
Dagsorden
 
      1. Bestyrelsens beretning om selskabets
          virksomhed i det forløbne år.

      2. Fremlæggelse af årsregnskabet.

      3. Bestyrelsens forslag til overskuddets
          fordeling til godkendelse.

      4. Valg af to medlemmer til bestyrelsen og 
          to suppleanter for disse.
          Følgende er på valg til de to 
          bestyrelsesposter:
          - Jens Chr. Bang Andersen,
             (S 430 Well-Bank)
          - Allan Svendgaard Dyhr, 
             (HG 75 Nicoline)
          - Thomas Kongerslev,
             (HG 235 Frida-K)
          Følgende er på valg til de to 
          suppleantposter:
          - Torben Kristoffersen,
             (S 123 Silje-Sofie)
          - Børge Kim Georgsen,
             (HG 27 Neptun)

       5. Valg af en eller flere revisorer.

       6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller
           andelshavere.

       7. Evt.

Fiskernes Fiskesortering A.m.b.A

På bestyrelsens vegne
Palle Jensen, Direktør

Ordinær Generalforsamling afholdes 
Lørdag den 9. februar 2019 kl. 10.00

på Rest. Abstrakt, Sydvestkajen 7, 9850 Hirtshals

Der var mangler i debatten  
om Arbejdsmiljørådet
Politikere klædt på til debat om Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, når lovforslag skal til diskussion ved 2. behandlingen

ARBEJSMILJØRÅD   
Af René Dandanell

Da Folketinget 1. behand-
lede lovforslag L131 om 
sammensætningen af Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråds 
bestyrelse fremkom der en 
række forkerte påstande 
om arbejdet i rådet. Det 
har nu fået formanden for 
Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd, Karsten Kristensen, 
til at fremsende et notat til 
politikerne, der skal gøre 
dem lidt klogere. 

Hen peger i notatet på 
fem punkter, hvor der er 
brug for at gøre politikerne 
klogere. De fem områder 
er: 

· Den danske model på 
fiskeriområdet skal for-
svares og bevares, den har 
fungeret med åbenhed og 
samarbejde i næsten 50 år 
uden politiske indgreb el-
ler indblanding. 

· Alle typer af fiskeri og 
alle størrelser er allerede 
repræsenteret i Arbejds-
miljørådet

· Fiskeripakkens krav 
om ændring af betalingen 
er allerede gennemført og 
har været gældende i 2 år. 

· Overenskomstparterne 
har i fællesskab foreslået 
smarte løsninger om finan-
siering, som vil forenkle 
administrationen og helt 
fritage de mindste fartøjer 
for betaling. 

· Fiskeriets Arbejdsmil-
jøråd har i mere end 20 år 
arbejdet målrettet med for-
bedringer af arbejdsmiljø 
og sikkerhed, ikke mindst 
for de mindre fartøjer i 
den danske flåde, og har 
opnået imponerende re-
sultater. 

Forkerte antagelser
I debatten lød det som om, 
at Fiskeriets Abejdsmiljø-
råd ikke har fokus på de 
små og mindre fartøjer. I 
politikernes debat lød det 
som om, at Arbejdsmil-
jørådet på grund af sin 
sammensætning "kun har 
arbejdet og arbejder for en 
del af danske fiskere". 

Det blev blandt andet til 
udsagn som: 

"Altså jeg synes, at det 
der er drivende i det her 
lovforslag, jo er, at vi gerne 
skal frem til at arbejdsmil-
jørådet bliver varetaget på 
en bedre måde. Hvis man 
ser sådan lidt pragmatisk 
på det, synes jeg, at det er 
en fordel, hvis alle typer af 
fiskeri kan blive tilgodeset 
i arbejdsmiljøarbejdet", lød 
det fra en af politikerne. 

Men det er langt fra kor-
rekt, at Fiskeriets Arbejds-
miljøråd ikke har løftet sin 
opgave, at være til gavn 
for alle danske fiskere. For 
i notatet henvises til 39 
initiativer enten i form af 
kampagner, videoer eller 
artikler, der har været mål-
rettet mod alle fiskere. 

Løsningsforslag
Et af kritikpunkter fra po-
litisk side overfor parterne 
bag Arbejdsmiljørådet har 
været, at det ikke har været 
muligt at få parterne i tale. 
Men det afvises i notatet, 
hvor det nævnes, at der er 
enighed mellem parterne. 
Derfor nævnes det også i 
notatet, at der faktisk har 
været forslag fremme. 

Et af forslagene har gået 
på, at Foreningen Skån-
somt Kystfiskeri kan få 
plads i de regionale sik-
kerhedsudvalg, hvor det 
egentlige arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsmæssige ar-
bejde foregår med møder 
i udvalgene mindst én 

gang pr. kvartal. På mø-
derne gennemgåes blandt 
andet sager, der har været, 
og der gives inspiration til 
arbejdet. 

Det har også været på 
tale at ændre betalingen 
til Fiskeriets Arbejdsmil-
jøråd, så arbejdet med at 
sende girokort til de en-
kelte fartøjer, og for no-
gens vedkommende sende 
rykkere, ikke længere ek-
sisterede. I stedet for beta-
lingen via girokort har det 
været foreslået, at betalin-
gen til Fiskeriets Arbejds-
miljørådet går gennem Fi-
skeafgiftsfonden. Det ville 
samtidig betyde, at fartøjer 
med omsætning under en 
halv mio. kr. ikke længere 
skal betale til rådet, da de 
ikke bidrager med promil-
lemidler til fonden. Sam-
let vil det betyde, at der 
fra Fiskeafgiftsfonden skal 
overføres ca 3,5 mio. kr. 
til Fiskeriets Arbejdsmil-
jøråd. 

At Fiskeafgiftsfondens 
midler kan anvendes til 
betaling for arbejdet i Ar-
bejdsmiljørådet er muligt 
efter ændringen af Fiske-
afgiftsfonden som følge af 
fiskeripakken. 

To udvalg
Notatet fra Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd er afleveret 
til politikere i de to ud-
valg, der har været invol-
veret i sagen. Det gælder 
Miljø- og Fødevareudval-
get og Erhvervs-, Vækst- 
og Eksportudvalget. Det 
er Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalget, der be-
handler sagen, men til 1. 
behandlingen af lovforsla-
get var det primært fiske-
riordførerne, der drøftede 
sagen i folketingssalen. 

Thyborøn, 
Thorsminde, 
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Rømø

Notbåde Strandby, Læsø, Skagen,  
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Fiskeriets arbejdsmiljøråd 
organisationsplan

TIDSPLAN FOR  
LOVFORSLAGET

En sag i Folketinget har sin faste procedure og skal gennem 
3. behandlinger. Forslaget blev fremsat den 19. decem-
ber 2018, og behandlet i Folketingssalen den 8. januar 
2019. Lov L131 blev sendt til behandling i udvalg, og ifølge 
tidsplanen skal den 2. behandles den 19. februar og ventes 
vedtaget ved 3. behandlingen 26. februar 2019. 
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