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Mødereferat – Arbejdsmiljøudvalg (AMG):Munkebo Industri/ HVAC samt
afd. 60
Mødedato:
Sted:

05.04 2022
Munkebo

Deltagere:

Stefan Illum (AM-repræsentant)
Jan Hansen (AM-repræsentant)
Kent Larsen (leder)
Palle Nielsen (leder)

Fraværende:

Ingen

Kopi til:

Mailes til: Deltagere, fraværende, AMO samt:
Timelønnede og funktionærer i Industri Munkebo, HVAC
samt afd. 60

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Håndtering af hændelser
 Ulykker
 Tæt-på ulykker
 Psykisk arbejdsmiljø
 Miljøuheld
4. Sygefravær
5. Miljø-og arbejdsmiljørunderinger
6. Arbejdsmiljøgruppens opgaver:
 Arbejdsprocesser
 Stoffer og materialer
 Tekniske hjælpemidler
 Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.
7. Uddannelse, oplæring og træning
8. APV og instruktioner
9. Beredskab
10. Efterretninger og forslag til AMU
11. Eventuelt

Næste møde:

2 kvartal 2022
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1.

Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer

2.

Godkendelse af referat fra seneste møde
Ingen kommentarer

3.

Håndtering af hændelser

3.1

Ulykker
Pr. 05.04 2022 er der sket 3stk. ulykker i Munkebo og samlet set 7 stk. i hele PE.
I Munkebo er det lige så mange ulykker som vi havde i hele 2021, hvilket virker en smule bekymret
idet det er uopmærksomhed der er årsagen til hændelserne.
Så vi vil indskærpe til øget fokus på arbejdsopgaverne så vi kan få brudt den uheldig opstart på året.
Årsagsanalyser og tendenser: Uopmærksomhed

3.2

Tæt-på Ulykker

Årsagsanalyser og tendenser:
 I 1 kvartal 2022 er der kun indberettet 1 stk. Tæt-på hændelse som ikke giver grundlag for en
årsags analyse
3.3

Psykisk arbejdsmiljø
 Ingen indberetninger

3.4

Miljøuheld
 Der er ikke registret miljøuheld siden sidste møde.

4.

Sygefravær
 Fravær for 1 kvartal 2022 er ikke kommet endnu.
 Men vi har fået de samlede tal for 2021 som for montørerne vedkommende endte på 3,3%
hvilket ligger lavere end 2020 som var på 4,5%
 For funktionærernes vedkommende var det samlede tal i 2020 på 0,43% og for 2021 endte det
på 0,5%
 Vi synes tallene er fuldt ud acceptable når vi tænker på at der har været en pandemi.

5.

Miljø- og arbejdsmiljørunderinger
HVAC:
 Har gennemført rundering på adressen Bergvold 12 i vejle.
 Der var godt styr på tingene eneste minus var en ikke korrekt opsat afspærring af et hul i
dækket hvor de arbejdede
 Byggeledelsen bliver informeret om problemet og vil få det rette
Industrisektionen:
 Har gennemført en rundering på Svendborg KVV.
 Her var der 2 observationer som der skulle lidt ekstra fokus på.
 Der blev arbejdet i ”det døde rum” hvor det kræver en ”lugevagt” for at sikre den montør som
havde opgaven i det døde rum.
 Der var også bygget et uhensigtsmæssigt stillads, hvor der enkelte steder var ca. 3meter
imellem dæk uden mulighed for at komme op eller ned på de andre dæk
 Kunden bliver kontaktet og vil får stilladsfirmaet til at rette op på dette.
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En gentagelse:
 Generelt på begge runderinger så kunne det konstateres at den indførte ”Min risikovurdering” som
skal udfyldes for hvert projekt for at skærpe opmærksomheden på sikkerheden ved gennemførelse af et
projekt ikke er blevet fuldt implementer endnu, så den skal der arbejdes lidt med.
6.
6.1

Arbejdsmiljøgruppens opgaver
Arbejdsprocesser
Industrisektionen:
 Ingen bemærkninger
HVAC:
 Ingen bemærkninger.

6.2

Stoffer og materialer
 Ingen bemærkninger

6.3

Tekniske hjælpemidler
 Ingen bemærkninger

6.4

Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.
 Det er blevet ændret så eftersyn af elektrisk værktøj kun skal ske 1 gang årligt

7.

Uddannelse, oplæring og træning
 AMG-repræsentanterne efterspurgte en evt. kursus oversigt så de kunne se hvilke kurser det
var muligt at komme på.

8.

APV og instruktioner
 Ingen kommentarer

9.

Beredskab
 Ingen bemærkninger

10.

Efterretninger og forslag til AMU
 Der var et spørgsmål om der i firmabiler/servicevogne tages højde for airbags også til
passagerer.
 Se punkt 7.

11.

Eventuelt:
 Bestillingssedler til nyt sortiment af arbejdstøj er kommet, så der kan bestilles.
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