

tigt med fortrolighedsrummet mellem provst og ar-

bejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøudvalget beslut-

tede herefter, at formen fremover bliver således, at der 

i hvert lige år afholdes et arbejdsmiljødøgn med over-

natning, mens der i hvert ulige år afholdes en arbejds-

miljødag, som et dagsarrangement. Tillidsrepræsen-

tanterne inviteres til at deltage i arbejdsmiljødagen. 
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Arbejdsmiljøudvalget besluttede herefter, at der i 2019 

afholdes en arbejdsmiljødag for alle tillidsrepræsen-

tanter, arbejdsmiljørepræsentanter og provster, i Fol-

kekirkens Hus. Datoen fastlægges til den 31. januar 

2019. Følgende forslag til program blev fremlagt: 

 

9.30-10.00 – Morgenkaffe og velkomst 

10.00-11.30 – Oplæg ved Kirsten Staghøj Sinding om 

kalenderstyring og planlægning 

11.30-12.00 – Tema om radon, herunder fremlægning 

af handlingsplaner 

12.00-13.00 – Frokost 

13.00-16.00 – Hvordan gør vi hinanden gode som 

præster - kollegial respekt og anerkendelse, med kaf-

fepause indlagt omkring klokken 14.30. 

 

Arbejdsmiljøudvalget havde herefter en drøftelse af 

oplægsholdere til indlægget om eftermiddagen, vedrø-

rende kollegial respekt og anerkendelse. Flere navne 

blev bragt på banen. Udvalget blev enige om, at even-

tuelle forslag til oplægsholdere skal være stiftet i 

hænde senest den 1. september 2018, hvorefter stiftet 

forhører sig.  

9. Forslag til årshjul for 

Arbejdsmiljøudvalget i 

Aalborg Stift 

HTB orienterede om, at HMH og PEBN i samarbejde 

har udarbejdet et forslag til årshjul for Arbejdsmiljø-

udvalget i Aalborg Stift. Årshjulet indeholder en figur 

som illustrerer hvilke opgaver der er i løbet af året, ud-

over afvikling af forårs- og efterårsmødet.  

 

Efter en kort drøftelse valgte Arbejdsmiljøudvalget at 

godkende årshjulet.  

 

10. Evt.  HTB orienterede om, at Aarhus Stift har fremsendt et 

brev til alle stifterne med en orientering om, at der er 

gennemført en ekstraordinær psykisk APV blandt 

præsterne i Aarhus Stift. Udvalget drøftede herefter, 

som det er et lignende tiltag som skal til i Aalborg 

Stift, men udvalget var enige om, at det egentlige for-

mål med en sådan undersøgelse kan være svær at se. 

FTO påpegede, at det folk efterlyser nu er ikke en un-

dersøgelse af, om mobberapportens fakta svarer til vir-

keligheden, men derimod mangler man ude i miljø-

erne konkrete værktøjer til det videre arbejde. MMJ 

tilsluttede sig FTO’s betragtning. MMJ tilføjede, at 
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man kunne vælge at supplere den ordinære APV med 

de tre spørgsmål, som blev tilføjet APV’en i Aarhus 

Stift. HTB anførte, at han ønsker endnu en drøftelse af 

mobberapporten og det videre arbejde i provstekred-

sen, ligesom der i sensommeren kan sendes endnu et 

brev ud til menighedsrådene med et ønske om stadig 

at holde fokus på området.  

 

HMH anførte, at der opleves større fokus på samspillet 

mellem præst og menighedsråd, herunder at det varie-

rer meget, hvad præsterne gerne vil deltage i. Persona-

lekonsulenterne oplever, at præster blandt andet bliver 

bisidder for medarbejderne. Udvalget blev enige om, 

at det kunne være et spændende tema til et arbejdsmil-

jødøgn – hvem har kompetencer til hvad? Hvad må 

man egentlig som menighedsråd? HTB tilføjede, at det 

også handler om embedsforståelse.  

 

PEBN orienterede om, at der er et større arbejde i gang 

med stiftets hjemmeside. I den forbindelse kommer 

der en underside til præster, og på den underside har 

arbejdsmiljø fået sin helt egen side. Det betyder, at Ar-

bejdsmiljøudvalget nu får endnu en kommunikations-

kanal til præsterne. Udvalget kan blandt andet bruge 

siden til at lægge referater ud fra møderne, have skriv 

om årets mål for arbejdsmiljøarbejdet liggende, over-

sigt over arbejdsmiljøorganisationen og årshjul. Ud-

valget kvitterede for nyheden, og glæder sig over at 

have fået sit eget lille hjørne på hjemmesiden. HTB 

tilføjede, at brevet som sendtes til menighedsrådene 

omkring arbejdsmiljø også kan fremgå af siden.  

 

HTB takkede for et godt møde, som sluttede ca. 11.15.  

 

Næste møde i Arbejdsmiljøudvalget afholdes torsdag 

den 8. november fra klokken 10.00-13.00. 

 


