
Referat af Miljø- og arbejdsskadeudvalgets udvalgsmøde 
den 19. og 20. september 2019
Referenter Christian Bentz og Dorte Overby Pedersen 

Torsdag d. 19. september 2019

Nyt fra udvalgsformanden Peter Poulsen

Forbundssekretær Peter Poulsen (Forbundet) bød velkommen og præsenterede 

programmet for udvalgsmødet.

Peter Poulsen (Forbundet) præsenterede Miljø- og Socialsekretariatets nuværende 

sammensætning og introducerede Ulla Brund Jensen (Forbundet), som er nyansat 

arbejdsmiljøkonsulent i Miljø- og Socialsekretariatet.

Nye deltagere i udvalget var Henrik Piepgrass, (Midt Vestsjælland) og Flemming 

Overby Pedersen (Hovedstaden), som vikarierede for Willy Jørgensen (Hovedstaden).

Peter Poulsen (Forbundet) orienterede kort om AMR året 2019.

Miljø- og Socialsekretariatet havde planlagt 10 møder i foråret, og der er planlagt 10 

regionale temamøder i efteråret om indflydelse på virksomhedernes beslutninger og 

planlægning. Udvalgsmedlemmerne blev opfordret til at oplyse om arrangementerne 

hjemme, så de kan få fin tilslutning.

Der holdes stormøde i Odense den 12. december 2019. 6 pladser til hver afdeling. 

Udvalgsmedlemmerne blev opfordret til at skubbe på, så alle pladser kan udfyldes. 

Valgte og ansatte i afdelinger har også mulighed for at deltage, dog for afdelingens 

egen regning. Der findes oplysninger herom på intranettet.

Peter Poulsen (Forbundet) præsenterede kort den politiske arbejdsmiljøaftale fra 

2019.

Miljø- og Socialsekretariatet arbejder på høringssvar vedr. arbejdsmiljøaftalens 

nødvendige lovændringer.

Peter Poulsen (Forbundet) præsenterede tallene om afsluttede 

erstatningsansvarssager i perioden 2012-2018. I perioden 2012-18 er der afsluttet 579 

sager som har indbragt erstatninger på ca. 131. mio. kr. i alt.

Finn Haukjær (Metal Bornholm) bad om, at materiale fra MSS til Udvalget sendes 

direkte til medlemmerne i stedet for til afdelingerne, da afdelingerne tilsyneladende 

ikke altid får videresendt til udvalgsmedlemmerne. Det undersøges om dette er 

muligt.

Præsentation af Arbejdsmiljøaftalen

Jan Toft Rasmussen (Forbundet) orienterede om arbejdsmiljøaftalen fra foråret.

Hanne Trebien (Metal Tele Øst) spurgte ind til spørgsmålet om rådgivningspåbud og 

aftalens tilblivelse. Jan Toft Rasmussen (Forbundet) orienterede om Metals og FH´s 

rolle.
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Der skal gennemføres en række lovændringer for at implementere ændringerne. 

Disse lovforslag er p.t. I høring.

Miljø- og Socialsekretariatet har bl.a. bemærkninger til 3 vigtige punkter:

1) Rådgivningspåbud

2) Aftaler med AT i stedet for påbud

3) Afskaffelse af tilsynsbog

Vi afgiver vores høringssvar til FH, som koordinerer et fælles høringssvar.

André Nielsen (Østjylland) spurgte ind til, om AT kan besøge en virksomhed uden at 

AMR deltager. Dorte Overby Pedersen (Forbundet) forklarede, AT spørger efter AMR 

men taler ikke altid med pågældende.

Hanne Trebien (Metal Tele Øst) udtrykte bekymring over, at Videnscenter for 

Arbejdsmiljø lukker. Jan Toft Rasmussen (Forbundet) orienterede om, at 

opgavevaretagelsen i et vist omfang skal overgå til Arbejdstilsynet. 

Når lovændringerne er på plads, skal lovene uddybes i bekendtgørelser. Der er 

således et stykke vej igen, før aftalen er udmøntet i praksis.

Hanne Trebien (Metal Tele Øst) og Per Andersen (Skolen) spurgte ind til 

rådgivningspåbud. Dorte Overby Pedersen (Forbundet) orienterede nærmere herom. 

Nyt fra Udvalget:

Henrik Leonhard Jensen (Metal Odense) 

Metal Odense har fået første skuldersag vedr. impingement, hvor reglerne om 

anerkendelse i de gamle sager er blevet lempet.

Flemming Overby Pedersen (Metal Hovedstaden) 

Oplever mange sager om psykiske arbejdsskader. Sagerne er generelt meget svære.

Der er også en del sager om skift af hjul, hvor de relevante hjælpemidler ikke 

anvendes.

Hardy Høll (Kolding-Vejen-Vojens)

Mange nye arbejdsskadesager.

Har lokalt med 3f og FOA haft arrangementer om AML. om bl.a. Ny teknologi, og 

konflikter på arbejdspladsen og Fysisk nedslidning. De har svært ved at få deltagere 

nok.
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Kim Hauborg (Sønderjylland)

Kører et projekt med FOA og 3f om demens, hvor de vil lave fælles arrangement

Oplever at der kommer en del flere arbejdsskadesager.

Thio Tyroll (Nordsjælland)

Laver en indsats omkring om psykisk arbejdsmiljø og stress.

Jette Guldberg Jacobsen (Metal Vest) 

Spurgte til opstart af chikanesag. 

Thio Tyroll (Nordsjælland)

Problemstillingen er aktuel. Henviser til Bispebjerg AMK.  

Henrik Leonhard Jensen (Odense)

Har også konkret positiv erfaring med AMK i denne type sager

Den generelle stemning i udvalget var for, at udvalget arbejder videre med dette 

emne.

Opfølgning på ”Den svære samtale” Oplæg fra Center for beredskabspsykologi på 

seneste forbundsuge.

Dorte Overby Pedersen (Forbundet) opsummerede kort oplæg om ”den svære 

samtale” fra udvalgsmødet i marts 2019, bl.a.. krisehjælp, parathed, beredskabsplan 

og psykisk førstehjælp, samt håndtering af medlemmer der henvender sig om løntjek, 

og medlemmet i virkeligheden ønsker hjælp vedr. mobning eller chikane. Der var 

ønske fra udvalget om workshop eller undervisning i arbejdet med sager om psykisk 

arbejdsmiljø.

AMR-Året Status:

Dorte Overby Pedersen (Forbundet) opridsede hvad en af lokalafdelingerne gør for at 

tiltrække TR til G-kurser og netværksmøder. Udvalget drøftede og udvekslede ideer til 

at tiltrække AMR til kurser, netværks- og temamøder.

Indlæg fra Preben Høyer Filstrup (Fjordbyerne)

PHF blev frikøbt til arbejde i afdelingen på forbrugt tid for at få AMR mere aktiverede.
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Ringede rundt. Havde Interviewguide.

Udkørende møder på 22 virksomheder. 

Fik registreret en del AMR. Har nu i alt 68 AMR i afdelingen (Fjordbyerne)

Nogle af de nye AMR deltager nu aktivt med afdelingens planlægning af AMR 

aktiviteter.

Jan Toft Rasmussen (Forbundet) orienterede om stormøde i forbindelse med AMR 

året den 12. december i Odense. Pladserne skal fyldes op. 10 temamøder i efteråret.

Finn Haukjær (Bornholm) udbad sig liste over alle AMR på Bornholm. Jan Toft 

Rasmussen (Forbundet) lovede at sende liste fra CRM.

Hardy Høll (kolding-Vejen-Vojens), Svend Skov Jensen (Silkeborg) og Freddy Knecht 

(Sydfyn) gjorde opmærksom på, at afdelingerne er dårligt orienterede om de 

arrangementer som AMR inviteres til. Det lyder godt nok, men det virker ikke så godt. 

Benny Bach (Midt Skive/Viborg), udtrykte irritation over, at AMR får mails, som 

afdelingerne ikke kender noget til.

Kim Hauborg (Sønderjylland) oplyste, at afdelingerne modtager en mail i 

afdelingspostkassen, når organisationssekretariatet sender ud til AMR.

Peter Poulsen (Forbundet) oplyste, at der sendes en oplysningsmail til afdelingens 

mailboks, hver gang forbundet retter direkte henvendelse til f.eks. AMR. Samtidig er 

der oprettet en meddelelse på intranettet.

Afdelingerne opfordres til at lave procedure, så mails til afdelingspostkassen rammer 

rette vedkommende.

Kim Hauborg (Sønderjylland) efterspurgte, at datoer for arrangementer meldes 

tidligere ud af hensyn til koordination med lokale arrangementer.

Flemming Overbye (Hovedstaden) og Svend Skov Jensen (Bjerringbro-Silkeborg) 

gjorde begge opmærksom på, at der er rigtig mange arrangementer dette efterår i 

konkurrence med hinanden. Nogle med samme emne med få dages mellemrum. 

Savner måske en bedre koordinering i fremtiden. Miljø- og Socialsekretariatet tager 

en drøftelse med Organisationssekretariatet, om hvordan vi kan gøre tingene 

smartere.

Oplæg ved Mogens Lykketoft om FN´s 17 verdensmål

Mogens Lykketoft holdt oplæg om tilblivelsen af de 17 verdensmål, om de enkelte 

verdensmål og den indre sammenhæng mellem disse.
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11-timersberegner

Den længe ventede 11-, og 8-timersberegner-app er gået i luften. Udvalget fik 

anledning til at se den i funktion.

Oplæg ved Jens Arntzen om mundtlig kommunikation.

Gode råd om hvordan man brænder igennem med sit mundtlige budskab.

Lav en analyse af hvad det er, publikum har brug for, og hvad du ønsker, der er sket 

med dem, når dit oplæg er færdigt. Hold igen med Power Point.

Fredag d. 20. september 2019

Per Andersen (Skolen) orienterede om at G1 kurserne er booket fuldt op resten af 

året, men de vil ringe ud nu for at overbooke, da der som regel kommer et par afbud 

inden kurserne.

Skolen tilbyder at lave regionale kurser, hvis der er tilslutning til det. I givet fald kontakt 

da venligst Ulrik Rasmussen på Skolen snarest.

Opsamling på dagen før og ønsker til næste udvalgsmøde.

Udvalget drøftede torsdagens møde og kom med ønsker til næste udvalgsmøde.

Henrik Leonhard Jensen (Odense) har været på et ”den svære samtale – kursus”, som 

A-kassen holder. Kurset kan være relevant for arbejdsskadesagsbehandlere.

Kim Hauborg (Sønderjylland) bad om at se den velkomstpakke, der sendes ud til nye 

AMR. Den bliver fremvist på næste udvalgsmøde.

Peter Poulsen (Forbundet) spurgte ind til, om formen for mødet er 

passende/tilfredsstillende.

Brian Petrowski (Vejle-Grindsted) foreslog evt. at starte kl. 8.30 i stedet for kl. 9.00 på 

dag 2. Tiden er knap og kan måske bruges bedre.

Claus Ebbe (Sydøst) efterspurgte eksempel på arbejdsmiljø som fagretslig sag, og 

hvordan de skal køres.

Jan Toft Rasmussen (Forbundet ) oplyste , at det faktisk er lige det, vi gør til 

workshops, og opfordrer til, at sager medtages dér, hvor man ”sagsbehandler” i 

plenum.

Kim Hauborg (Sønderjylland) foreslog at vi inviterer Industriens Pension til at komme 

med et oplæg om erhvervsevnetab / invaliditet.
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Den nye arbejdsskadesikringslov

Christian Bentz (Forbundet) orienterede om, at der i maj blev vedtaget en 

ændringslov til arbejdsskadesikringsloven.

De for os mest relevante ændringer vedrører:

 Ulykkesbegrebet, som er blevet betydeligt lempet,  

 Ankebehandlingen (AES kan nu genvurdere sit skøn), og

 Afskaffelse af samleafgørelser.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020, og det nye lempelige ulykkesbegreb 

skal anvendes på arbejdsulykker der sker fra og med 1. januar 2020.

Miljø- og Socialsekretariatet vil følge AES og Ankestyrelsens praksis tæt, så vi sikrer os, 

at begrebet bliver anvendt, som det er hensigten. Derfor må afdelingerne meget 

gerne fremsende alle afvisningsafgørelser til sekretariatet, som de modtager 

vedrørende ulykker, som er indtrådt fra den 1. januar 2020, foreløbigt frem til 1. juli 

2020.

Hanne Trebien (Tele Øst) spurgte til dokumentation i sagerne. Christian Bentz 

(Forbundet) opfordrede til altid at sende medlemmerne til undersøgelse hos en læge. 

En lægeundersøgelse er også brugbar som dokumentation.

Brian Petrowski (Vejle-Grindsted) - hjernerystelse er en alvorlig skade og bør altid 

undersøges af en læge!

André Nielsen (Østjylland) spurgte til, om man stadig skal anke afgørelser. Christian 

Benzt (Forbundet) oplyste, at man stadig skal vurdere, om man kan få et bedre 

resultat ved anke, før man beslutter at anke.

Vagn Lynge Albertsen (Skjern Ringkøbing) spurgte ind til foto dokumentation ved 

ulykker. Peter Poulsen (Forbundet) opfordrede til altid at tage billeder til 

dokumentation/bevis i forbindelse med ulykke. Det skal være relevant for ulykken, så 

der ikke kommer evt. fabrikshemmeligheder med på billedet. Billeder er et rigtig godt 

bevis til den efterfølgende sag.

Brian Petrowski (Vejle-Grindsted) spurgte til afgørelse fra Højesteret om lydoptagelse. 

Christian Benzt (Forbundet) forklarede retningslinjerne for lydoptagelser. 

Hardy Høll (Kolding Vejen Vojens) nævner sag om hjemmelavet teknisk 

hjælpemiddel, hvor arbejdsgiveren tog et meget hjemmebikset med i retten. Det 

fremmede ikke sagen for arbejdsgiveren. Christian Bentz (Forbundet) forklarede, at 

man skal overveje, hvilke beviser man tager med til sagen, og om det fremmer sagen.

”Teams”

Mette Krarup (Herning) og Jan Toft Rasmussen (Forbundet) opfordrede til anvendelse 

af ”Teams”, som er en app, udvalgets medlemmer er blevet inviteret til, med et lukket 

netværk, hvor man kan drøfte arbejdsmiljø. Medlemmer, som ikke har en ”Metal” PC, 

får en særskilt instruktion i, hvordan man tilmelder sig netværket.
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Aktuelt arbejdsmiljø i det virkelige liv

Christian Bentz og Dorte Overby Pedersen (Forbundet) orienterede om aktuelle 

sager, herunder 

 PDMA sagen fra Sky-Light 

 Støv, asbest og ”Asbesthuset”

 Christian Bentz (Forbundet) fortalte om en stigesag, hvor stigen, en ”Secura” 

multistige, er farlig at bruge, da den i visse situationer ikke er skridsikker. 

Christian Bentz (Forbundet) opfordrede udvalget til at tage billeder af 

tilsvarende stiger, hvis udvalget møder dem.

 Christian Bentz (Forbundet) fortalte om en asbest sag fra Nordsjælland, hvor 

medarbejdere var udsat for asbeststøv i mere end et år. Bygherre og 

entreprenør kendte til asbesten, men oplyste ikke de ansatte om risikoen for 

asbest og sanerede ikke for asbest. Sagen giver stof til eftertanke. Også vores 

medlemmer er udsat for støv og asbest.

 Dorte Overby Pedersen (Forbundet) orienterede om www.asbest-huset.dk, 

som blev forevist.

http://www.asbest-huset.dk/
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