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Arbejdsmiljø er en faglig sag! 

Denne pjece gennemgår, hvordan du kan bruge det fagretlige
system til at forbedre dit arbejdsmiljø. Den fortæller i korte træk
bl.a., hvordan du som sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kan
gribe en sag om arbejdsmiljø an, hvis du vil bruge det fagret-
lige system. 

Pjecen er ikke en afskrift af alle de forskellige overenskomster og
love, så tjek teksten i din egen overenskomst m.m., inden du
begynder forhandlingerne med din arbejdsgiver, så du er sikker
på, at dine argumenter i den konkrete sag holder.

Vi håber, at de råd, du får med pjecen, vil hjælpe dig i sikker-
hedsarbejdet, og at du vil bruge Dansk Metal, hvis du ikke selv
kan komme igennem med løsninger på din arbejdsplads – det
er derfor, du har en fagforening!

God fornøjelse.
Dansk Metal

Thorkild E. Jensen
Forbundsformand
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Det fagretlige system med faglig voldgift og Arbejdsretten er
opbygget, for at lønmodtagere og arbejdsgivere selv kan
afgøre uenigheder og brud på de aftaler, vi har indgået, og selv
finde løsninger på uenigheder om løn og arbejdsforhold på
den enkelte arbejdsplads.

Bevar styringen 
Fagretlig behandling af arbejdsmiljøspørgsmål er et alternativ 
til at bede Arbejdstilsynet om at tage sig af sagen. Når arbejds-
miljøproblemer anmeldes til Arbejdstilsynet, er det ene og alene
Arbejdstilsynet, der bestemmer, om de vil tage sig af sagen,
kontrollere forholdene og eventuelt give virksomheden et
påbud.

Vælger du at bruge din overenskomst og det fagretlige system,
får du din fagforening ind i sagen til at hjælpe dig med at få
løst problemet. Men du styrer selv slagets gang i samarbejde
med fagforeningen. Du mister altså ikke kontrollen med sagen,
og du har indflydelse på, hvordan sagen skal løses.

Når først sagen er afgjort af Arbejdstilsynet eller ved fagretligt
behandling, kan den ikke bagefter rejses i det andet system, 
fx for at få en anden afgørelse.

De arbejdsgivere som fx ikke vil overholde en aftale om arbejds-
miljø, kan i sidste ende blive pålagt en bod af Arbejdsretten,
som betales til Dansk Metal. Denne sanktionsmulighed under-
streger alvorligheden af det fagretlige system. Hvis der ikke er
sanktioner for brud på en aftale vil der være arbejdsgivere som
ikke vil overholde aftalen.
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Sådan bruger du 
det fagretlige system
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Målet er en løsning 
Men det er ikke et formål i sig selv at føre mange fagretlige
sager eller få idømt mange arbejdsgivere en stor bod. Værdien
af overenskomsterne og det fagretlige system er først og frem-
mest, at medlemmerne og deres sikkerheds- og tillidsrepræsen-
tanter får et redskab, som kan overbevise vrangvillige arbejdsgi-
vere om, at de skal tage medarbejderne alvorligt, når de frem-
sætter ønsker om ordentlige arbejdsforhold. 
Udsigten til at få vendt vrangen ud på virksomhedens arbejds-
miljøforhold i det fagretlige system og risikere en bod, vil få de
fleste arbejdsgivere til at gøre en ekstra indsats for at finde en
løsning med sikkerheds- eller tillidsrepræsentanten.

Det er med dette for øje, at du skal bruge din overenskomst og
det fagretlige system: formålet er at få løst problemet og ikke
blot at straffe arbejdsgiveren.

I det følgende kan du læse, hvordan du bør gribe en arbejds-
miljøsag an, når den skal føres som en faglig sag.
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Arbejdsmiljøproblemer bliver som regel rejst af medarbejderne
selv eller af deres sikkerhedsrepræsentant. Hvis der ikke kan fin-
des en løsning på problemet, kan man bede sin tillidsrepræsen-
tant om at rejse spørgsmålet overfor ledelsen.

Den fagretlige behandling begynder allerede, når din tillidsre-
præsentant drøfter problemet med ledelsen. I de fleste tilfælde
løses problemerne her, men nogle sager går videre til fagfor-
eningen, som så tager sagen op over for arbejdsgiveren og
deres organisation.

Overenskomsternes bestemmelser om tillidsrepræsentantens
muligheder for rejse faglige spørgsmål overfor ledelsen pålæg-
ger faktisk virksomhedens ledelse at deltage i forhandlingerne.
En arbejdsgiver, som nægter at deltage i forhandlingen med til-
lidsrepræsentanten, bryder overenskomsten. Den slags brud
kan også rejses fagretligt og kan i sidste ende betyde, at
arbejdsgiveren får en bod i Arbejdsretten.

Overenskomsternes bestemmelser om tillidsrepræsentanter
betyder også, at medarbejderne på helt små virksomheder med
under 10 ansatte, som ikke har ret til at vælge en sikkerhedsre-
præsentant, kan bruge deres tillidsrepræsentant til at rejse krav
om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål. Fordelen er, at tillidsre-
præsentanten ligesom sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet
mod forringelser af sine forhold.

Et præcist referat
Sørg for at skrive et referat af mødet, som beskriver, hvad I har
drøftet, hvad I er blevet enige om, og hvad I ikke kan blive
enige om. Hvis I indgår aftaler om forbedringer, så beskriv tyde-
ligt, hvad der skal ske, hvem der skal gennemføre forbedringer-
ne og til hvilke frister. Det skal være så præcist, at I senere er 
stand til entydigt at afgøre, om aftalen er overholdt.
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Rejs sagen overfor ledelsen – 
lokal forhandling
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Hvis I ikke kan blive enige med ledelsen, så har du muligheden
for at få sagen behandlet af organisationerne enten ved et
mæglingsmøde eller ved en organisationsbehandling, hvis 
din overenskomst har regler om det. Allerede når du kan se, 
at i ikke kan blive enige, bør du fortælle din arbejdsgiver, 
at i agter at få sagen behandlet af organisationerne efter over-
enskomstens regler. Det betyder ofte, at jeres arbejdsgiver alli-
gevel vil finde en løsning med jer.

Hvis det ikke hjælper så sørg for, at jeres uenighed klart fremgår
af referatet. Det skal være tydeligt, hvad uenigheden drejer sig
om, og hvilke krav I har stillet. Både ledelse og medarbejderre-
præsentant skriver referatet under.
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Hvis I ikke kan blive enige med ledelsen om, hvordan et
arbejdsmiljøproblem skal løses, kan I bede Dansk Metal hjælpe
til at få sagen løst. Det foregår ved, at I henvender jer til jeres
lokale Metalafdeling og beder dem om at rejse sagen ved
mægling. Afdelingen sender sagen ind til Forbundet og ved-
lægger referatet fra den lokale forhandling.

Hvis sagen handler om brud på en overenskomst, kan
Forbundet beslutte at sende den direkte til fællesmøde.

Derefter henvender Dansk Metal sig til den pågældende
arbejdsgiverforening og begærer mægling i sagen. 

Organisationsbehandling
Er virksomheden medlem af Dansk Industri eller DS Håndværk
og Industri, kan mæglingen foregå ved en såkaldt
Organisationsbehandling.

Industriens Overenskomst og overenskomsten med DS
Håndværk og Industri giver tillidsrepræsentanten mulighed for
at rejse spørgsmål om arbejdsmiljø overfor ledelsen.
Bestemmelsen er ens i de to overenskomster og beskriver, hvil-
ken fremgangsmåde der skal anvendes.
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Organisationerne træder til – 
mægling

Denne pjece finder du også på Dansk Metal’s hjemmeside
www.danskmetal.dk
Her finder du også ‘Sikkert Nyt’ med råd og vejledning 
om arbejdsmiljø.

570753 Indhold  14/10/08  13:37  Side 9



Overenskomstens bestemmelser 
om organisationsbehandling
Industriens overenskomst § 4 stk. 7 og 
Overenskomsten med DS Håndværk og Industri § 4 stk. 8
På virksomheder, hvor sikkerhedsorganisation ikke er
påbudt, kan tillidsrepræsentanten rejse klage og rette
henstilling til virksomheden vedrørende arbejdsmiljø-
spørgsmål. På virksomheder med sikkerhedsorganisation
bør spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø indbringes til
behandling mellem organisationerne.

Hvor sikkerhedsudvalg findes, skal klager i første 
omgang behandles i dette. Hvis der ikke findes en
løsning, fremsender den klagende part gennem sin
organisation begæring om organisationsmæssig
behandling. Begæringen skal være ledsaget af et referat
af behandlingen i sikkerhedsorganisationen.

Tillidsrepræsentanterne for det omhandlede område 
skal orienteres om begæringen.
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Ved organisationsbehandlingen forsøger Dansk Metal sammen
med arbejdsgiverforeningen at blive enige med ledelsen og til-
lids- og sikkerhedsrepræsentanterne om, hvordan det pågæl-
dende arbejdsmiljøspørgsmål skal løses. Et referat fra behandlin-
gen beskriver løsningen, tidsfrister, og hvem der er ansvarlige
for, at de forskellige tiltag bliver gennemført.

Selvom virksomheden måske har overtrådt regler i Arbejdsmiljø-
loven, bliver den ikke pålagt bod ved organisationsbehandlin-
gen. Ledelsen bliver derimod pålagt at få bragt orden i forhol-
dene inden en bestemt frist. Det svarer til at få et påbud fra
Arbejdstilsynet.
Hvis virksomheden ikke overholder aftalerne i referatet fra orga-
nisationsbehandlingen, bliver det betragtet som et overens-
komstbrud. Forbundet kan rejse sagen i Arbejdsretten med krav
om, at forholdene bliver bragt i orden straks, og at virksom-
heden bliver pålagt en bod.

Fører organisationsbehandlingen ikke til enighed om, 
at forholdene skal bringes i orden, må fagforeningen få
Arbejdstilsynet til at tage sig af sagen i stedet for.

Andre overenskomster har lignende bestemmelser om organisa-
tionernes behandling af arbejdsmiljøspørgsmål og om mulighe-
derne for, at sager fx ender i Arbejdsretten. Så tjek din egen
overenskomst.

Organisationerne fastsætter tidspunktet for mæglings- eller
organisationsmødet, som typisk foregår på virksomheden. Her
deltager en eller flere repræsentanter for virksomhedens ledelse,
sikkerheds- eller tillidsrepræsentanten samt repræsentanter for
hver af organisationerne.
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Mæglingsmøder
På mæglingsmødet fremlægges sagen og medarbejdernes
ønsker til forbedringer af Forbundet. Derefter følger en 
forhandling, hvor alle parter forsøger at blive enige om en
løsning. 

Hvis man bliver enige om en løsning, skal det fremgå af et
mæglingsreferat med en præcis beskrivelse af, hvad der skal
ske, hvem der er ansvarlig for, at det sker samt tidsfrister.
Referatet underskrives af virksomhedens ledelse, tillidsrepræsen-
tanten og af organisationernes repræsentanter.

Hvis der ikke kan opnås enighed, kan sagen gå til faglig vold-
gift, forudsat at sagen omhandler en uenighed om, hvordan en
aftale mellem parterne på virksomheden eller mellem organisa-
tionerne skal forstås. Hvis uenigheden handler om brud på
overenskomstens bestemmelser eller på en lokalaftale om
arbejdsmiljø, går sagen til fællesmøde. 

Handler sagen om, at virksomheden overtræder nogle bestem-
melser i arbejdsmiljøloven, skal der være en aftale på virksom-
heden eller mellem organisationerne om, at de pågældende
regler skal overholdes, for at sagen kan bringes videre til faglig
voldgift eller til Arbejdsretten. Hvis der ikke er sådan en aftale,
og der ikke kan opnås enighed på mæglingsmødet eller ved
organisationsbehandlingen, er I henvist til at få Arbejdstilsynet
til at tage sig af sagen.

Nogle gange vurderer arbejdsgiverforeningen på forhånd, 
at virksomhedens ledelse kommer til at efterkomme medarbej-
dernes ønsker. Derfor hænder det, at arbejdsgiverforeningen
henvender sig til virksomhedens ledelse for at overbevise den
om, at sagen bør løses straks,  så virksomheden ikke behøver at
blive irettesat af sin arbejdsgiverforening på et mæglings- eller
organisationsmøde.
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Når sagen handler om brud på overenskomsten, bliver den
behandlet ved et fællesmøde med hovedorganisationenerne. 
I fremsætter jeres krav om løsninger og evt. bod til LO gennem
Dansk Metal.

Når sagen behandles overfor arbejdsgiveren og dens organi-
sation, vil I altid være ledsaget af Dansk Metal og LO.

Bliver I ikke enige, kan sagen gå videre til Arbejdsretten. 
Der skrives et referat af sagens behandling og uenighederne.
Hvis I bliver enige under fællesmødet, skal referatet beskrive,
hvad der skal ske, hvem der er ansvarlige for, at det sker, tids-
frister, og om der skal betales bod.
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Fællesmøde – sager om brud 
på overenskomsten
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Faglig voldgift og Arbejdsretten tager sig af uenigheder og
brud på de aftaler, der er indgået mellem organisationerne.

Det er Dansk Metal, som sørger for, at sagen bliver behandlet
ved en faglig voldgift eller i Arbejdsretten. Der kan blive brug
for yderligere oplysninger i sagen, fx fordi der kommer nye
oplysninger eller påstande fra arbejdsgiveren eller arbejdsgiver-
foreningen, som I skal forholde jer til sammen med Dansk
Metal, og besvare skriftligt.

Når sagen er klar til behandling, vil I blive indkaldt til møder i
Dansk Metal og til selve forhandlingen af sagen, hvor modpar-
ten og dommerne også er til stede.

Det sker, at sagen forliges, inden den faglige voldgift eller
Arbejdsretten kommer frem til en egentlig afgørelse eller dom. 

Den endelige afgørelse vil foreligge skriftligt og tager stilling til,
om virksomheden har overholdt den aftale om arbejdsmiljø,
som sagen drejer sig om. Er det tale om en sag i Arbejdsretten,
vil afgørelsen også tage stilling til, om der skal betales bod.

Overholder arbejdsgiveren ikke en aftale om, hvordan en
arbejdsmiljøsag skal løses, fx ved at bryde den aftale, der er
indgået ved en lokalforhandling, mæglingsmøde, organisa-
tionsbehandling eller fællesmøde, kan sagen rejses som et brud
på overenskomsten. Den kan derfor behandles ved et fælles-
møde eller i Arbejdsretten med krav om bod. Det er en af
grundene til at referaterne fra de forskellige forhandlinger skal
være så præcise, at det er muligt at afgøre, om aftalen er
overholdt eller brudt.

14

Retten er sat – 
faglig voldgift eller Arbejdsretten
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Vil du læse mere?
• Få din overenskomst hos Dansk Metal
• Samarbejdsaftalen 2006, CO-industri
• Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og

Landsorganisationen i Danmark
• Arbejdsret, en undervisnings- og håndbog for tilllidsvalgte,

FIU

Nyttige hjemmesider
• www.danskmetal.dk
• www.CO-industri.dk
• www.LO.dk
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