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Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

(FAR)

 Baggrund / formål: Hvorfor?

 Organisation / økonomi: Hvordan?

 Indhold: Hvad?

(flettet ind i hinanden)

18-10-2016



2012-2013 Undersøgelse af det psykiske 

arbejdsmiljø i folkekirken (Oxford)

 Styregruppe bestående af KM, biskop, provst, præst, LM, 

3 organisationer for lokale kirkers medarbejdere

 RAPPORT + BILAG: Kvantitativ undersøgelse 

(spørgeskema) med mulighed for bemærkninger plus 

opfølgende kvalitativ undersøgelse i fokusgrupper og stor 

konference

  HANDLINSPLAN med konkrete / praktiske opgaver og 

større tiltag:
 A) Ledelse, B) Konflikter, C) Balance mellem arbejdsliv og 

privatliv, D) Social kapital

 Pkt. 9: Projekt: ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING (ansvarlig: 

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd), jf. Pr.f.-forslag om ”Rejsehold”
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2015-2016 Opfølgende undersøgelse:  

Arbejdsmiljørådgivning i folkekirken

 (A) Erfaringsindsamling fra eksisterende brancherettede 

rådgivningsenheder + yderligere behovsanalyse (Oxford)

 Arbejdsmiljørådgivere

MR-medlemmer

 provster

 biskop
 (B) Forslag til organisering, indhold m.v.

 STORT behov for arbejdsmiljøfaglighed i fælles 

brancherettet rådgivning.

NB! Bredere perspektiv end først formuleret i handlingsplan: 

Forebyggelse / opsøgende arbejde og ”brandslukning” 

(opsamling af punkter i den oprindelige undersøgelse)
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Sum:

Behovet dokumenteret

 To undersøgelser konkluderer…

Der er et udtalt behov for:

BRANCHERETTET

ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING

I FOLKEKIRKEN

 Der peges både på:

Forebyggelse / opsøgende arbejde

”Brandslukning” (rådgivning efter et erkendt problem)

 NB! Andres erfaringer: Det tager tid at opbygge tillid
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Krav / ønsker 

til rådgivning … 

 Håndtering af mindre konflikter 

 Professionel rådgivning i de store og uløselige konfliktsager

 Introduktion og hjælp til ledelses- og arbejdsmiljøarbejdet 

 Hjælp til formalia i arbejdsmiljøarbejdet (så som APV, årlig 

drøftelse osv.), f.eks. facilitering af APV

 En arbejdsmiljø-hotline
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Reaktioner fra

Arbejdstilsynet 2016

 I 2016 (pr. medio september) har Arbejdstilsynet 

besøgt 250 virksomheder inden for branchen religiøse 

institutioner og begravelsesvæsen.

 Arbejdstilsynet har i alt reageret på 178

arbejdsmiljøproblemer.

 176 reaktioner inden for arbejdsmiljøloven (incl. 

vejledninger).

 2 reaktioner inden for rygeloven
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Reaktioner fra Arbejdstilsynet 2016

Antal tilsynsreaktioner

§21-Påbud

Afgørelse

uden 

handlepligt

Afgørelse 

uden påbud
Påbud

Straks

påbud
Vejledning Total

Andre arbejdsmiljøemner 4 4

Bygherrer, udbydere mv. 1 1

Indeklima 1 1 2

Kemi, støv og biologi 1 1 2

Krav til egenindsatsen 43 1 13 57

Muskel- og skeletbesvær 

(MSB)

1 1 12 7 30 51

Psykisk arbejdsmiljø 1 3 11 15

Støj 2 1 2 5

Ulykkesrisici 2 19 8 10 39

Total 3 3 1 83 18 68 176
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På den baggrund…...

 Folkekirkens arbejdsmiljøråd og KM har i fællesskab søgt 

og fået bevilliget 2,5 mio. fra Fællesfonden til et femårigt 

pilotprojekt med etablering af en rådgivningsordning:

2016: Kr. 750.000

2017: Kr. 750.000

2018: Kr. 500.000

2019: Kr. 250.000

2020: Kr. 250.000

 Målsætning: En etableret ordning med 4-5 ansatte pr. 1. 

januar 2021 (progressivt stigende selvfinansiering)
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Så….

Pilotprojektet Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er 
startet 1. september 2016:

En

brancherettet

og

partsdrevet

arbejdsmiljørådgivning

med udgangspunkt i folkekirkens organisationsstruktur

Sælger via abonnementer (små opgaver) og tilkøb (store 
opgaver)
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FAR’s organisation

(i pilotprojektet)

Organisation

 Styregruppe

 Arbejdsmiljørådets FU, KM + to fra Arbejdsmiljørådet (A og B)

 Rådgivningens ansatte refererer til styregruppen

 Mål = 2 – 5 ansatte (psykolog, ergoterapeut): P.t. er leder ansat 

+ aktuelt jobopslag på endnu en medarbejder

 Placering: P.t. i Sabro (LM). Forventeligt også i ”øst”

 Autorisation fra Arbejdstilsynet er uafklaret
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Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning (FAR)

Hvad får man og hvordan?

Hvordan købes rådgivning?
 Abonnement (via samarbejdsaftale eller enkelt 

abonnement)
 Tilkøb 

Hvad er indholdet (opgaverne) ved abonnement?
 APV, arbejdsmiljødrøftelse, gennemgang før tilsyn, hjælp 

ved løsning af konkret problem, systematisk arbejdsmiljø, 
hotline etc.

Hvad er indholdet (opgaverne) ved tilkøb?
 Konflikthåndtering, mægling, forebyggelse af vold og 

trusler om vold, mobning, samarbejdsvanskeligheder, 
projekter om fx social kapital etc.
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Priser for Folkekirkens 

arbejdsmiljørådgivning 2016

Abonnement via samarbejdsaftale i provstiet.

1. Via provsti.dk findes antal indbyggere og antal 
medlemmer af folkekirken i provstiet. 

2. Disse tal lægges sammen og gennemsnittet findes. 
3. Gennemsnittet ganges efterfølgende med 50%. 
4. Denne sum plus momsen vil være den pris, et provsti 

skal betale for et abonnement.  

Transportudgiften afhænger af

 Hvor provstiet ligger (region)
 Om opgaven er en planlagt opgave eller en akut opgave
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Priseksempel

Samarbejdsaftale provsti

Provsti 1 – Region Syddanmark

Antal indbyggere i provstiet 91.552

Antal medlemmer af folkekirken 74.292

Gennemsnit af indb. og medlemmer (sum) 82.922

Gange 50% 41.461

Plus moms (pris på abonnement) Kr. 51.826,-

Inklusiv transport (15%) Kr. 59.600,-
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Priseksempel

Samarbejdsaftale provsti

Provsti 3 Region Nord

Antal indbyggere 38.461

Antal medlemmer 33.752

Gennemsnit (sum) 36.107

Gange 50% 18.053

Plus moms (pris på abonnement) Kr. 22.567,-

Inklusiv transport (15%) Kr. 25.950,-
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Priser 

for enkelt abonnement 

Størrelse på sogn

(antal 

medarbejdere ved 

kirken)

Pris – ex. moms Maks antal 

rådgivningstimer, 

hvor konsulenten er 

til stede på 

arbejdspladsen

1 – 5 Kr. 4.000,- 3 timer 

6 – 10 Kr. 8.000,- 4 timer

11 – 25 Kr. 12.000,- 5 timer

25+ Kr. 16.000,- 6 timer
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Priser for opgaver 

uden for abonnement

Tilkøbsopgaver for menighedsråd med abonnement

 775,- pr time ekskl. moms

 Transport dækkes særskilt efter statens takster. 

Rådgivning for menighedsråd uden abonnement

 Kr. 975,- pr. time ekskl. moms 

 Transport dækkes særskilt efter statens takster. 
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Hvem kan tilkalde

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning?

Udgangspunkt:

Menighedsrådet betaler (evt. via samarbejdsaftale i provstiet)

 Hvis en præst eller kirkefunktionær ønsker FAR’s

inddragelse, går vejen altså i udgangspunktet gennem 

menighedsrådet.

 Hvis menighedsrådet ikke er ”samarbejdsvilligt”, kan en 

præst henvende sig til provsten – eller til Præsteforeningen.

 Formålet er: Fagligt funderet rådgivning, når den rekvireres.
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Kontaktinfo



 Hans Hjerrild, leder af FAR

 E-mail mail@kirketrivsel.dk

 Tlf. 21 79 11 11
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