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Krav
Udbeningsafdelinger med manuelt knivarbejde i slagteriog kødbranchen skal til enhver tid kunne dokumentere,
at niveauerne i protokollaterne for svine- og kreatur
udbening ikke overskrides.
Dokumentationen skal vise:
•

Afdelingens ugentlige effektivitets gennemsnit

•

Afdelingens andel af knivfrie timer

•

Den enkelte medarbejders daglige maksimum
effektivitet

Klik her for at se alle niveauerne i udbeningen

Gode råd
•

Lav en plan over de knivfrie arbejdsfunktioner

•

Lav en oversigt over jobrokeringen – og få så mange som muligt til at få knivfrie dage

•

Hav retningslinjer for tempoudjævning

Knivfrie timer
•

Kun knivfrit arbejde som indgår i en form for systematisk rokeringsordning med
knivarbejde, tæller med i afdelingens andel af knivfrie timer. Systematikken skal
ligge indenfor en uges interval

•

Faste servicefunktioner eller pakkepladser uden rokering til knivarbejdet, sygdom,
ferier og kurser tæller derfor ikke med

•

Arbejde med rundkniv betegnes som knivfrit

•

Se definition af knivfrit arbejde i protokollatet

Relevante links
Protokollater for svin. Klik her.
Protokollater for kreatur. Klik her.

www.savportalen.dk

Yderligere tiltag
•

Vær sikker på at
alle er informeret
om og forstår
protokollaterne

•

Lav løbende
opfølgning på at
protokollaterne
overholdes og hav
klare, kendte
retningslinjer for,
hvad konsekvensen
er af ikke at følge
dem

PROTOKOLLAT
vedr. svineudbeningsafdelinger

Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder
Forbundet er, efter oplæg og indstilling fra Arbejdstilsynet vedrørende indsatsen i
udbeningsafdelingerne, enige om følgende retningslinier.

Udbeningsafdelinger uden jobrokering til knivfrit arbejde:
Afdelingens gennemsnitlige ugentlige akkordeffektivitet må max. udgøre
200%.
Under hensyntagen til at afdelingens gennemsnitlige ugentlige
akkordeffektivitet max. må udgøre 200%, er det dog tilladt, at enkelte
medarbejderes ugentlige akkordeffektivitet maksimalt må udgøre 230%.

Udbeningsafdelinger med jobrokering til knivfrit arbejde:
For hver hele 5% af afdelingens totale arbejdstimer medarbejderne rokerer til
knivfrit arbejde, må
afdelingens ugentlige akkordeffektivitet stige med 7,5 procentpoint, set
i forhold til 200%,
og enkelte medarbejderes daglige akkordeffektivitet stige med 2,5
procentpoint set i forhold til 230%.
Se vedlagte tabel.
Afdelingens ugentlige gennemsnitseffektivitet må dog aldrig overstige 230%.
Enkelte medarbejderes daglige gennemsnitseffektivitet må aldrig overstige
240%.

Knivfrit arbejde:
Ved knivfrit arbejde forstås, arbejde der ikke indeholder både EGA og
kraftfuldt arbejde, og at der i den væsentligste del af arbejdstiden arbejdes
uden kniv, kniv kan dog lejlighedsvis benyttes f.eks. ved kontrolarbejde m.m.
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Planer for tempoudjævning:
Parterne anser tempoudjævning for en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet
i udbeningsafdelingerne, og anbefaler derfor de lokale parter at udarbejde
skriftlige retningslinier og planer herfor.

Jobrokeringsplaner:
Virksomheden udarbejder i samarbejde med sikkerhedsgruppen i den
pågældende afdeling en plan over jobrokering til knivfrit arbejde.

Manglende overholdelse:
Overholder en medarbejder ikke de af virksomheden udarbejdede
retningslinier, anvende de normale fagretslige regler.

København, den 16. august 2001.

For

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

_______________________

For

Slagteriernes
Arbejdsgiverforeninger

__________________________

PROTOKOLLAT
vedr. kreaturudbeningsafdelinger

Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder
Forbundet er, efter oplæg og indstilling fra Arbejdstilsynet vedrørende indsatsen i
kreaturudbeningsafdelingerne, enige om følgende retningslinier.

Udbeningsafdelinger uden jobrokering til knivfrit arbejde:
Afdelingens gennemsnitlige ugentlige akkordeffektivitet må max. udgøre
230%.
Under hensyntagen til at afdelingens gennemsnitlige ugentlige
akkordeffektivitet max. må udgøre 230%, er det dog tilladt, at enkelte
medarbejderes ugentlige akkordeffektivitet maksimalt må udgøre 260%.

Udbeningsafdelinger med jobrokering til knivfrit arbejde:
For hver hele 5% af afdelingens totale arbejdstimer medarbejderne rokerer til
knivfrit arbejde, må
afdelingens ugentlige akkordeffektivitet stige med 7,5 procentpoint, set
i forhold til 230%,
og enkelte medarbejderes daglige akkordeffektivitet stige med 2,5
procentpoint set i forhold til 260%.
Se vedlagte tabel.
Afdelingens ugentlige gennemsnitseffektivitet må dog aldrig overstige 260%.
Enkelte medarbejderes daglige gennemsnitseffektivitet må aldrig overstige
270%.

Knivfrit arbejde:
Ved knivfrit arbejde forstås, arbejde der ikke indeholder både EGA og
kraftfuldt arbejde, og at der i den væsentligste del af arbejdstiden arbejdes
uden kniv, kniv kan dog lejlighedsvis benyttes f.eks. ved kontrolarbejde m.m.
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Planer for tempoudjævning:
Parterne anser tempoudjævning for en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet
i udbeningsafdelingerne, og anbefaler derfor de lokale parter at udarbejde
skriftlige retningslinier og planer herfor.

Jobrokeringsplaner:
Virksomheden udarbejder i samarbejde med sikkerhedsgruppen i den
pågældende afdeling en plan over jobrokering til knivfrit arbejde.

Manglende overholdelse:
Overholder en medarbejder ikke de af virksomheden udarbejdede
retningslinier, anvendes de normale fagretslige regler.

København, den 20. november 2001.

For

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

( sign.: John Sørensen )

_______________________

For

Slagteriernes
Arbejdsgiverforeninger

( sign: Harry Hansen )

__________________________

