
Aktiv i 
samarbejdet

Årlig drøftelse
Ansatte skal deltage i en årlig arbejdsmiljø-drøftelse, der 
sætter mål for, hvad virksomheden vil opnå i det kommende 
år mht. arbejdsmiljø. Der skal også udarbejdes en plan for 
uddannelse af AMR. 

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse og 
supplerende uddannelse
Senest 3 måneder efter valget som AMR skal en obligatorisk 
3-dages arbejdsmiljøuddannelse være gennemført. Herefter 
har AMR ret til 2 dages supplerende uddannelse senest et år 
efter valget og derefter 1 ½ dags supplerende arbejdsmiljø-
uddannelse hvert år. Arbejdsgiveren betaler deltagelsen og 
almindelig løn under uddannelsen. 

Vil du vide mere?
Spørg i din lokale fagforening, hvis du mangler svar på spørgs-
mål om arbejdsmiljø.
Læs mere om samarbejdet om arbejdsmiljø på
www.bar-ba.dk eller www.at.dk

For et bedre arbejdsmiljø i byggeriet
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Sikkert hjem - hver dag 
Regel nr. 1: Sikkerhed først 

Et godt arbejdsmiljø betaler sig
Godt arbejdsmiljø giver sikkerhed, arbejdsglæde og høj 
produktivitet.
Investér én krone i forebyggelse og få to kroner igen! Det 
er sikre odds.
Byggevirksomheder skal omsætte for 2 millioner kr. for at 
dække de direkte omkostninger ved en arbejdsulykke!

Vælg AMR, så 
snart det er 

muligt

Husk nyvalg 
eller genvalg 

hvert 2. år

Husk at tjekke, 
hvad overens-
komsten siger 

om valg af AMR

Virksomheder med AMR
Grænsen for valg af AMR varierer, alt ef-
ter om der vælges AMR ude eller hjemme. 

Tallene 5 og 10 er vigtige at huske på. Der kan sag-
tens være mere end en AMR i samme virksomhed.
Hvem er AMR på din arbejdsplads? 
 
Valg på udearbejdssteder
I vælger AMR på byggepladsen, når 5 eller flere an-
satte arbejder for samme arbejdsgiver på pladsen. 
Arbejdet skal vare mindst 14 dage. 
 
Valg på hjemmearbejdsstedet
I vælger AMR, når der er 10 eller flere ansatte i 
virksomheden.

AMR’s opgaver
AMR har en særlig rolle. AMR indgår nemlig i virk-
somhedens arbejdsmiljøorganisation.
Den vigtigste opgave for AMR er at samarbejde 
med kolleger og ledelse om sikkerhed og sundhed. 
AMR er med til at finde ud af, hvordan problemer i 
arbejdsmiljøet bliver løst. 
AMR er også med til at udstikke kursen for virk-
somhedens arbejdsmiljø-indsats på længere sigt.

Arbejdsmiljø er en fælles 
udfordring 
Ansvaret for et godt arbejdsmiljø hviler 
især på arbejdsgiveren, men også byg-
herren og projekterende i byggeriet har 
et ansvar. Som ansatte skal vi også bidra-
ge aktivt. 

De ansatte går foran
Vi får kun et godt arbejdsmiljø, når alle giver en 
hånd med. Som ansat skal man medvirke til, at 
arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarlige. Den ansatte skal følge 
arbejdsgiverens instruktion og bygherrens koordi-
nering og fx bruge de tekniske hjælpemidler, der 
er udleveret. Som ansat skal man også give besked 
til arbejdsgiveren, når der er fejl og mangler, som 
har betydning for sikkerhed og sundhed.
Arbejdsmiljøet skal være i orden på alle arbejds-
pladser, uanset virksomhedens størrelse.

Virksomheder uden 
arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
Arbejdsgiveren og de ansatte skal samarbejde om 
arbejdsmiljøet i alle virksomheder. I virksomheder 
uden AMR foregår samarbejdet direkte mellem de 
ansatte og arbejdsgiveren. Måske har I en kollega, 
der i særlig grad tager hånd om sikkerheden? Uan-
set hvordan I organiserer jer, er det vigtigt at bakke 
hinanden op og udvikle en seriøs dialog med me-
ster om sikkerhed og sundhed.


