Er I godt
på vej med
jeres

arbejdsmiljøarbejde?
Her er en oversigt over de nye regler om:
Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Kompetenceudviklingsplan
Tilbud om supplerende uddannelse

Med ændringen af arbejdsmiljøloven den 15. oktober i

2010 skal alle virksomheder
med ansatte afholde en årlig
arbejdsmiljødrøftelse.

Ligesom APV er den årlige
arbejdsmiljødrøftelse et

værktøj til at styrke arbejdsmiljøet i virksomheden.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Det er arbejdsgiveren, der skal tage initiativ til, at drøftelsen
finder sted. Hvis virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation, gennemføres drøftelsen i arbejdsmiljøudvalget
sammen med arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan
træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne. Har I ikke
nogen arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren holde
den årlige arbejdsmiljødrøftelse sammen med sine medarbejdere.

Som en hjælp til virksomhederne i den grafiske bran-

I den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal I komme omkring
følgende punkter:

over de områder, der er
vigtige at diskutere i jeres

•	I skal beslutte indholdet af samarbejdet om sikkerhed og
sundhed for det kommende år.
Her skal I se på, om I fx har et højt sygefravær, eller om
der er nye arbejdsopgaver på vej. Brug gerne kortlægningen fra APV’en som inspiration til de emner, I vil fokusere
på det kommende år.

che har Grafisk BAR derfor
udarbejdet en kort oversigt
årlige drøftelse.

Hvornår skal I så afholde den
årlige arbejdsmiljødrøftelse?

•	I skal beslutte, hvordan samarbejdet skal foregå, og hvilke
samarbejdsformer og mødeintervaller I skal have.
	Her skal I drøfte, hvordan samarbejdet rent praktisk skal
foregå, og hvordan I vil nå målet.

ledende, at:

•	I skal vurdere om målene er nået for det foregående år.
	Har I fx året før sat et mål om et lavere sygefravær eller en
halvering af antallet af arbejdsulykker, skal I vurdere, om
målet er nået.

nest den 1. oktober 2011. Når
Arbejdstilsynet kommer på

•	I skal sætte mål for det kommende års samarbejde.
	Her skal I sætte tal på jeres mål jævnført fokus på det
kommende år. Har I fx fokus på sygefravær, skal I her
sætte et tal på, hvor meget I ønsker at reducere det med.

Arbejdstilsynet oplyser vejI skal have holdt den første
arbejdsmiljødrøftelse sebesøg efter denne dato, vil I
blive spurgt, om den er blevet afholdt. Hvis det ikke er
tilfældet, har I tre måneder
til at gøre det. Har I stadig ikke har holdt drøftel-

sen inden for de tre måneder,
risikerer I et påbud.

Er I under 10 ansatte og uden en arbejdsmiljøorganisation,
skal I også drøfte, om I har den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden.
Det kan fx være, om I har arbejdsopgaver, der kræver særlig
viden om arbejdsmiljø, om I står over for nogen udfordringer
i det kommende år, og hvor jeres viden ikke er tilstrækkelig,
og endelig hvad I skal gøre for at opnå den viden, I mangler.
Husk, at I skal kunne dokumentere skriftligt over for Arbejdstilsynet, at I har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

En række kursusudbydere, herunder DA og CEFAL, tilbyder kurser, rettet mod den supplerende
uddannelse. Efteruddannelse kan

finde sted internt i virksomheden
på forskellig vis.

Se mere på da.dk og cefal.dk

I kan finde inspiration til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Arbejdstilsynets
vejledning
•	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
www.at.dk

Kompetenceudviklingsplan
Viden om arbejdsmiljø og kompetencer inden for området
er en forudsætning for, at der kan være et effektivt samarbejde om arbejdsmiljø i virksomhederne. Derfor er det også
et lovkrav fremover, at virksomhederne hvert år drøfter, om
arbejdsmiljøledere - og repræsentanter har den nødvendige
viden om arbejdsmiljø og de rette kompetencer inden for
området. På baggrund af det skal der udarbejdes en årlig
kompetenceudviklingsplan for arbejdsledere - og repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen. Planen kan med fordel
tage afsæt i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og det er her,
man diskuterer behovet for uddannelse for arbejdsmiljøledere- og repræsentanter.
Kompetenceudviklingsplanen gælder både for de to dages
supplerende uddannelse det første år, et medlem af arbejdsmiljøgruppen er valgt eller udpeget og for de 1 ½ dag i den
efterfølgende periode, denne er valgt eller udpeget. Planen
kan enten være én samlet for medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen eller én for hvert medlem. Den skal sikre
en løbende opdatering af viden og hermed styrke kompetencerne hos medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.
Vigtigst af alt er, at kompetenceudviklingsplanen dækker de
reelle behov arbejdsmiljørepræsentanterne i virksomheden
har for at kunne udføre opgaverne og opfylde formålene med
arbejdsmiljøarbejdet.
Kompetenceudviklingsplanen kan fx indeholde:
• Emne for supplerende uddannelse
• Baggrund og formål med uddannelserne
• Hvem skal have uddannelsen
• Tidspunkt, uddannelsessted og varighed
• Ansvarlig for tilmelding

Tilbud om supplerende
uddannelse
Senest tre måneder efter at et medlem af en arbejdsmiljøgruppe er valgt eller udpeget til arbejdsmiljørepræsentant,
skal personen gennemføre et lovpligtig tre dages kursus i
arbejdsmiljø.
For at styrke viden og kompetencerne inden for arbejdsmiljø
skal arbejdsgiveren herefter hvert eneste år tilbyde arbejdsmiljøledere- og repræsentanter supplerende uddannelse
inden for arbejdsmiljø.
Det første år har man ret til et to dages supplerende uddannelse. Det betyder, at en nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
har ret til i alt fem uddannelsesdage i det første år som
arbejdsmiljørepræsentant, hvoraf tre af dagene anvendes til
den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
De efterfølgende år har man ret til 1 ½ dag om året. Hvilke
kurser, arbejdsmiljøledere – eller repræsentanter skal
på, aftales efter en kompetenceafklarende samtale med
arbejdsgiveren. Det kan fx være et kursus i at håndtere store
arbejdsmængder og tidspres, men ikke et kursus i at opstille
en maskine eller have samme indhold som den obligatoriske uddannelse. Den supplerende uddannelse skal derimod
kunne bruges til at arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge fremtidige.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige
tid og midler til rådighed, for at arbejdsmiljøledere – og
repræsentanter kan deltage i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne
til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at
deltage i uddannelser.

