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Arbejdsgiveren eller virksomhedslederen Arbejdslederne Medarbejderne

I samarbejde med de ansatte og 
arbejdslederne fastsætte antallet 
af arbejdsmiljørepræsentanter og 
arbejdsledere i arbejdsmiljøorgani-
sationen
Hvert år i samarbejde med de 
ansatte og arbejdslederne tilret-
telægge indholdet af samarbejdet 
om sikkerhed og sundhed for det 
kommende år og fastlægge, hvordan 
dette skal foregå. I virksomheder 
med en arbejdsmiljøorganisation skal 
tilrettelæggelsen foregå i samarbejde 
med denne 

I samarbejde med arbejdsgiveren 
og de ansatte fastsætte antallet 
af arbejdsmiljørepræsentanter og 
arbejdsledere i arbejdsmiljøorgani-
sationen
Hvert år i samarbejde med arbejds-
giveren og de ansatte tilrettelægge 
indholdet af samarbejdet om sikker-
hed og sundhed for det kommende 
år og fastlægge, hvordan dette skal 
foregå. I virksomheder med en ar-
bejdsmiljøorganisation skal tilrette-
læggelsen foregå i samarbejde med 
denne 

I samarbejde med arbejdsgiveren 
og arbejdslederne fastsætte antallet 
af arbejdsmiljørepræsentanter og 
arbejdsledere i arbejdsmiljøorgani-
sationen
Hvert år i samarbejde med arbejds-
giveren og arbejdslederne tilret-
telægge indholdet af samarbejdet 
om sikkerhed og sundhed for det 
kommende år og fastlægge, hvordan 
dette skal foregå. I virksomheder 
med en arbejdsmiljøorganisation skal 
tilrettelæggelsen foregå i samarbejde 
med denne  

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljø   Opgaver og arbejdsmiljøorganisationen

Udpege de arbejdsledere, der indgår i 
arbejdsmiljøorganisationen
Afsætte tid til at arbejdslederen kan drøfte 
arbejdsmiljøforhold med de ansatte og 
arbejdsmiljørepræsentanten

Tilskynde til valg af 
arbejdsmiljørepræsentanter 
Afsætte tid til, at arbejdsmiljørepræsentanten 
i arbejdstiden kan drøfte arbejdsmiljøforhold 
med de ansatte og arbejdslederen

Hvert år drøfte med de ansatte og arbejdsle-
derne, om der er den nødvendige sagkund-
skab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden

Sørge for, at der udarbejdes en kompetence-
udviklingsplan for medlemmerne af arbejds-
miljøorganisationen vedrørende den supple-
rende arbejdsmiljøuddannelse

Have afsat tid til i arbejdstiden at 
kunne drøfte arbejdsmiljø- 
forhold med arbejdslederen 

Vælge arbejdsmiljø- 
repræsentanter
Have afsat tid til i arbejdstiden at 
kunne drøfte arbejdsmiljø- 
forhold med arbejdsmiljørepræ-
sentanter

Hvert år drøfte med arbejds- 
giveren og arbejdslederne, om 
der er den nødvendige sagkund-
skab om arbejdsmiljø til stede i 
virksomheden

Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Sagkundskab i virksomheder med 1-9 ansatte

Kompetenceudvikling

Indgå i arbejdsmiljø- 
organisationen
Have afsat tid til, at de ansatte i 
arbejdstiden kan drøfte arbejds-
miljøforhold med arbejdslederen

Have afsat tid til at drøfte 
arbejdsmiljøforhold med arbejds-
miljørepræsentanter

Hvert år drøfte med arbejdsgi-
veren og de ansatte, om der er 
den nødvendige sagkundskab om 
arbejdsmiljø til stede i virksom-
heden

Efter aftale mellem virksomheden og de 
ansatte kan arbejdsmiljøorganisationens 
opgaver udvides til at omfatte miljøspørgsmål

Miljø

Efter aftale mellem virksom- 
heden og de ansatte kan arbejds-
miljøorganisationens opgaver 
udvides til at omfatte miljøspørgs-
mål
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Efter aftale mellem virksomheden og de 
ansatte kan arbejdsmiljøorganisationens 
opgaver udvides til at omfatte miljøspørgsmål

Miljø

Efter aftale mellem virksom- 
heden og de ansatte kan arbejds-
miljøorganisationens opgaver 
udvides til at omfatte miljøspørgs-
mål

Indgå en aftale med de ansatte om en styr-
kelse og effektivisering af virksomhedens 
samarbejde om sikkerhed og sundhed

Udarbejde og indgå en skriftlig virksom-
hedsaftale med bl.a. angivelse af aktiviteter, 
metoder og procedurer for gennemførelse og 
opfølgning af arbejdsmiljøarbejdet
Beskrive ledelsens deltagelse i arbejds-
miljøarbejdet

Indgå en aftale med arbejdsgive-
ren om en styrkelse og effektivi-
sering af virksomhedens samar-
bejde om sikkerhed og sundhed
Virksomhedsaftalen skal være 
skriftligt tilgængelig for de 
ansatte

De ansattes deltagelse i arbejds-
miljøarbejdet skal være beskre-
vet

Virksomhedsaftale

Indgå en aftale med arbejdsgive-
ren om en styrkelse og effektivi-
sering af virksomhedens samar-
bejde om sikkerhed og sundhed
Virksomhedsaftalen skal være 
skriftligt tilgængelig for de 
ansatte

Arbejdslederens deltagelse i ar-
bejdsmiljøarbejdet skal være 
beskrevet

Arbejdsmiljø   Arbejdsmiljø   Opgaver og arbejdsmiljøorganisationen 




