
  

 

Løbenr. 

 

 

Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø. 

Referat af mødet den 30. november 2015, kl. 15.00- 17.00, Bispegården i Viborg. 

Særligt indbudte: Henrik Stubkjær og Henning Thomsen, som deltog under punkt 1 og 2.  

 

 

 

1)  
Velkomst ved formanden 

Kirsten bød velkommen 

2)  
Drøftelse af stiftsudvalgets fremtid. 
a) Kommissorium, hvad ønsker Biskoppen og 
Stiftsrådet sig af udvalget. 
b) Nyvalg og sammensætning set i lyset af 
drøftelsen under bogstav a 
 
 

a) Biskop Henrik Stubkjær skitserede ideen i 
stiftsudvalgene. Vi redegjorde for arbejdet i vores 
udvalg fra starten i 2013 og til nu. Biskoppen fandt 
vores måde og metode i orden og gav udtryk for at 
det også var vejen frem ad.  
Henrik Stubkjær vil arbejde på at der skabes 
forbindelse mellem stiftsudvalget og det lovpligtige 
udvalg for arbejdsmiljø og sikkerhed for stiftets 
præster, et udvalg der bl.a. arbejder med 
indslusningsprogram for præster.  
Henrik Stubkjær og Henning Thomsen udtrykte en 
vision eller et ønsker om, at Stiftsudvalget for 
psykisk arbejdsmiljø kunne være på banen med 
kurser målrettet MR, samt et 
indslusningsprogrammer for kirkefunktionærer.  
En vision, som vi i udvalget er åben for, men 
arbejdsmæssigt kunne det med føje fylde en heltids 
uddannelseskonsulent-stilling. 
Fra udvalgets side forsøgte vi at afdække, hvordan 
Henrik Stubkjær forholder sig til udvalgets 
ressourcetildeling, da det er vanskeligt for udvalget 
at varetage opgaver ud over det nuværende niveau, 
(som i øvrigt kan være svært nok at overkomme) vi 
har jo alle fuldtidsstillingerne at bestrider ud over 
udvalgsarbejdet.  Henrik Stubkjærs svar var 
undvigende, tilbageholdende – der lod ikke til at 
være midler til yderligere arbejdstimer. 
b) Vores mødefrekvens og udvalgets 
sammensætning fortsætter med den ene ændring, 
at sammensætningen skal øges på 
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menighedsrådssiden til ideelt tre 
menighedsrådsmedlemmer; antallet af præster og 
tidligere præster skal reduceres til maks. én 
foruden stiftspræsten. 
Vi skal således rekrutteres med: 
En kirke- og kulturmedarbejder: 
Marianne Klausen, Aars 
Henriette Ørsø Kvisgaard, Mejdal 
blev nævnt som mulige. 
En kordegn: 
Bent E. Jacobsen, Skive 
Knud-Erik Sønderskov, Struer 
blev nævnt 
To menighedsrådsmedlemmer - gerne 
en menighedsrådsformand og en 
Kontaktperson. Ingen blev umiddelbart nævnt. 
Endelig suppleres udvalget med et medlem fra 
Stiftsrådet; vi kunne ønske os en af provsterne. 

 3)  
Siden sidst, erfaringer fra møder om ”Den gode 
Ledelse” efter første møde i Holstebro. 
 

De tilstedeværende, der havde været med i 
Holstebro, gav udtryk for at det havde været godt i 
form og indhold; også de relativt få tilkendegivelser 
fra de indbudte deltagere, som Kirsten havde fået, 
var generelt positive. 

4)  
Årsplan for 2016, revideret. 
 

Godkendt 

5)  
Årsplan for 2017 
 

Godkendt 

6)  
Budgetønske for 2017 
 
 

Godkendt 

7) 
Mødedatoer for 2016 skal placeres  
Forslag til mødedatoer: 
22.2.2016 kl. 13.00-18.00 afsluttende med fælles 
mad i byen kl. 18.30. Planlægning af 2016. 
9.5.2016 kl. 15.00-17.00 
5.9.2016 kl. 15.00-17.00 
28.11.2016 kl. 13.00-18.00 afsluttende med fælles 
mad i byen kl. 18.30. Planlægning af 2017. 
 
Alle møder i Stiftsadministrationen. 
 

  
Mødedatoer og tider vedtoges. 
Dog således, at de ny endnu ikke udvalgte 
udvalgsmedlemmer bør høres. 
Til spisningen efter mødet d. 22. februar indbydes 
også de udtrådte og udtrædende medlemmer af 
udvalget. 
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8)  
 
Evt. 

Hans Old Jensen er udtrådt af udvalget og Vagn Ove 
Høgild meddelte, at han udtræder med udgang af 
2015. Vi takker for deres indsats. 

 


