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INDHOLD

GODT ARBEJDSMILJØ  
FOREBYGGER IKKE  

BARE ARBEJDSSKADER.  
DET BETALER SIG OGSÅ  

PÅ BUNDLINJEN.
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DET GIVER BEDRE ARBEJDSMILJØ!
På virksomheder med 10 ansatte og 
derover har arbejdsgiveren pligt til at 
oprette en arbejdsmiljøorganisation, og 
de ansatte skal vælge en arbejdsmiljø
repræsentant.

STIL OP!
Dansk Metal opfordrer sine medlemmer 
til at blive arbejdsmiljørepræsentanter. 
Arbejdsmiljøet er for vigtigt til at overlade 
til tilfældighederne!

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANTENS 
OPGAVER 
Arbejdsmiljørepræsentanten skal:
    Kontrollere at arbejdsmiljøet er i 

orden
    Indsamle oplysninger fra kollegerne 

om deres arbejdsmiljøproblemer
    Finde løsninger sammen med 

arbejds lederen
    Sikre at arbejdsskader bliver anmeldt  

og undersøgt
    Gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen
    Få arbejdsmiljøet inddraget i virksom

hedens planlægning og drift
    Følge op på, at aftaler med ledelsen 

om arbejdsmiljøet bliver overholdt

DEN ÅRLIGE ARBEJDS - 
MILJØ DRØFTELSE
En gang om året skal I fastlægge mål for 
jeres arbejdsmiljøindsats, vurdere om I 
har nået de mål, som I satte jer sidste 
år og fastlægge  uddannelsesplaner for 
medlemmerne af arbejdsmiljøorgani
sationen. 

TID TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET
Din arbejdsgiver skal give dig og din 
arbejdsleder rimelig tid til arbejdsmil
jøarbejdet. Tiden fastlægges i forhold til 
virksomhedens størrelse og problemer
nes alvor.

LÆS MERE
    Arbejdstilsynets vejledninger om sam

arbejde om arbejdsmiljøet på at.dk
    “Dig og din Sikkerhedsrepræsentant”  

på sikkertnyt.dk
    ”Dit Arbejdsmiljø” på  

danskmetal.dk/pjecer
    Find svar på spørgsmål på  

danskmetal.dk/miljoe
    Abonnér på SikkertNyt.dk

VIL DU VÆRE 
ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANT? 
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LOVPLIGTIG UDDANNELSE
Du skal på 3 dages kursus om arbejds
miljø så snart du er valgt, og inden der 
er gået ét år, skal du tilbydes yderligere 
2 dages uddannelse. Derefter skal du 
tilbydes 1½ dag hvert år. Kurserne betales 
af arbejdsgiveren, og du får løn mens 
du er på kursus. Det samme gælder din 
arbejdsleder. Vi anbefaler, at I tager kur
serne gennem metalskolen.dk, cefal.dk 
eller avidenz.dk.

DANSK METALS ARBEJDS - 
MILJØ KURSER
På Metalskolen i Jørlunde kan du des
uden tage kurserne om fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø. Det kræver, at du får fri fra 
arbejde. Dansk Metal betaler både tabt 
arbejdsfortjeneste og dine kursusudgifter.

GODE RÅD OM ARBEJDSMILJØ
Du får en startpakke om arbejdsmiljø 
fra Dansk Metal. Når du skal have hjælp 
til dit arbejdsmiljø, kan du altid kontak
te din Metal afdeling eller forbundets 
Miljø og Socialsekretariat. I Dansk Metals 
arbejdsmiljønetværk kan du møde andre 
arbejdsmiljø og tillidsrepræsentanter.

BESKYTTELSE
Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet 
mod afskedigelse og mod andre forrin
gelser af sine forhold efter samme regler 
som tillidsrepræsentanten. Beskyttelsen 
træder i kraft, så snart dit valg er meddelt 
arbejdsgiveren. Du får hjælp af Dansk 
Metal, hvis der opstår problemer.

UDDANNELSE I 
ARBEJDSMILJØ

RÅDGIVNING 
HOS DEN AUTORISEREDE 

ARBEJDSMILJØ 
RÅDGIVER AVIDENZ.DK  

KAN I FÅ HJÆLP TIL  
BEDRE ARBEJDSMILJØ  
OG TIL AT FÅ STYR PÅ  

ARBEJDSMILJØ 
ARBEJDET.

RÅDGIVNING 
PÅ BAR-WEB.DK KAN  
DU FINDE VEJLED

NINGER TIL NÆSTEN 
ALLE ARBEJDSMILJØ

PROBLEMER.
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HVEM KAN STEMME?
Du skal vælges af dine kolleger. Alle med
arbejdere i det arbejdsområde som du 
og din arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen 
dækker, kan stemme. Arbejdsgivere og 
arbejdsledere må ikke deltage i valget.
Arbejdsgiveren skal udpege en arbejds
leder til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet. 
Hvis der ikke er en arbejdsleder, skal 
arbejdsgiveren selv deltage i samarbejdet.

HVEM KAN VÆLGES?
Alle medarbejdere, der arbejder over 10 
timer ugentligt, kan vælges som arbejds
miljørepræsentant, dog ikke lærlinge og 
arbejdsledere.
Man er valgt når man har fået flertallet  
af de stemmeberettigedes stemmer.  
Man skal genvælges efter 2 år. Valget skal 
straks meddeles arbejdsgiveren og  
Dansk Metal.

PRAKTISKE OPLYSNINGER  
OM VALGET
Hvis I er mindst 10 ansatte har I ret til en 
arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgiveren 
må ikke påvirke valget. Hvis arbejdsgive
ren gør indsigelser er det en fagretlig  
sag. Kontakt din Metalafdeling, hvis du  
er i tvivl om reglerne eller I ikke kan  
blive enige.

Afhold selv valget og annoncer det i  
god tid overfor kollegaerne.

DANSK METAL SKAL HAVE 
 OPLYSNINGER OM:
    Ansættelsesdato i virksomheden
    Valgdato
    Antal stemmer for den nyvalgte
    Antal stemmeberettigede
    Valgområde
    Dit mobil nr. og mailadresse

VALG AF 
ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANT
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MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk


