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I Frederikshavn Kommune vil vi have et godt 

arbejdsmiljø. De ansatte skal trives, vi skal have 

færrest mulige arbejdsskader og lavest muligt 

sygefravær, og når der opstår problemer i ar-

bejdsmiljøet, skal der være en arbejdsmiljøorga-

nisation, som effektivt er i stand til at håndtere 

udfordringen.

Med arbejdsmiljøstrategien sættes der samlet 

retning på arbejdsmiljøindsatsen i Frederikshavn 

Kommune. For at få den fulde effekt og sikre sam-

menhæng, rækker strategiens initiativer flere år 

ud i fremtiden. Initiativerne vil kræve ressourcer 

og arbejdsindsats, men vil i sidste ende også give 

lavere sygefravær, bedre ressourceudnyttelse og 

mere arbejdsglæde til gavn for hele organisatio-

nen. 

Et af strategiens vigtigste midler til at opnå sine 

mål er, at få implementeret en effektiv organise-

ring og tilgængelig systematik til daglig nytte for 

arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Strategiens 

initiativer skal have gennemslagskraft og gøre en 

varig forskel for den måde, vi tænker og arbejder 

med arbejdsmiljø i hele kommunen.

At få MED-organisationens forskellige niveauer til 

at samarbejde og få udbytte af hinandens arbejde 

har hidtil været en udfordring for arbejdsmiljø-

arbejdet i Frederikshavn Kommune. En række af 

arbejdsmiljøstrategiens initiativer har derfor til 

formål at systematisere og smidiggøre kommuni-

kationskanalerne mellem MED-niveauerne sam-

tidig med, at de enkelte udvalgs ansvarsområder 

præciseres. Strategien støtter således op om MED-

organisationen, så den kan fastholde sin position 

som det centrale organ i forhold til dialogen mel-

lem ansatte og ledelsen.

Arbejdsmiljøstrategi
Formål

Nøgleord

for strategiens

succes er:

•	 Kontinuerligt ledelsesfokus

•	 Optimering af MED- organisationen

•	 Prioritering af arbejdsmiljø i

 hverdagen
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Det formelle grundlag

Arbejdsmiljøstrategien har til formål at få prio-

riteret og sat strategisk retning på arbejdsmiljø-

arbejdet i Frederikshavn Kommune, og det sker i 

forlængelse og nyudvikling af eksisterende poli-

tikker. 

Strategiens målsætning og initiativer er således 

udarbejdet i overensstemmelse med Frederiks-

havn Kommunes Personalepolitik fra december 

2007 og indarbejder de MED arbejdsprocesser, der 

er vedtaget med den reviderede MED-aftale fra 

juni 2010. Samtidig ligger arbejdsmiljøstrategien i 

naturlig forlængelse af HR- Strategien ”Os – med 

dig i centrum”, der blev godkendt af MED Hoved-

udvalget i september 2009. Strategien er ligele-

des tilpasset arbejdsmiljøloven af oktober 2010 

og imødekommer kravene fra KTO 08, ”Aftale om 

sundhed og trivsel”.

Projektets organisation

En af grundtankerne for strategiarbejdet er, at 

strategiens initiativer skal gøre en forskel for 

arbejdet ude i arbejdsmiljøgrupperne. Derfor har 

projektet også involveret mange personer og alle 

forvaltninger. Løbende er ideer blevet drøftet med 

de involverede parter til stor gavn for den endeli-

ge strategi, som på den måde hele tiden er blevet 

opkvalificeret.

Styregruppe

Følgegruppe
(4 AMR fra HovedMED)

Sygefravær Kvalitetsløft

ArbejdsskaderSundhedsfremme & trivsel

Projektgruppe
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Succes med arbejdsmiljøstrategiens initiativer og 

arbejdsmiljøarbejdet generelt kræver konstant 

opmærksomhed fra ledelsen på alle niveauer i 

organisationen.  Fra den strategiske retning og 

ambitionsniveauet, som sættes af Direktionen, 

over centerchefernes konkrete udmøntning af de 

overordnede retningslinjer til den daglige ledelse 

i arbejdsmiljøgrupperne.

Al erfaring viser, at ledelsens engagement er en 

af de vigtigste faktorer for en succesfuld imple-

mentering af arbejdsmiljøinitiativer. Når ledelsen 

holder en høj standard, vil dette sive ned gen-

nem organisationen og give strategiens initiativer 

legitimitet og kraft. 

Mange ledere og arbejdsmiljøgrupper gør allerede 

i dag en stor indsats på arbejdsmiljøområdet. Der 

er imidlertid stadig et behov for at få løftet kom-

petenceniveauet i alle arbejdsmiljøgrupperne, så 

organisationen får en fælles forståelse af, hvilke 

opgaver arbejdsmiljøområdet dækker, og hvor 

ansvaret ligger.

Arbejdsmiljøstrategiens initiativer vil give ledelsen 

bedre mulighed for at opfylde de administrative 

forpligtelser. Samtidig vil den i kombination med 

kompetenceudvikling give bedre viden og over-

blik, og dermed et bedre beslutningsgrundlag, for 

at kunne handle forebyggende.

Alle medarbejdere og ledere har en legitim ret til at stille krav til deres ar-

bejdsmiljø. Med retten til at stille krav følger dog også ansvaret og pligten 

til at efterleve de aftaler, der er indgået for at skabe et godt arbejdsmiljø. 

Er der problemer, har alle pligt til konstruktivt at gøre opmærksom på pro-

blemet og være med til at løse det.

Ledelse og arbejdsmiljø

Alle har en legitim ret til at stille krav til deres arbejdsmiljø
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Forebyggelse af arbejdsskader

Frederikshavn Kommune kan ikke acceptere, at 

medarbejdere kommer til skade som følge af 

manglende uddannelse, defekt/manglende udstyr 

og tidspres. Antallet af arbejdsskader med fra-

vær skal derfor falde markant som konsekvens af 

arbejdsmiljøstrategiens initiativer og den løbende 

efteruddannelse af fagpersonale og arbejdsmiljø-

repræsentanter.   Det skal være muligt at udføre sit 

arbejde uden at blive syg eller skadet.

Strategiens initiativer skal i første omgang med-

virke til en øget registrering af hændelser, med og 

uden fravær. Derudover bliver et bærende element 

i strategien den forebyggende indsats i forhold til 

arbejdsskader. 

Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet

Med-organisationen og det systematiserede ar-

bejdsmiljøarbejde er de kanaler, der er til rådig-

hed for en koordineret arbejdsmiljøindsats.  Med 

en arbejdsplads så stor som Frederikshavn Kom-

mune er det derfor essentielt, at disse systemer 

er velfungerende og tilstrækkelige i forhold til at 

kunne videndele og kommunikere.

Et væsentligt indsatsområde i arbejdsmiljøstra-

tegien er at få skabt nogle rammer og redskaber, 

som kan være med til at strukturere arbejdsmil-

jøarbejdet, så det er muligt at handle proaktivt 

frem for kun at være problemløsende. Tit og ofte 

opleves et krydspres mellem det at løse sine ker-

neopgaver og samtidig opfylde sine arbejdsmil-

jømæssige forpligtelser. I det øjeblik det er muligt 

at planlægge sit arbejde fornuftigt, minimeres 

risikoen for arbejdsskader, påbud mv., og udvik-

ling af arbejdsmiljø(arbejdet) kan begynde.

Her har såvel ledere (på alle niveauer) som med-

arbejdere en væsentlig rolle i forhold til at sikre 

ordentlige arbejdsmiljøforhold under udførelsen 

af arbejdet. 

De fire indsatsområder

Arbejdsmiljøstrategien er baseret på fire indsatsområder:

•	 Forebyggelse	af	arbejdsskader

•	 Kvalitetsløft	af	arbejdsmiljøarbejdet

•	 Nedbringelse	af	sygefravær

•	 Trivsel	og	Sundhed

Antallet af arbejdsskader med fravær skal falde markant
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Sygefravær

Der skal ske et fald i sygefraværet til 12,5 dage i 

gennemsnit i 2012 i Frederikshavn Kommune.  Et 

fald, som er til gavn både for de ansattes trivsel 

og kommunens økonomi.  Sygefravær afhænger 

af en kombination af faktorer som fx uddannelse, 

trivsel, køn og arbejdsforhold.

En indsats for at nedbringe sygefraværet vil derfor 

skulle differentiere mellem målgrupper og initiati-

ver for at få en så målrettet effekt som muligt.

Et led i nedbringelse af sygefraværet er imple-

mentering af sygefraværskonceptet ”1-5-14”. Det 

er forventningen, at den målrettede og ensartede 

indsats bliver til gavn for både den sygemeldte og 

arbejdspladsen. Denne indsats understøttes med 

ansættelsen af en sygefraværskoordinator.

Sygefravær og arbejdsmiljø hænger uløseligt 

sammen. Selv om sygefraværet ikke nødvendig-

vis skyldes arbejdsforholdene, vil fraværet ofte 

få betydning for dels kollegerne, men også for 

den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Når 

der tales om sygefravær, skal arbejdsmiljø også 

nævnes. Denne kobling er vigtig, og som en del 

af arbejdsmiljøstrategien og MED-aftalen indføres 

i MED-regi en mere systematiseret dialog om syge-

fravær og arbejdsskader.

Trivsel og sundhedsfremme

I Frederikshavn Kommune har sundhedsfremme 

fokus på at fremme de evner, der gør os i stand 

til at tage vare på os selv (fra sundhedspolitik-

ken 2009).  Sundhedsfremme handler derfor ikke 

så meget om problemløsning, men om at bygge 

videre på de gode tiltag og kompetencer, der al-

lerede eksisterer.

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for 

enhver arbejdsplads. Derfor er der i 2010 ansat 

en trivsels- og sundhedsfremmekoordinator, som 

sammen med trivsels- og sundhedsfremmegrup-

pen står for den koordinerede indsats på triv-

sels- og sundhedsfremmeområdet. Arbejdet tager 

udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens fem-trinsmo-

del, som er et værktøj til systematisk og strategisk 

arbejde med sundhedsfremme.  

Der forestår i de kommende år et arbejde med 

at koordinere og prioritere de mange små, store, 

centrale, decentrale initiativer, der opstår, så de 

tilsammen vokser og giver en merværdi til gavn for 

hele den kommunale organisation.

Som en del af den samlede indsats i forhold til 

trivsel og sundhedsfremme implementeres også 

de initiativer, som parterne i KTO 08 aftalte om 

trivselsmålinger og sundhedsfremmeordninger. 

Der skal ske et fald i sygefraværet
til 12,5 dage i gennemsnit i 2012

Sunde medarbejdere der trives,
er et aktiv for enhver arbejdsplads
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Tema 5

Kompetenceudvikling og uddannelse

Fra indsatsområder til temaer og initiativer 

Arbejdsmiljøstrategien er baseret på fire indsats-

områder: Forebyggelse af arbejdsskader, Kvali-

tetsløft af arbejdsmiljøarbejdet, Sygefravær samt 

Trivsel & Sundhed. I forbindelse med analysear-

bejdet blev det klart, at de fire indsatsområder i 

høj grad overlapper hinanden, og som følge deraf 

går arbejdsgruppernes anbefalinger til initiativer 

også på tværs af de oprindelige indsatsområder.

Handlingsplanen er derfor bygget op af syv tema-

er, som hver består af en række initiativer (se bilag 

1). Initiativerne varierer i størrelse og karakter. 

Nogle kan implementeres umiddelbart, andre er 

forslag til selvstændige udviklingsprojekter, mens 

andre igen kræver omfordeling eller tilførsel af 

økonomiske og personalemæssige ressourcer samt 

tilpasninger af organisationens opbygning. Det 

betyder også, at tidsplanen varierer for de enkelte 

initiativer. En overordnet tidsplan for alle initiati-

verne findes i strategiens handlingsplan. 

Tema 3

Netværk og kommunikation

Tema 4

Koordinering og støtte

Tema 7

Sygefravær

Tema 1

Rammer og redskaber

Tema 2

Ledelse Tema 6

Trivsel og sundhedsfremme 

Trivsel og 
sundheds-

fremme

ArbejdsskaderSygefravær Kvalitetsløft

De 7 temaer

De 4 indsatsområder
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Hvornår er målet nået?

I handlingsplanen beskriver vi, hvornår de for-

skellige initiativer er gennemført. Der er opstillet 

effektmål for enkelte af initiativerne. Effekten af 

de forskellige initiativer påvirkes af mange andre 

faktorer, som ikke alle kan håndteres af strate-

gien. Til gengæld skal evalueringen af strategien 

vise om implementeringen er nået som forventet. 

MED Hovedudvalget og direktionen er de parter, 

der er tovholdere på implementeringsfasen og på, 

at de arbejdsgrupper og beslutningstagere der skal 

agere gennem strategien, gør som aftalt.

 

Arbejdsmiljøstrategien evalueres og revideres i 

2014.

Arbejdsmiljø
håndbog

Arbejdsmiljø
Koordinator

Arbejdsulykker
med fravær

(markant fald)

Netværk Arbejdsmiljø
portal

Fald i
sygefravær

2011 2014
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•	 Udarbejdelse	af	skabelon	til	samarbejdsaftale.

 Tovholder: AM & HR

 Periode: 2011 (1. halvår)

•	 	Udarbejdelse	af	samarbejdsaftale	i	arbejds-

miljøgruppen	med	bl.a.	tydelig	opgave-	og	

ansvarsfordeling	mellem	AMR	og	leder.

	 Tovholder: AMG

 Periode: 2011 (2. halvår)

1. Rammer og redskaber

1.1 Arbejdsmiljøhåndbog

•	  Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog på in-

tranettet som støtte til MED-udvalgene og 

arbejdsmiljøgrupperne.

Tovholder: AM & HR

Periode: 2011 (2.halvår) og 2012 (1. halvår)

1.2 Implementere hele
 MED-aftalens bilag 2

•	  Eksempler indarbejdes i arbejdsmiljøhånd-

bogen.

 Tovholder: AM & HR

•	  MED-udvalgene tilpasser og implementerer 

opgaverne i bilag 2 til egen organisation.

 Tovholder: Alle MED-udvalg

 

Periode: 2011 (Årlig status dog 1/10)

1.3 Analyse af arbejdsskader

•	  Udarbejdelse af nye analyseskemaer og ret-

ningslinjer for analyser. Indarbejdes i ar-

bejdsmiljøhåndbog.

•	 Undervisning i analyse.

Tovholder: AM & HR

Periode: 2011 (2.halvår) og 2012 (1. halvår)

1.4 Overblik over arbejdsskader

•	  Statistikdelen i arbejdsskadesystemet skal 

forbedres(Der kan være økonomi forbundet 

med ændring af arbejdsskadesystemet).

•	  HovedMED skal have fyldestgørende statistik-

ker til behandling på møderne.

Tovholder: AM & HR

Periode: 2012 (1. halvår)

1.5 Arbejdsmiljøgruppens ansvar
 & pligter

Handlingsplan for arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplanen er et dynamisk dokument, hvor der løbende igangsættes nye initiativer.

For opdateret handlingsplan se referat fra MED Hovedudvalgets møder.
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2. Ledelse

2.1 Kvalificering af arbejdsmiljø- 
 debat på møder

•	  Arbejdsmiljø skal være et fast punkt på møder 

i DirektionPlus

 Tovholder: Formænd i MED-udvalg

•	  Arbejdsmiljøpunktet på alle MED-udvalgsmø-

der skal kvalificeres ved konkrete underpunk-

ter.

 Tovholder: Formænd i MED-udvalg

•	  Arbejdsmiljø & HR udarbejder skabelon og 

de respektive MED-udvalg og DirektionPlus 

tilpasser dette til egen mødestruktur.

 Tovholder: AM & HR

Periode: 2011 (2.halvår)

2.2 Ansvar & Pligter

•	  Udarbejdelse af målrettede initiativer for 

udvikling af lederens kendskab til pligter og 

ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven. 

Periode: 2012 (1. halvår)

Tovholder: DirektionPlus og AM & HR

2.3 Arbejdsmiljøregnskab/-
 økonomi

•	 	Der	nedsættes	en	arbejdsgruppe,	der	skal	

undersøge,	hvordan	arbejdsmiljøregnskaber/-

økonomi	kan	anvendes	som	et	ledelsesværk-

tøj.

Periode: 2011 (Årlig status dog 1/10)

Tovholder: AM & HR og MED-Hovedudvalget
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3. Netværk og
 kommunikation

3.1 Etablering af arbejdsmiljø- 
 portal på intranettet

•	  Arbejdsgruppe udarbejder og implementerer 

arbejdsmiljøside for arbejdsmiljøgrupperne

Tovholder: AM & HR

Periode: 2012

3.2 Etablering af netværk for  
 AMR’er og ledere

•	  Opstart faciliteres af Arbejdsmiljø og HR i 

samarbejde med MED-udvalgene. Driften lig-

ger herefter i netværket.

Tovholder: AM & HR

Periode: 2011 (2. halvår)	og	2012	(1.	halvår)

3.3 Overblik over arbejdsmiljø- 
 organisationen

•	  Etablering af postliste(r), som løbende kan 

opdateres med lavest mulige ressourcefor-

brug. Dette indebærer eventuelt indkøb af 

IT-system

Tovholder: AM & HR

Periode: 2011 (2. halvår)	og	2012	(1.	halvår)

4. Koordinering
 og støtte

4.1 Oprettelse af decentrale
 arbejdsmiljøkoordinator-
 funktioner

•	  Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for

 arbejdsmiljøkoordinatorfunktionerne

 Periode: 2011 (1. halvår)

•	 Opstart af arbejdsmiljøkoordinatorfunktioner

 Periode: 2011 (2. halvår)	og	2012	(1.	halvår)

Tovholder: Direktionen

4.2 Kontaktpersonordning i
 Arbejdsmiljø & HR

•	  Etablering af kontaktpersonordning til støtte 

af MED-udvalg og arbejdsmiljøkoordinatorer.

Tovholder: AM & HR

Periode: 2011 (2. halvår)
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5. Kompetenceudvikling og uddannelse

5.1 Arbejdsmiljøudannelsen

•	  I samarbejde med underviser tilpasses ud-

dannelsen de nye lovgivningsmæssige krav 

samt intentionerne i arbejdsmiljøstrategien 

herunder Ansvar & Pligter.

Periode: 2011 (1. halvår)

Tovholder: AM & HR

5.2 Lovpligtig efteruddannelse

•	 	Der	nedsættes	en	arbejdsgruppe	til	at	konkre-

tisere	hvordan	den	årlige	efteruddannelse	kan	

sammensættes	såvel	centralt	som	decentralt,	

så	der	sikres	sammenhæng	med	de	årlige	

kompetenceudviklingsplaner.

	 Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår)

 Tovholder: AM & HR

•	 	I	2011	planlægges	efteruddannelsen	af	MED-

udvalgene,	evt.	i	samarbejde	med	Arbejds-

miljø	&	HR.

	 Periode: 2011 (2. halvår, 1. okt. 11)

 Tovholder: AM & HR og MED-udvalgene

5.3 Kompetenceudvikling af
 arbejdsmiljørepræsentanter  
 og ledere

•	  Den lovpligtige kompetenceudviklingsplan 

udarbejdes for MED-organisationen.

 Periode: 2011 (2. halvår, 1. okt. 11)

 Tovholder: MED-Hovedudvalget

•	 Procedure beskrives i arbejdsmiljøhåndbogen

 Periode: 2011 (2. halvår)	og	2012	(1.	halvår)

	 Tovholder: AM & HR
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6.1 Prioritering af trivsels- og  
 sundhedsfremmeinitiativer

•	  Årlige indsatsområder udpeges

•	 Søgepuljer defineres

Periode: 2011

Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen

6.2 Større organisatoriske tiltag til  
 fremme af sundhed og trivsel

•	  Oprettelse af kommunal personaleforening

 Periode: 2011

 Tovholder: MED-Hovedudvalget

•	  Comenxa – Sundheds- og Indkøbsordning for 

alle ansatte

 Periode: 2011

 Tovholder: MED-Hovedudvalget

•	 FKI for alle

 Periode: 2011 (2. halvår)

 Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen og  

 FKI

6.4 Målrettet arrangements-
 virksomhed

•	  Til understøttelse af indsatsområder samt til 

decentrale aktiviteter arrangeres:

	 •	 	Årlige	kampagner	(Arbejdspladsen	motione-

rer, Vi cykler til arbejde)

	 •	 	Foredrag	i	sundhedsfremme	regi	og	i	triv-

selsregi

	 •	 Diverse	trivselsarrangementer

Periode: 2011 og 2012

Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen

6. Trivsel & Sundhedsfremme

6.3 Trivselsundersøgelse

•	  Trivselsundersøgelse igangsættes hos alle 

ansatte primo 2012 (KTO 08)

Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår)

Tovholder: AM & HR
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7. Sygefravær

7.1 Midtvejsevaluering af
 projektet

•	  Hvordan virker modellen i drift?

•	  Hvordan har sygefraværsprojekt påvirket syge-

fraværet

Periode: 2011 (2. halvår)

Tovholder: AM & HR

7.2 Projektevaluering

•	  Projektet evalueres efter de opstillede mål i 

projektbeskrivelsen

Periode: 2012 (2. halvår)

Tovholder: AM & HR

7.3 Sikring af projektets drift

•	  Konceptet præsenteres på arbejdsmiljøud-

dannelsen

 Periode: 2011 (1. halvår)

•	  Sygefraværskoordinator kan deltage på MED-

udvalgsmøder

 Periode: 2011 (1. halvår)

•	  1 årlig uddannelsesdag for nye ledere i kon-

ceptet 1-5-14

 Periode: 2011 (2. halvår)

Tovholder: AM & HR
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Bilag 1 - Temabeskrivelser

- Samlet retning på arbejdsmiljøarbejdet
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Der skal udvikles en række værktøjer og redska-

ber som støtte til arbejdsmiljøgrupperne og MED-

udvalgene. Udviklingen af redskaberne skal følges 

op af information og i nogle tilfælde suppleres med 

undervisning. Redskaberne skal sikre en systema-

tik og effektivitet i arbejdsmiljøarbejdet sådan der 

frigives ressourcer til det forebyggende arbejde.

AMG’erne og MED-udvalgene skal have et redskab, 

der kan være med til at skabe overblik og gøre det 

enklere og mere overskueligt at fungere som hhv. 

AMG og MED-udvalg. Når overblikket øges, kvalifi-

ceres grundlaget for forebyggende tiltag, og dermed 

en forbedring af arbejdsmiljøet. Man sikrer således, 

at de bunde opgaver løses nemt og effektivt.

 

AMG’erne og MED-udvalgene har ansvaret for at 

tilpasse ovenstående til egen del af organisationen.

Arbejdsmiljø & HR er tovholder for gennemførelsen 

af initiativerne.

Udarbejdelsen af årlig status er allerede påbegyndt, 

og skal være afsluttet inden 1/10 2011. Der henvises 

til handlingsplanen for de øvrige tiltag.

Arbejdsmiljøhåndbog

Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog på intranettet 

som støtte til MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrup-

perne. Håndbogen skal udarbejdes med eksempler 

på, hvordan man kan håndtere bl.a. arbejdsmiljø-

lovens administrative forpligtelser.

Implementere hele MED-aftalens bilag 2

Arbejdsmiljø & HR udarbejder eksempler på, hvor-

dan de enkelte tiltag i bilaget kan udføres. Eksem-

plerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. Med-

udvalgene tilpasser og implementerer alle punkter 

i bilaget i egen del af organisationen. Ift. punktet: 

”Årlig status”, er der udsendt skemaer til alle MED-

udvalg til udfyldelse inden 1. maj 2011. På baggrund 

af disse udarbejder MED Hovedudvalget en samlet 

arbejdsmiljøredegørelse inden 1/10 2011.

Analyse af arbejdsskader

Der skal udarbejdes nye retningslinjer og revideres 

skemaer til analyse af arbejdsskader. Retningslinjer 

og skemaer indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. 

Initiativet suppleres med undervisning og informa-

tion.

Overblik over arbejdsskader

For at give MED-udvalgene det bedste overblik over 

arbejdsskadeudviklingen, og dermed et kvalificeret 

beslutningsgrundlag, skal der udvikles redskaber til 

løbende at skabe overblik over arbejdsskadeudvik-

lingen. Statistikdelen i arbejdsskadesystemet OPUS 

Arbejdsskade skal forbedres.

Arbejdsmiljøgruppens ansvar & pligter

Udarbejdelse af samarbejdsaftale i arbejdsmiljø-

gruppen med bl.a. tydelig opgave- og ansvars-

fordeling mellem AMR og leder. Arbejdsmiljø & HR 

udarbejder skabelon til samarbejdsaftale. Desuden 

udarbejdes en ”pixi-bog” med ansvar & pligter.

Rammer og redskaber

Hvad?

Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

Hvornår?

De 7 temaer

Tema 1
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Ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet er lovformeligt 

bundet op på arbejdsgiveren – her ledelsen.  Det 

er ledelsen, der skal give retningen og visio-

nen for arbejdsmiljøet, og det er ledelsen, der i 

handlinger skal vise, at Frederikshavn Kommune 

vil overholde arbejdsmiljøregler, vil prioritere 

arbejdsmiljø og fastholde et konstant fokus på 

arbejdsmiljøarbejdet.  Som medarbejder er man 

til gengæld forpligtet til at efterleve de aftaler der 

indgås for at skabe et godt arbejdsmiljø.

Der er penge i et godt arbejdsmiljø. Synliggørelse 

af arbejdsmiljøøkonomi kan derfor hjælpe ledel-

sen med at prioriterer indsatserne.

Arbejdsmiljøstrategiens initiativer og indsats-

områder kan ikke gennemføres uden opbakning 

og commitment fra ledelsen. Som for alle øvrige 

arbejdsområder afhænger kvaliteten af indsatsen 

af lederens prioritering og ressourceallokering. 

 

Formandskabet i MED-udvalgene er ansvarlige for 

dagsordenpunktet til MED-møder. Konsulenter fra 

Arbejdsmiljø & HR kan deltage under punktet, hvis 

der er behov for det.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Arbejdsmiljø 

& HR som tovholder for implementering af ar-

bejdsmiljøøkonomi – og regnskab.

Dagsordenpunkter og samarbejdsaftaler i AMG skal 

være gennemført inden udgangen af 2. halvår 

2011. Undersøgelse af arbejdet med arbejdsmiljø-

økonomi påbegyndes 2. halvår 2011 med henblik 

på, at et arbejdsmiljøregnskab eventuelt kan være 

indeholdt i arbejdsmiljøredegørelsen for 2012.

Arbejdsmiljø skal være et fast punkt på dagsorde-

nen til ledermøder på alle niveauer - fra direktio-

nen, DirektionPlus til gruppe- og institutionsle-

dere.

På MED-udvalgsmøder skal punktet om arbejds-

miljø kvalificeres ved konkrete underpunkter, der 

skal behandles.  

Lederen skal sammen med sin AMR indgå en sam-

arbejdsaftale om opgavefordeling og ressourcekrav 

(jf. også tema 1: Arbejdsmiljøgruppens ansvar & 

Pligter). Arbejdsmiljø & HR udarbejder en skabelon 

til dette. 

Det undersøges om arbejdsmiljøregnskaber kan 

indføres som styreredskab til en finansiel ef-

fektvurdering af arbejdsmiljøindsatser samt en 

finansiel synliggørelse af det forebyggende ar-

bejdsmiljøarbejde.  

Ledelse

Hvad?

Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

Hvornår?

De 7 temaer

Tema 2
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Der skal skabes en kommunika-

tionsplatform for arbejdsmiljø-

repræsentanter og arbejdsmiljø-

grupper.  Platformen skal bestå 

af en række aktiviteter, som i 

kombination genererer øget 

identitetsfølelse og arbejdsfæl-

lesskab mellem de personer, 

der arbejder med arbejdsmiljø 

i den kommunale organisation. 

Nøgleord er tilgængelig viden & 

overblik, videndeling & dialog. 

En større grad af arbejdsfæl-

lesskab, jf. en lignende type 

fællesskab mellem tillidsrepræ-

sentanter, vil give mere status 

og respekt omkring jobbet som 

arbejdsmiljørepræsentant. Det 

skal være sådan, at man er stolt 

stolt af sit hverv, og at det er ok 

at bruge tid på det!

Strategiarbejdet har vist, at en af 

de største udfordringer for vore 

arbejdsmiljørepræsentanter er, 

at de ofte føler sig alene og uden 

adgang til hjælp og viden. Derfor 

vil kommunikationstiltag være 

en kæmpe hjælp for på den ene 

side arbejdsmiljøgrupperne, som 

får en entydig adgang til kon-

taktpersoner og opdaterede op-

lysninger, og på den anden side 

Arbejdsmiljø & HR, som effektivt 

kan distribuere relevant viden 

rundt i arbejdsmiljøorganisatio-

nen via intranet eller mails. 

Arbejdsmiljø & HR er nøgleper-

soner. Afdelingen tager kontakt 

til andre afdelinger/nøgleper-

soner i det omfang, opgaven 

kræver det.

2012: Implementering af AM-

portal påbegyndes og vide-

reudvikles i takt med øvrige 

initiativer iværksat af Arbejds-

miljøstrategien.

2011-2012: Dannelse af netværk 

og erfa-grupper. Denne del er 

afhængig af, at en del af strate-

giens andre indsatser er imple-

menteret. Arbejdsmiljøgrupper-

nes behov for netværk vil vokse 

efterhånden, som der kommer 

mere fokus på området.

Temaet deles op i følgende ini-

tiativer:

 Arbejdsmiljøportal

Udvikling af én arbejdsmiljøpor-

tal på intranettet, hvor alle re-

levante oplysninger til arbejds-

miljøgrupperne ligger i opdateret 

form. Der skal være mulighed for 

interaktiv dialog, annonceringer, 

links til eksterne parter samt 

overblik over relevante kontakt-

personer.

For at ressourceoptimere vil 

det være oplagt at koordinere 

indsatsen med en revision af de 

øvrige sider, som håndteres af 

Arbejdsmiljø & HR. 

Grundtanken er, at der skal være 

én indgang til arbejdsmiljø-re-

levant information i organisatio-

nen. Der nedsættes en arbejds-

gruppe til opgaven

Netværk og erfa-grupper

Dannelse af netværk og erfa-

grupper, som kan være til støtte 

for AMR og leder og medvirke til 

at sikre videndeling på tværs i 

organisationen. Netværkstanken 

støttes yderligere op af initia-

tiverne omkring uddannelse, 

efteruddannelse og kompeten-

ceudvikling. Opstart faciliteres af 

Arbejdsmiljø og HR. Driften ligger 

herefter i netværket.

Overblik over arbejdsmiljøorga-

nisationen

Overblik over hvem, der til 

enhver tid er arbejdsmiljørepræ-

sentant og leder i en arbejds-

miljøgruppe. Der skal desuden 

på intranettet være en liste 

over, hvem der er aktiv i AM-

organisationen. En automatiseret 

løsning er at foretrække frem for 

en manuel opdatering.

Netværk og kommunikation

Hvad?

Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

Hvornår?

De 7 temaer - Tema 3
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Der skal oprettes et system, der kan sikre dels den 

fornødne støtte til MED-udvalgene, men også ko-

ordinere arbejdsmiljøindsatsen i organisationen. 

Her tænkes på blandt andet arbejdsmiljøkoor-

dinerende funktioner samt Arbejdsmiljø & HR’s 

støtte til MED-Organisationen.

 

Alle medarbejdere har et ansvar for eget ar-

bejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanter, ledere 

og chefer har et særligt ansvar for at medvirke til 

ordentlige arbejdsforhold. Der er ofte behov for 

at koordinere arbejdsindsatsen både centralt i 

MED-udvalgene, men også decentralt i de enkelte 

arbejdsmiljøgrupper. Dette initiativ skal medvirke 

til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet i organisatio-

nen, så arbejdsmiljøindsatsen får mere forebyg-

gende karakter.

Direktionen udarbejder i samarbejde med Ar-

bejdsmiljø & HR funktionsbeskrivelser for arbejds-

miljøkoordinerende funktioner.

Arbejdsmiljø & HR udarbejder udkast til model for 

kontaktpersonordningen.

Funktionsbeskrivelser udarbejdes inden 1/6 2011.

Opstart af arbejdsmiljøkoordinerende funktioner 

inden 31/12.

Arbejdsmiljø & HR udarbejder udkast til kontakt-

personordningen inden 1/6 2011.

Koordinering af arbejdsmiljø

Etablering af en række arbejdsmiljøkoordina-

torfunktioner decentralt, tilknyttet for eksempel  

hvert direktørområde. Arbejdsmiljøkoordinato-

rerne skal bl.a. have følgende funktioner:

•	  Implementering og tilpasning af arbejdsmiljø-

strategiens delelementer i eget område.

•	  Videndeling ift. bl.a. arbejdsskader og øvrige 

relevante arbejdsmiljøforhold

•	  Bindeled mellem MED-organisationen og Ar-

bejdsmiljø & HR.

•	  Kvalificering af MED-udvalgenes arbejds- og 

beslutningsgrundlag.

•	  Tovholder ift. netværk/erfamøder blandt ar-

bejdsmiljørepræsentanterne.

•	  Medvirke til at de administrative forpligtelser i 

Arbejdsmiljøloven overholdes.

•	  Vurdere behov for relevant kompetenceudvikling 

i organisationen.

Kontaktpersonordning

Etablering af en kontaktpersonordning i Arbejds-

miljø & HR til støtte af MED-udvalg og arbejds-

miljøkoordinatorer. Medarbejdere i Arbejdsmiljø 

& HR tilknyttes et antal fag- og fællescentre, og 

deltager efter behov i bl.a. MED-udvalgsmøder 

samt fungerer som de arbejdsmiljøkoordinerende 

funktioners sparringspartnere. 

Koordinering og støtte

Hvad?

Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

Hvornår?

De 7 temaer

Tema 4
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Arbejdsmiljøuddannelsen skal tilpasses de nye 

lovkrav. Samtidig skal uddannelsen tilpasses 

Frederikshavn Kommunes behov, så den bliver så 

relevant og vedkommende som muligt for med-

arbejderne. Ligeledes skal der udvikles modeller 

for kompetenceudviklingsplaner og for den årlige, 

lovpligtige efteruddannelse af arbejdsmiljørepræ-

sentanter og ledere.

Arbejdsmiljøloven påbyder, at alle 

virksomheder udarbejder kompetenceudvik-

lingsplaner samt udbyder årlig efteruddannelse. 

Samtidig er der et behov for løbende kompe-

tenceudvikling på arbejdsmiljøområdet, så alle 

medlemmer af MED-organisationen bliver velfun-

gerende ”ambassadører” indenfor eget område. 

Herved kan vi i fællesskab udvikle Frederikshavn 

Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor sik-

kerhed, sundhed og trivsel er i højsædet.

Arbejdsmiljø & HR har igangsat arbej-

det med at tilpasse arbejdsmiljøuddannelsen til 

de nye krav. Afdelingen er desuden tovholder på 

de øvrige initiativer.

Den nye arbejdsmiljøuddannelse er implementeret 

i første halvår 2011.

Opstart af efteruddannelse af arbejdsmiljøgrup-

perne sker i andet halvår 2011 med 1. oktober 2011 

som deadline for udbud af efteruddannelserne. 

Retningslinjer for kompetenceudviklingsplanerne 

indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen – se initia-

tiv for Rammer & Redskaber.

Arbejdsmiljøuddannelsen 

I samarbejde med underviser tilpasses uddan-

nelsen de lovgivningsmæssige krav samt intentio-

nerne i arbejdsmiljøstrategien, herunder Ansvar & 

Pligter.

Lovpligtig efteruddannelse

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at konkreti-

sere, hvordan den årlige efteruddannelse(1½ dag) 

kan sammensættes såvel centralt som decentralt, 

så den også imødekommer de årlige kompeten-

ceudviklingsplaner. I 2011 målrettes tilbuddene 

for de årlige 1½ dages uddannelse de respektive 

centre/områder(i samarbejde mellem Arbejdsmiljø 

& HR og de respektive centre).

Kompetenceudvikling af

arbejdsmiljørepræsentanter og ledere

Der skal findes en model for, hvordan udarbejdel-

sen af de lovpligtige kompetenceudviklingsplaner 

kan praktiseres, så det bliver praktisk anvendeligt. 

I første omgang udarbejdes kompetenceudvik-

lingsplanerne af MED-udvalgene. Retningslinjer 

for gennemførelse af kompetenceudviklingspla-

nerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen.

Kompetenceudvikling
og uddannelse

Hvad?

Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

Hvornår?

De 7 temaer

Tema 5
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Trivsel og Sundhedsfremme handler om at have 

og fastholde sunde medarbejdere, som trives på 

deres arbejde. Indsatsen er delvist bestemt af ”Af-

tale om trivsel og sundhed” som partierne indgik i 

forbindelse med KTO 08. Aftalen har til formål at:

•	  Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de 

ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

•	  Styrke grundlaget for kommunernes forebyggel-

ses- og fastholdelsesindsats

•	 Skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

Arbejdsmiljøloven siger ”man må ikke blive syg af 

at gå på arbejde” og som arbejdsgiver har vi ikke 

råd til at lade være med at gøre en aktiv indsats 

på sundhedsfremme- og trivselsområdet! 6000 

sunde medarbejdere der trives i en sund krop, er 

et mål, som Frederikshavn Kommune som ar-

bejdsplads gerne vil gå efter. 

Vi vil sikre, at den sociale kapital bliver et fokus-

område, hvor relationer giver udbytte fagligt og 

menneskeligt. Medarbejderne er den vigtigste 

ressource for organisationen Frederikshavn Kom-

mune.

Trivselskoordinatoren koordinerer initiativer med 

arbejdsgruppen og i nogen udstrækning resten af 

Arbejdsmiljø & HR. 

Arbejdsgruppen godkender tildeling af midler og 

støtter aktivt op om arrangementer med arbejds-

kraft. 

HovedMED godkender kommissorium og indsats-

områder.

Kommissorium og indsatsområder defineres i 

foråret 2011. 

Trivselsundersøgelse primo 2012.

Implementering af Sundhedsstyrelsens fem trin 

startes op medio 2011.

Løbende igangsættes tiltag til fremme af de ansat-

tes trivsel og sundhed.

I Frederikshavn Kommune koordineres en stor del 

af trivsels- og sundhedsfremmeindsatsen hos triv-

selskoordinatoren og den tilknyttede arbejdsgrup-

pe. Sundhedsstyrelsens femtrinsmodel, som er 

et systematisk og strategisk værktøj til at arbejde 

med sundhedsfremme implementeres i 2011, som 

rettesnor for den koordinerede indsats.

Følgende initiativer gennemføres:

•	  Udarbejdelse af kommissorium og prioritering af 

indsatsområder for trivsels- og sundhedsfrem-

meindsatsen, således der kan opnås en syner-

gieffekt på udvalgte indsatsområder med de 

midler, som er til rådighed.

•	  Gennemførelse af en trivselsundersøgelse i 2012.

•	  Oprettelse af søgepuljer. Der udarbejdes kriterier 

for tildeling af midler fx krav om evidensbase-

rede tiltag, geografisk spredning af de tildelte 

ressourcer, krav om behovsafklaring, evaluering 

samt prioritering af projekter, som understøtter 

allerede eksisterende tiltag.

•	  Hertil kommer en række konkrete tiltag som skal 

være fagligt velfunderede, men også under-

holdende foredrag for alle ansatte, sundheds-

ordning for kommunens ansatte, initiativer i 

forhold til motion samt koordineret indsats i 

relation til kost.

Trivsel og Sundhedsfremme 

Hvad?

Hvorfor?

Hvordan?

Hvornår?

De 7 temaer - Tema 6

Hvem?
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Sygefravær De 7 temaer

Tema 7

Frederikshavn Kommune vil have et markant fald 

i sygefraværet, og der skal hele tiden være fokus 

på at få nedbragt sygefraværet. Dette skal gøres 

med fokus på den enkelte medarbejder og ar-

bejdspladsen. Det skal sikres, at der tages hånd 

om medarbejderen, der er sygemeldt. Sygdom er 

en privat sag, men fravær er et fælles anliggende. 

Derfor skal der være en god relation mellem 

medarbejder og leder – også i en sygdomspe-

riode. Arbejdspladsen skal således drage omsorg 

for medarbejderen – ambitionen er at fastholde 

medarbejderen og skabe et trygt og tillidsfuldt 

samarbejde mellem de to parter. 

Se desuden projektbeskrivelse: Håndtering af sy-

gefravær i Frederikshavn Kommune af juni 2010.

Ved et konsekvent og målrettet fokus på sygefra-

været fra ledelsens side skal fraværet nedbringes. 

Regler om håndtering af sygefravær skal overhol-

des. Vi skal drage den økonomiske fordel af at alle 

er på arbejde. Vi har ikke råd til at lade være!

Medarbejderen skal fastholdes i jobbet, når det 

er foreneligt med medarbejderens situation og 

driften på arbejdsstedet. Medarbejderne skal vide, 

hvad de kan forvente ved en sygemelding, så der 

ikke opstår utryghed eller usikkerhed hos medar-

bejderne.

Det gennemsnitlige sygefravær forventes at falde 

fra 5,1 % i 2009 til 4,5 % i 2011 og yderligere i 2012.

Alle ledere med personaleansvar.

I AM & HR er sygefraværskoordinatoren omdrej-

ningspunktet for dette arbejde.

1-5-14 er iværksat ultimo 2010. 

Midtvejsevaluering skal ske i 2. halvår 2011. Syge-

fraværsprojektet evalueres i andet halvår 2012.

Ensartet håndtering af sygefravær ved 1-5-14.

Alle ledere er undervist i modellen 1-5-14, og 

efterfølgende implementeres det i alle personale-

grupper.

Der afholdes årligt løbende kurser for nye ledere. 

Modellen præsenteres også på den lovpligtige 

arbejdsmiljøuddannelse.

 

Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanter har 

adgang til et ressourceteam bestående af forskel-

lige kompetencer afhængig af opgaven – psyko-

loger, ergo- og fysioterapeuter, jobkonsulenter og 

jurister.

Der er ansat en sygefraværskoordinator som støt-

tefunktion til implementering og fastholdelse af 

fraværsmodellen 1-5-14.

AM & HR skal sikre en midtvejsevaluering, hvor 

modellens implementeringsproces og drift vurde-

res. Påvirkningen på sygefraværet vurderes og det 

ses om de forventede fald i fravær opnås. 

Hvad?

Hvorfor?

Hvordan?

Hvornår?

Hvem?
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I Frederikshavn Kommune:

Vil vi have en effektiv organisering og tilgængelig systematik.

Har alle en legitim ret til at stille krav til deres arbejdsmiljø.

Skal antallet af arbejdsskader med fravær falde markant.

Skal der ske et fald i sygefraværet til 12,5 dage i gennemsnit i 2012.

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads


