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Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes

De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet 
den 1. april 2009 indgik en trepartsaftale om ’Virksomhedernes arbejdsmiljø-
samarbejde’. Formålet er at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø, så det bliver 
mere forbyggende og dynamisk. Et formål for FOA er samtidig at højne status 
for de valgte repræsentanter og at give mere løbende uddannelse. Desuden 
skal arbejdsmiljørepræsentanterne samarbejde direkte med den øverste le-
delse, så arbejdsmiljø bliver en del af den strategiske ledelse. 

De nye regler handler om:
n Løbende supplerende arbejdsmiljøuddannelse
n Organisering af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation
n Ny aftalemulighed hvor flere virksomheder har en fælles arbejds-

miljøorganisation
n Virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet
n Der skal justeres i de lokale MED-aftaler

De grundlæggende regler om arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funk-
tion ændres der ikke ved. Samtidig er pligter og rettigheder de samme, som vi 
kender dem i dag.

Bekendtgørelsen skal udarbejdes i løbet af foråret 2010. Her nedsættes et re-
geludvalg, der består af arbejdsmarkedets parter, hvor FOA og Arbejdstilsynet 
deltager. Vi kender derfor ikke de præcise regler endnu, så det er en fortolk-
ning af trepartsaftalen og loven, du kan læse om i denne folder.

Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere skal have gennemført den ob-
ligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden 3 måneder efter valget. Uddannelsen 
er nu på 3 dage. 

Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde 2-dages supplerende uddannelse i det 
første år. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentant og leder i arbejdsmiljø-
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organisationen skal have gennemført 5-dages uddannelse inden for det første 
år.

Hvert efterfølgende år skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende uddannelse, 
svarende til 1 ½ dag i al den tid, man er arbejdsmiljørepræsentant eller leder i 
arbejdsmiljøorganisationen.

Et helstøbt og effektivt arbejdsmiljø kræver viden om og færdigheder inden 
for arbejdsmiljø. Med det nye lovforslag skal arbejdsmiljø i højere grad indgå 
som et strategisk element i virksomhederne, og derfor skal både ledere og ar-
bejdsmiljørepræsentanter være klædt godt på, for at varetage de nye opgaver. 
Det er også tanken, at arbejdsmiljøarbejdet skal prioriteres højere, og at den 
øverste ledelse deltager i beslutningerne. 

De supplerende uddannelser skal være med til at gøre hvervet som arbejds-
miljørepræsentant og ledere i arbejdsmiljøorganisationen mere attraktivt og 
kompetencegivende. Dette giver hver enkelt repræsentant og leder større lyst 
til at blive i funktionen i flere år.

For den enkelte arbejdsmiljørepræsentant og leder i arbejdsmiljøorganisa-
tionen skal der udarbejdes en kompetenceplan, der dækker de supplerende 
uddannelser. Kompetenceplanen udarbejdes i et samarbejde mellem arbejds-
giveren, den enkelte repræsentant og leder. Planen skal løbende opdateres, 
og dette kan f.eks. ske i forbindelse med den årlige drøftelse af arbejdsmiljø-
samarbejdet.

Organisering af arbejdsmiljøsamarbejdet

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats internt på virksomhederne skal styrkes. 
Virksomhederne vil fremover få større mulighed for at organisere arbejdsmil-
jøarbejdet, så det lettere integreres i virksomhedens ledelses- og samarbejds-
struktur. Desuden får arbejdsgiveren, eller den ansvarlige repræsentant for 
arbejdsgiveren, en mere central rolle. 

Der skabes et nyt koncept, hvor der er 2 ligeværdige måder at organisere 
samarbejdet på. Den ene er ’basismodellen’, med krav, der er fastsat i lov-
givningen. Den anden er ’aftalemodellen’, som er aftaler indgået mellem de 
overenskomstberettigede parter. Disse 2 modeller skal tilsammen give virk-
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somhederne mere fleksibilitet, så arbejdsmiljøarbejdet i endnu højere grad kan 
organiseres på en måde, så det passer til ønskerne i den enkelte virksomhed. 

Der er i alle regioner og langt de fleste kommuner indgået aftaler om 
organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet (MED-aftalen).

Både for basismodellen og aftalemodellen vil der være grundlæggende og 
ufravigelige krav om pligter til arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funk-
tion. Disse er de samme regler, som vi kender i dag. 

Regler om organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø

Fremover skal arbejdsgiver og ansatte i fællesskab finde ud af, hvordan samar-
bejdet om arbejdsmiljø skal organiseres. Det fastslås i loven, at arbejdsgiveren, 
i samarbejde med de ansatte, fastsætter antallet af arbejdsmiljørepræsentan-
ter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. (Dette er aftalt i MED-
aftalen).

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen 
skal besluttes ud fra et nærhedsprincip, og på baggrund af en konkret vurde-
ring af arbejdsmiljøet, bl.a. arbejdets art og farlighed, virksomhedens størrelse 
og geografiske afstande, hvis der er flere afdelinger i virksomheden. Udgangs-
punktet er nærhed og det præciseres i loven, at de ansatte skal have mulig-
hed for inden for deres arbejdstid at drøfte arbejdsmiljøforhold med deres 
arbejdsmiljørepræsentant. Man kan stadig organisere efter arbejdslederområ-
der, som vi kender det i dag, hvis arbejdsgiver og ansatte foretrækker det.

Der skal være et tilstrækkeligt antal arbejdsmiljørepræsentanter, så de har tid 
til opgaverne. Der skal bl.a. være tid til:

- at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV)

- at deltage i det strategiske arbejde

- at tage den uddannelse, de er berettiget til

- at koordinere arbejdet med andre tillidsvalgte samt i arbejdsmiljø-  
 organisationen
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Ny aftalemulighed

Den aftalemodel, som vi har nu, fortsætter. Dvs. at der stadig indgås aftaler på 
2 niveauer: En rammeaftale indgået mellem en eller flere lønmodtagerorgani-
sationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejds-
givere, og en lokalaftale på virksomhedsniveau. Formålet med aftalen er, at 
styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet yderligere, og her kan reglerne om 
organisering af samarbejdet fraviges. (MED-aftalen).

Det nye er, at flere virksomheder kan aftale, at de vil have en fælles arbejds-
miljøorganisation. Det kan man, hvis det er driftsmæssigt forbundne virksom-
heder, flere arbejdsgivere på samme arbejdssted eller kommuner eller regioner 
og selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst. En fælles 
organisering fritager dog ikke den enkelte arbejdsgiver for de pligter, der er i 
arbejdsmiljøloven, herunder pligter om samarbejde med de ansatte om sikker-
hed og sundhed på den enkelte arbejdsplads. Der kan som nævnt kun indgås 
en lokal aftale, hvis der findes en rammeaftale i branchen.

Arbejdstilsynets kontrol og vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet 
overgår til de centrale parter, der har indgået rammeaftalen. 

Virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af 
arbejdsmiljøarbejdet

Alle virksomheder skal i fremtiden tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljø 
for det kommende år, og drøfte om det foregående års mål er nået. Dette 
gælder uanset størrelse og de små virksomheder under 10 ansatte skal også 
sætte arbejdsmiljøarbejdet i system.

På den årlige drøftelse skal der tages stilling til:

n Hvad der skal samarbejdes om, og hvordan samarbejdet skal foregå. Her 
er det vigtigt at aftale hvor mange møder og hvordan møderne 
afholdes samt at der skrives et referat fra møderne. Reglen om der 
skal holdes 4 møder om året er udgået, samt reglen om de halvårlige 
møder for arbejdsmiljøorganisationen er udgået. 

n Der skal sættes mål for det kommende års arbejde, og om det foregående 
års mål for samarbejdet er nået.
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n Om der i virksomheden er den viden om arbejdsmiljø, der er behov for 
i forhold til virksomhedens opgaver. Hvis denne viden ikke er til stede i 
virksomheden, kan arbejdsgiveren vælge selv at erhverve denne viden, 
eller sørge for, at en valgt eller udpeget person i virksomheden får denne 
viden. En tredje mulighed er, at benytte en ekstern rådgiver.

Resultatet af den årlige drøftelse nedfældes til intern brug på virksomheden. 
Dette er ikke et tilsynsobjekt for Arbejdstilsynet.

Der er følgende talgrænser for, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal 
organiseres:

1-9 ansatte

Her skal der være direkte dialog mellem ansatte og arbejdsgiver og en årlig 
drøftelse med en plan for det kommende års arbejde. I planen skal der tages 
stilling til, om den nødvendige sagkundskab er til stede på virksomheden, og 
hvis ikke, skal det aftales, hvordan viden kan skaffes.

10-34 ansatte

Her skal oprettes en formel organisering i et udvalg, der både tager sig af de 
daglige opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøsamarbejdet og deltager i den 
strategiske drøftelse med ledelsen. Her skal arbejdsmiljørepræsentanter, al-
lerede på virksomheder med over 10 ansatte, deltage i det planlæggende og 
koordinerende arbejde og drøfte arbejdsmiljø i forbindelse med de strategiske 
beslutninger på arbejdspladsen. 

Her skal også udarbejdes en årlig plan for arbejdsmiljøsamarbejdet, hvor 
det skal besluttes, hvad der skal samarbejdes om, hvordan samarbejdet skal 
foregå, hvilke mål virksomheden sætter sig og om det foregående års mål er 
nået. 

Over 34 ansatte

 Her skal arbejdsmiljøorganisationen være i 2 niveauer:

1. Der skal være en eller flere arbejdsmiljøgrupper, der varetager de daglige 
opgaver. En gruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en 
udpeget arbejdsleder.
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2. Der skal være et eller flere arbejdsmiljøudvalg, der varetager de strategiske 
opgaver som planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet.

På virksomheder med over 34 ansatte skal der også udarbejdes en årlig plan 
for arbejdsmiljøsamarbejdet samt alle ovenstående krav, der er til virksomhe-
der mellem 10 og 34 ansatte.

FOA forventer at de nye regler vil give arbejdsmiljøet et tiltrængt 
løft. 
Vi forventer også, at de tillidsvalgte vil komme tættere på beslut-
ningerne på arbejdspladserne og kan være en direkte medspiller 
på udviklingen af et godt arbejde.  den løbende uddannelse er et 
vigtigt redskab for de tillidsvalgte til at deltage i beslutningerne 
på arbejdspladsen, så derfor er det vigtigt at alle tillidsvalgte 
tager de uddannelser, de har krav på, og som arbejdsgiveren skal 
tilbyde og betale for.

De nye regler betyder bl.a. at SIO er blevet til AMO, dvs. at: 
- Sikkerhedsorganisationen er blevet til arbejdsmiljøorganisationen 
- Sikkerhedsgruppe er blevet til arbejdsmiljøgruppe
- Sikkerhedsudvalget er blevet til arbejdsmiljøudvalget
- Sikkerhedsrepræsentant er blevet til arbejdsmiljørepræsentant
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Dette er en generel orientering om de nye 

regler der er vedtaget. Der kommer flere konkrete 

forslag/orienteringer, når de nye bekendtgørelser 

er færdige og godkendt, samt vejledninger fra 

Arbejdstilsynet, som uddyber reglerne. 

Herefter skal det afklares, hvad de nye regler får 

af konsekvenser for MED-aftalen, samt de lokale 

MED, hvor arbejdsmiljøet indgår.


