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Fokus på
samarbejdet!
I samarbejde og med  
dialog forebygges ‘‘problemer’’  
inden de bliver til problemer.
Det skal være sikkert at gå på arbejde.
Arbejdsmiljøuddannelse lægger vægt på at sikre deltagerne 
viden om og metoder til at gennemføre et systematisk  
arbejdsmiljøarbejde. Det forebyggende arbejde skal sikre at 
problemer tages i opløbet. Arbejdspladsvurderingen (APV) er 
et vigtigt redskab til at sikre udvikling af arbejdspladsen og 
løsning af arbejdsmiljøproblemer.
 
Hvor får jeg mere at vide?
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 
om Samarbejde om sikkerhed og sundhed.
At-vejledning D.1.1 om Arbejdspladsvurdering.
At-vejledning F.3.1 om Samarbejde om arbejdsmiljø i  
virksomheder med højst ni ansatte.
At-vejledning F.3.2 om Samarbejde om arbejdsmiljø i  
virksomheder med 10-34 ansatte.
At-vejledning F.3.3 om Samarbejde om arbejdsmiljø i  
virksomheder med mindst 35 ansatte.
At-vejledning F.3.7 om Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer 
af arbejdsmiljøorganisationen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de faglige organisationer 

eller Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, www.barjordtilbord.dk

 
HUSK:
Umiddelbart efter valg af arbejdsmiljørepræsentant skal valget meddeles 
til din lokale afdeling. Først da er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet af 
tillidsmandsreglerne.
Hvis du er i tvivl så kontakt Fødevareforbundet NNF: 38 18 72 72.
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Vi har styr på
arbejdsmiljøet

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Arbejdspladsvurdering (APV) er et godt redskab
Vi skal kigge vores arbejdspladser efter i sømmene. Alle  
arbejdsmiljøproblemer skal frem i lyset, tages stilling til og  
løses. Der er mange måder at gøre det på, afhængigt af  
kulturen på den enkelte arbejdsplads.
Spørgeskemaer kan udfyldes, hver enkelt medarbejder kan 
blive spurgt (interviewmetoden) eller problemerne kan 
drøftes på fællesmøde (dialogmetoden). Arbejdspladsvur-
dering er et godt redskab i arbejdsmiljøarbejdet, hvis den 
gennemføres i tæt samarbejde og dialog mellem de ansatte 
og arbejdslederen.
 
APV skal:
•	 Være	skriftlig
•		Være	tilgængelig	for	Arbejdstilsynet	og	de	ansatte
•	 Revideres	mindst	hvert	3.	år,	eller	ved	ændringer	
 af arbejdet m.v.
•	 Indeholde;	kortlægning,	vurdering,	prioritering	og	
 handlingsplan, retningslinjer for opfølgning samt 
 vurdering af sygefravær
Der er metodefrihed ved udarbejdelse af APV og 
medarbejderne skal inddrages i arbejdet med APV.
 
Hvad får vi ud af det!
Et godt og udviklende arbejdsmiljø til gavn for alle, hvor  
problemerne tages i opløbet - inden de udvikler sig til  
uoverstigelige højder!

Arbejdsgiveren får:
System i arbejdsmiljøarbejdet og dermed færre ærgrelser og 
bekymringer om der nu er styr på tingene i forhold til lov-
givning osv. Arbejdspladspladsvurderingen er altid på plads!
En sparringspartner i arbejdsmiljørepræsentanten, så I sam-
men kan forbedre arbejdsmiljøet. Det er som bekendt bedre 
med flere øjne på samme sag.
Et arbejdsmiljø med arbejdsmiljøorganisationen som garant 
for et godt samarbejde. Glade medarbejdere, som synes 
det er sjovere at komme på arbejde, har naturligt lyst til at 
levere et godt stykke arbejde. Det resulterer i bedre kvalitet, 
flere kunder og dermed flere kroner i kassen!!

Medarbejderne får:
En arbejdsplads hvor sikkerhed og sundhed er i top med styr  
på arbejdsmiljøet!
En arbejdsmiljørepræsentant som interesserer sig for at 
forbedre arbejdsmiljøet i samarbejde med ledelsen. En man 
altid kan gå til med sine spørgsmål om arbejdsmiljø.
Indflydelse på hvordan arbejdsmiljøet skal være. Og indfly-
delse giver muligheder. Muligheder for at involvere sig mere 
i sin arbejdsplads, mulighed for at komme med gode ideer 
til hvordan man kan gøre tingene bedre. Mulighed for at 
lave et godt stykke arbejde man er stolt af. 

Kort sagt: Det vil blive sjovere at gå på arbejde!
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Arbejdsmiljødrøftelse – på alle virksomheder
Som noget nyt skal alle virksomheder afholde en årlig  
arbejdsmiljødrøftelse.
Den første arbejdsmiljødrøftelse skal være gennemført senest 
den 1. oktober 2011. Arbejdsgiveren skal over for  
Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. I afgør selv hvordan  
I dokumenterer det.
Arbejdstilsynet har udarbejdet et skema til dokumentation af 
den årlige drøftelse.  Men I kan f.eks. også blot notere i jeres 
APV hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog.

 

Arbejdsmiljødrøftelsen skal indeholde 
nedenstående punkter:
•		Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed 
 og sundhed for det kommende år.

•		Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.

•		Vurdere, om det foregående års mål er nået.

•		Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

•		Drøfte om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø 
 til stede i virksomheden (gælder kun ved under 10 ansatte).
Derudover anbefales det, at APV indgår som fast punkt på 
dagsordenen til den årlige drøftelse.

 
Mindre end 10 ansatte – uden arbejdsmiljøorganisation
Hvis I er mindre end 10 ansatte skal samarbejdet om sikker-
hed og sundhed finde sted ved løbende direkte kontakt og 
dialog mellem arbejdsgiver eller dennes repræsentant og de 
ansatte.  
De ansatte skal høres ved planlægning og indførelse af ny 
teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og  
sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og  
tekniske hjælpemidler m.v.
De ansatte skal have alle nødvendige oplysninger af betyd-
ning for sikkerhed og sundhed og adgang til at fremsætte  
forslag vedrørende sikkerhed og sundhed.

 
Ved mindre end 10 ansatte:
•	 Skal	samarbejdet	finde	sted	ved	løbende	dialog
•		Skal	de	ansatte	høres	ved	planlægning	m.v.
•		Skal	de	ansatte	have	de	nødvendige	oplysninger	
   vedr. sikkerhed og sundhed

10 ansatte eller derover –  
med arbejdsmiljøorganisation
Hvis I er 10 eller flere ansatte, skal der oprettes  
en arbejdsmiljøorganisation.
I virksomheder med 10-34 ansatte etableres en  
arbejdsmiljøorganisation, som varetager både 
de daglige og de overordnede opgaver.  
Arbejdsmiljøorganisationen består af 1 eller  
flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte  
arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren  
eller dennes repræsentant som formand.
I virksomheder med 35 eller flere ansatte  
etableres en arbejdsmiljøorganisation bestående  
af en eller flere arbejdsmiljøgrupper, som varetager  
de daglige opgaver og et eller flere arbejdsmiljø- 
udvalg, som varetager de overordnede opgaver. 
En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljø- 
repræsentant og en udpeget arbejdsleder.
Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejds-
miljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper 
med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.
Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og  
arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og  
arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen ud fra et 
nærhedsprincip. Der skal være mindst det samme antal 
arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i  
arbejdsmiljøorganisationen.
Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse  
eller anden forringelse af deres forhold på samme måde som  
tillidsrepræsentanter i henhold til gældende overenskomst.

 
Ved 10 ansatte eller derover:
•	 Arbejdsmiljøarbejdet	skal	organiseres	i	en	arbejdsmiljø-
 organisation.
•	 Der	skal	vælges	arbejdsmiljørepræsentant(er)	og	
 udpeges arbejdsleder(e).
•	 Der	skal	ved	35	ansatte	eller	derover	endvidere	oprettes	et
 eller flere arbejdsmiljøudvalg.
•	 Arbejdsmiljørepræsentanten	er	beskyttet	af	overens-
 komstens regler.
•	 Den	fornødne	tid	til	arbejdsmiljøarbejdet	skal	stilles
 tilrådighed.
•	 Udgifterne	i	forbindelse	med	arbejdsmiljøarbejdet	
 afholdes af arbejdsgiveren.

Ved opgørelse af ansatte medregnes alle, inkl. lærlinge,  
som er beskæftiget minimum 10 timer pr. uge.

                   Uddannelse betaler sig!
                   Sæt fokus på et godt arbejdsmiljø og bliv 
               dygtigere til at løse arbejdsmiljøproblemerne
         i det daglige. Ved gennemførelse af den obliga- 
toriske arbejdsmiljøuddannelse er det en fordel, hvis  
arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen deltager på 
det samme kursus. Så har I samme viden og et godt  
fundament til at løfte opgaven i fællesskab.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige  
midler til rådighed for samarbejdet om sikkerhed og 
sundhed, og afholder herunder udgifterne ved arbejds-
miljørepræsentantens hverv og godtgør tab af indtægt, 
udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig  
deltagelse i uddannelse.
Arbejdsmiljøarbejdet på små virksomheder skal styrkes, så 
de er gearet til også at takle arbejdsmiljøspørgsmål om det 
psykiske	arbejdsmiljø;	stress,	mobning,	chikane	osv.

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse
•	 3	dages	arbejdsmiljøuddannelse
•	 Arbejdsmiljøgruppens	medlemmer	har	ret	og	
 pligt til at deltage
•	 Arbejdsmiljørepræsentant	og	arbejdsleder	bør	–	
 hvis det er muligt - deltage på samme kursus
•	 Uddannelsen	skal	være	gennemført	inden	3	måneder	fra
 valg/udpegning af arbejdsmiljøgruppen
•	 Hvis	du	har	gennemført	arbejdsmiljøuddannelse	efter	den	
 1. april 1991 behøver du ikke den nye uddannelse.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
•	 Tilbud	om	2	dage	uddannelse	indenfor	første	12	måneder
 af funktionsperioden
•	 Tilbud	om	1	½	dags	uddannelse	hvert	efterfølgende	år.


