Har I styr
pȦ jeres
arbejdsmiljøkompetencer?
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Formålet med de nye reg-

At arbejde systematisk med
arbejdsmiljøet
De danske arbejdspladser skal have et så godt arbejds-

ler på arbejdsmiljøområdet

miljø som muligt. Det kan den årlige arbejdsmiljødrøf-

gøre arbejdsmiljøorga-

uddannelse være med til at fastholde samt realisere de

fra efteråret 2010 var at
nisationen mere effektiv
og tilpasse den til virk-

somhedens struktur. I sidste
ende for at sikre et godt
arbejdsmiljø. Som et led i
dette er virksomhederne

herudover blevet forplig-

telse, en kompetenceudviklingsplan og supplerende
steder, hvor der er behov for forbedringer. Det er både
lederne og de valgte arbejdsmiljørepræsentanter, der
skal have tilbudt uddannelse.
Som en hjælp til de grafiske virksomheder har Grafisk
BAR udarbejdet denne pjece, som skal sætte fokus på
kompetenceudviklingsplanen. Pjecen er den anden i
rækken af formidlingsmateriale vedrørende de ændringer i arbejdsmiljøloven, der har været gældende fra den

tede til at gennemføre en

1. oktober 2010. Den første ”Er I godt på vej med jeres

telse, tilbyde supplerende

loades på www.grafiskbar.dk/publikationer/arbejdsmil-

årlig arbejdsmiljødrøfuddannelse samt lave en

arbejdsmiljødrøftelse?” udkom i juli 2011 og kan downjoedroeftelse/

kompetenceudviklingsplan

Grafisk BAR har interviewet nogle ledere og arbejdsmil-

bejdsmiljøorganisationen

røftelsen og udarbejdet en kompetenceudviklingsplan

for medlemmerne af ar(AMO).

På mange virksomheder er

dette måske allerede sket.
Andre skal måske først i

gang nu eller inden for

nær fremtid. Ligegyldig
hvor man er i processen,

er der gode råd at hente i
denne tekst.

jørepræsentanter, som har gennemført arbejdsmiljødpå deres virksomheder. De fortæller, at det faktisk har
været forholdsvis enkelt at gennemføre, og de er enige
om, at for at arbejdsmiljøarbejdet kan være effektivt og
forebygge arbejdsmiljøproblemer, er det nødvendigt, at
man arbejder systematisk med arbejdsmiljøarbejdet.
Brug denne pjece som inspiration til et godt arbejdsmiljø!

Kom i gang – det betaler sig!
Først og fremmest skal I fastsætte en dato for, hvornår I
ønsker at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
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Reglerne om kompetenceudvikling
I KAN FINDE INSPIRATION TIL DEN ÅRLIGE ARKompetencer
og viden om arbejdsmiljø
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VEJLEDNING
sætning
for, at der kan være et effektivt samarbejde

om arbejdsmiljø i virksomhederne. Derfor er det et
• At vejledning F.3.1 om Samarbejde om arbejds-

lovkrav,
at virksomhederne
hvert
årnidrøfter,
miljø
i virksomheder med
højst
ansatteom ledere
• At vejledning F.3.2 om Samarbejde
om arbejdsog arbejdsmiljørepræsentanter
i arbejdsmiljøgruppen

miljø i virksomheder med 10-34 ansatte
• At vejledning F.3.3 om Samarbejde om arbejdskompetencer
inden for området.
På baggrund
miljø i virksomheder
med mindst
35 ansatteaf dette
At udarbejdes
vejledning F.3.7
om Arbejdsmiljøuddannelse
skal •der
en årlig
kompetenceudviklingsplan.
for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

har den nødvendige viden om arbejdsmiljø og de rette

Planen kan med fordel tage afsæt i den årlige arbejds-

drøftelserne. Overvej hvor I har behov for mere viden

miljødrøftelse,
www.at.dk og det er her, man diskuterer behovet for

gennem supplerende uddannelse for, at I kan nå jeres

uddannelse.

mål.
Der kan laves en samlet kompetenceudviklingsplan, elI Grafisk BAR ser vi et potentiale i de nye regler, og vi

ler der kan udarbejdes én for hvert medlem.

opfordrer
i fællesskab branchens virksomheder - ledelKOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN

TILBUD OM SUPPLERENDE
UDDANNELSE
Forhold, I med fordel kan drøfte:

Viden om arbejdsmiljø
og kompetencer
sesniveauet
og medarbejderne
- til atinden
tagefor
deområdet
nye regler
er en forudsætning for, at der kan være et effektivt samarog
muligheder til sig med henblik på at skabe dels mere
bejde om arbejdsmiljø i virksomhederne. Derfor er det også
effektive
påvirksomhederne
arbejdsmiljøområdet
dels om
et lovkravresultater
fremover, at
hvert årog
drøfter,
arbejdsmiljøledere
- og repræsentanter
har
nødvendige
øge
arbejdsmiljøkompetencerne
i form
afden
uddannelse.
viden om arbejdsmiljø og de rette kompetencer inden for
Begge dele gavner såvel virksomhedens ansatte som
området. På baggrund af det skal der udarbejdes en årlig
virksomhedens
økonomi. for arbejdsledere - og repræsenkompetenceudviklingsplan
tanter 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

Senest tre måneder efter at et medlem af en arbejdsmiljø•	Svarer medlemmernes kompetencer til jeres AMOgruppe er valgt eller udpeget til arbejdsmiljørepræsentant,
til de arbejdsmiljøopgaver,
I har
løst og
skalstruktur
personenog
gennemføre
et lovpligtig tre dages
kursus
i
arbejdsmiljø.
dem, der kommer?

•	Hvor har I behov for et kompetenceløft?

For at styrke viden og kompetencerne inden for arbejdsmiljø
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udtryk
for,
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år at
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arbejdsmiljøledereog repræsentanter
supplerende
for at kunne
varetage deres
opgaver påuddannelse
en tilfredsinden for arbejdsmiljø.

stillende måde?

•	Hvordan
får man
medlemmerne
det ønskede
kompetenDet
første år har
ret til et to dages
supplerende
uddannelse.
Det betyder, at en nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
celøft?
har ret til i alt fem uddannelsesdage i det første år som
arbejdsmiljørepræsentant, hvoraf tre af dagene anvendes til
Kompetenceudviklingsplanen
gælder både for de to
den
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
dages supplerende uddannelse det første år og for de
De efterfølgende år har man ret til 1 ½ dag om året. Hvilke
11⁄2 dag pr. år, medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal
kurser, arbejdsmiljøledere – eller repræsentanter skal
have
tilbudt
i funktionsperioden.
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
Planen skal sikre en løbende opdatering af viden og
en maskine eller have samme indhold som den obligatorihermed
styrke kompetencerne
medlemmerne
af
ske
uddannelse.
Den supplerende hos
uddannelse
skal derimod
kunne
bruges til at arbejde medVigtigst
eksisterende
arbejdsmiljøorganisationen.
af alt arbejdsmiljøer, at kompeproblemer og til at forebygge fremtidige.

tenceudviklingsplanen dækker de reelle behov, arbejds-

miljørepræsentanterne
virksomheden
at kunne
Arbejdsgiveren
skal sørgei for,
at der stilles har
den for
nødvendige
tid
og midler
til rådighed,
for at formålene
arbejdsmiljøledere
– og
udføre
opgaverne
og opfylde
med arbejdsmilrepræsentanter kan deltage i den supplerende arbejdsmiljøjøarbejdet.
uddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne
til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at
deltage i uddannelser.

Heldagsmøde eller kursus

Selvom det er arbejdsgiveren, der har pligt til at give

Der er ingen krav til, hvordan virksomheden får de

tilbuddet, bør både ledere og arbejdsmiljørepræsen-

fornødne kompetencer. På nogle arbejdspladser vælger

tanter være opmærksomme på, om de får tilbuddet og

man at samle hele AMO til et heldagsmøde om fx syge-

eventuelt henvende sig til deres arbejdsgiver for at få

fravær, hvor man har inviteret en ekstern underviser,

tilbuddet. Dette er vigtigt, idet mistet uddannelse ikke

andre virksomheder deltager i eksterne kurser.

kan overføres fra år til år, medmindre det er aftalt - fx i
en lokalaftale.

Kompetenceudviklingsplanen kan fx indeholde:
• Emne for supplerende uddannelse

Hvis man har fået et reelt tilbud som arbejdsmiljø-

• Baggrund og formål med uddannelserne

repræsentant eller leder og har haft mulighed for at

• Hvem skal have uddannelsen

deltage i uddannelsen, men ikke ønsker at modtage

• Tidspunkt, uddannelsessted og varighed

tilbuddet, så har man først ret til at få et nyt tilbud året

• Ansvarlig for tilmelding

efter.
For de små virksomheder under ti ansatte uden ar-

Reglerne om tilbud om
supplerende uddannelse

bejdsmiljøorganisation er der skærpede krav til vidensniveau. I forbindelse med den årlige plan, som de små

Senest tre måneder efter at et medlem af en arbejds-

er forpligtet til at gennemføre med de ansatte, skal

miljøgruppe er udpeget eller valgt, skal personen gen-

virksomheden yderligere finde ud af, om de har den

nemføre et lovpligtig tre dages kursus i arbejdsmiljø.

fornødne viden i virksomheden til at gennemføre de
arbejdsmiljøudfordringer, de skal realisere i henhold til

For at styrke viden og kompetencerne inden for arbejds-

den årlige plan. Hvis det ikke er tilfældet, er virksomhe-

miljø skal arbejdsgiveren herefter hvert eneste år til-

den forpligtet til enten at sørge for, at nøglepersoner i

byde arbejdsmiljøledere - og repræsentanter mulighed

virksomheden tildrager sig den fornødne viden, eller at

for supplerende uddannelse inden for arbejdsmiljø.

virksomheden får den fornødne viden udefra.

Det første år får man tilbudt to dages supplerende ud-

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nød-

dannelse. Det betyder, at en nyvalgt arbejdsmiljørepræ-

vendige tid og de nødvendige midler til rådighed, for at

sentant har ret til i alt fem uddannelsesdage i det første

arbejdsmiljøledere – og repræsentanter kan deltage i

år som arbejdsmiljørepræsentant, hvoraf tre af dagene

den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal

anvendes til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og
godtgøre eventuelt tab af indtægt som følge af at deltage

De efterfølgende år man er valgt eller udpeget til AMO,
har arbejdsgiver pligt til at tilbyde yderligere 11/2 dags
supplerende uddannelse. 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.

i uddannelser.

Erfaringer fra andre
virksomheder
Grafisk BAR har spurgt et trykkeri, et dagblad og en

En medievirksomhed:

emballagevirksomhed, der har gennemført deres årlige
arbejdsmiljødrøftelse og udarbejdet en kompetenceud-

Resultatet af den årlige drøftelse blev på et dagblad et

viklingsplan om, hvordan det er gået.

ønske om at vide mere om sygefravær. Kompetenceudviklingsplanen blev derfor at samle hele ledelsen og

Mål, der følges op på dagligt og systematik i arbejdsmil- alle medarbejdere til en temadag om sygefravær.
jøarbejdet, er noget af det, flere af de udspurgte virksomheder finder vigtigst.

Den ansvarshavende chefredaktør: ”Vi har forsøgt at

gøre noget målrettet vores virksomhed, og emnet for
Et trykkeri:

kompetenceudviklingsplanen blev sygefravær, fordi der
var et ønske om at vide mere om det blandt ledelsen og

Fabrikschefen: ”Det er vigtigt at lave mål, der kan følges

arbejdsmiljørepræsentanterne. Alle medarbejdere havde

op på dagligt. For hvis du laver en masse mål, der ikke er dog inden haft mulighed for at indsende deres forslag til,
en del af dagligdagen, så bliver der ikke fulgt op på dem,

hvad det skulle være.”

fordi det er alt for ressourcekrævende.”
Arbejdsmiljørepræsentanten: ”Det var et rigtig godt
Arbejdsmiljørepræsentanten: ”Det nytter ikke noget, at

møde, og der var en god debat mellem ledere og medar-

man bare udstykker nogle mål, som man ikke får fulgt

bejderne om det psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan

op på og derfor heller ikke ser resultaterne af. Derfor er

man får sænket sygefraværet, som i øvrigt er meget lavt

det også vigtigt for os at tage problemerne op, så snart de hos os.”
kommer, så vi kan løse tingene her og nu i stedet for at
skulle bruge en langsigtet plan.”

Eksterne eller interne
kurser/temadage
En række kursusudbydere, herun-

der Dansk Arbejdsgiverforening
og Center for Arbejdsliv og

Læring, tilbyder kurser, rettet
mod den supplerende uddannelse.
Efteruddannelse kan finde sted
internt i virksomheden på forskellig vis.

En emballagevirksomhed:
Arbejdsmiljølederen: ”Vi har gennemført arbejdsmil-

jødrøftelsen to gange. Og jeg er rigtig glad for, at vi
gennemfører den hvert år, for vi er blevet klogere, mere
strukturerede og bedre til at tale sammen. Med hensyn
til kompetenceudviklingsplanen arbejder jeg på, at vi får
et idékatalog over kurser, som medlemmerne af AMO
kan komme på afhængigt af kompetencebehov. Det skal
være både interne og eksterne kurser.”
Arbejdsmiljørepræsentanten: ”Jeg har kun positive ting

at sige om arbejdsmiljødrøftelsen. Det kører rigtig godt
hos os. Og så synes jeg, at det er godt, at vi har vores
månedlige møder, hvor vi kan følge op på, hvor langt vi
er kommet i forhold til de mål, der er sat.”

I kan finde inspiration til kompetenceudviklingsplan og supplerende uddannelse i
arbejdstilsynets vejledning:
• A
 t 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
Se mere på www.da.dk og www.cefal.dk

