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Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
Præsteforeningen takker for ovennævnte høring, og skal hermed fremkomme
med følgende bemærkninger hertil:
FUNKTIONSPERIODE
Som det formelle grundlag for Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivnings virke
mangler bekendtgørelsen en omtale af bestyrelsens funktionsperiode (jf.
lovgrundlaget for FUV og bekendtgørelsen for kirkemusikskolerne).
Præsteforeningen finder det ikke hensigtsmæssigt, at funktionsperioden
henlægges til forretningsordenen, som antydet i §6, stk. 2.
Det foreslås, at der tilføjes en ny § 7, stk. 2, for at angive dette. F.eks.:
”Medlemmerne udpeges for 4 år, regnet fra et kalenderårs begyndelse.”
Dette kunne suppleres med nærmere bestemmelser om evt. rullende
terminer for at sikre kontinuitet og om supplering ved udtræden undervejs i
en periode – fx således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.
FORMAND/FORMANDSKAB
§ 14, stk. 2, tillægger bestyrelsens formand en formel opgave, uden at
formanden tidligere er introduceret overhovedet.
Det foreslås, at der tilføjes en ny § 7, stk. 3, for at angive dette.
Et forslag kunne være:
”Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand samt en næstformand, der
virker ved formandens forfald.”
Det bør her tillige fremgå, hvor ofte konstitueringen skal finde sted (fx hvert,
hvert andet, hvert fjerde år).

FORRETNINGSORDEN
Det foreslås, at der til § 6, stk. 2, tilføjes, at forretningsordenen revideres hvert
andet år.
FORMÅL
Ordet ”arbejdsmiljøskader” i § 1, kunne med fordel omformuleres til: ”Skader
som følge af arbejdsmiljøet”.
OPGAVER
Det foreslås, at der til § 5 tilføjes en mulighed for, at FAR også kan bestilles til
at forestå såvel den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse i folkekirken som
efteruddannelse.
Dette vil bidrage til FAR’s økonomiske grundlag, til etablering af konkrete
relationer til relevante personer samt sikre uddannelserne den fornødne
kvalitet.

Med venlig hilsen
Pernille Leding
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