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I dette kapitel kan du læse om tillidsrepræsentantens og arbejdsmilܯ
šƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�ƣżŧŧĪƣ܍�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ�żŃ�
ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܓ�'Īƣ�ƫŤĪŧŲĪƫ�ŰĪŧŧĪŰ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿł�
ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣܓ�tżŃŧĪ�ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ�Īƣ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ܍�ƫżŰ�łǢ�
ŲĖƣ�ÿǼƸÿŧĪƣ�żǜĪƣƸƣęģĪƫ܍�żƠŊƙƣĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫŤÿŧ�łżƣŊÿŲģŧĪƫܓ��ŲģƣĪ�ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ�
handler om brud på arbejdsmiljøloven eller krænkende handlinger som 
ŰżěŲŏŲŃܓ�/Ų�ƸƣĪģšĪ�łżƣŰ�łżƣ�ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ�ģƣĪšĪƣ�ƫŏŃ�żŰ�ǀżǜĪƣĪŲƫƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�
omkring opgaveløsningen, der kan give anledning til samarbejdsprobleܯ
mer, mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

ڑڐڒ 
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KONFLIKTER &
MISTRIVSEL

fÿƠŏƸŧĪƸ�łÿŧģĪƣ�ŏ�Ƹż�ģĪŧĪ�'ĪŲ�łƙƣƫƸĪ�ģĪŧ�Īƣ�ĪŲ�ŏŲƸƣżģǀŤƸŏżŲ�Ƹŏŧ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�łÿŃŧŏŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸ-
ŧƙƫŲŏŲŃ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ģĖƣŧŏŃƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�
'ĪŲ�ÿŲģĪŲ�ģĪŧ�ěĪƫŤƣŏǜĪƣ�ģĪƸ�ģÿŃŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģĪ�żŰŤƣŏŲŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ܉�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�
mistrivsel på arbejdspladsen, dvs. hvordan du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljø-
repræsentant kan italesætte samarbejdsproblemer, mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø samt 
ƫƸƙƸƸĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�ƣĖģŃŏǜĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣ 

'/t�F�¦®¼/�'/h��F�f�£S¼h/¼�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/� 
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/rt/¦��G�®£�¦G®r�h܌

ޞ  Nǜÿģ�łżƣƫƸĖƫ�ǜĪģ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧܐ
ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸ-

lige sektor?
ޞ  Hvad er rammerne for håndtering af mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø på det private og 
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪܐ

ޞ  Hvornår kan der strejkes, laves blokade og hvornår gælder fredspligten?
ޞ  NǜżƣŲĖƣ�ƫŤÿŧ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŏŲģģƣÿŃĪƫܐ
ޞ  Hvad er forskellen på tvister om fortolkning af eller brud på overenskomster og så kon-
ǵŧŏŤƸĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣܐ
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RAMMERNE FOR  
KONFLIKTLØSNING & 
N�t'¼/¦StG��F� 
rS®¼¦Sß®/hޤ��'�¦hSG¼�
ARBEJDSMILJØ

fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�Īƣ�ǀǀŲģŃĖĪŧŏŃĪ�ƠĖ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�Ŋǜżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŃ�ŧĪģĪƣĪ�ÿƣěĪšģĪƣ�ƫÿŰŰĪŲ�żŰ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�
ģĪ�łęŧŧĪƫ�żƠŃÿǜĪƣ�fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ģęŤŤĪƣ�żǜĪƣ�ĪŲ�ěƣĪģ�ǜŏǽƸĪ�ÿł�ƫƸżƣĪ�żŃ�ƫŰĖ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ܉�ģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�żƠƫƸĖƣ�ŏ� 
ģÿŃŧŏŃģÿŃĪŲ�/Ų�ƸǣƠĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�Īƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ģĪƣ� ƣĪŧÿƸĪƣĪƣ�ƫŏŃ� Ƹŏŧ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�ÿł�ĪŧŧĪƣ�
ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣܕr/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŧģĪƫ�łÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤ-
ƸĪƣ�FÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�żƠƫƸĖ� ŏ� łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�żƠŊƙƣ�żŃ�ŃĪŲłżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�ÿł�ÿǽƸÿŧĪƣ� ŏŤŤĪ�ŤǀŲ�
på arbejdspladsen, men også under de centrale overenskomstforhandlinger mellem fagforbund og 
ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃĪƣ��ŲģƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ěƣǀģ�ƠĖ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�

'Īƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ŧŏģƸ�ÿŲģĪŲ�ŤÿƣÿŤƸĪƣ܉�łǢ�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�żƠƫƸĖƣ�ŰŏƫłżƣƫƸĖĪŧƫĪƣ�żŃ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�
ŰĪŧŧĪŰ�ŤżŧŧĪŃĪƣ� ĪŧŧĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ� ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�NĪƣ� Īƣ� ƸÿŧĪ�żŰ� ŏŲƸĪƣƠĪƣƫżŲĪŧŧĪ� ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�
En uenighed kan fx dreje sig om, hvordan bestemte arbejdsopgaver løses eller fordeles. Det kan også 
være, at du som tillidsvalgt eller en kollega føler, at I er udsat for krænkende handlinger eller på anden 
måde ikke trives på arbejdspladsen. 

tĖƣ�ģĪƸ�ŊÿŲģŧĪƣ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�Īƣ�ģĪƣ�żǽƸĪ�ŰÿƣŤÿŲƸ�łżƣƫŤĪŧ�ƠĖ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŰĪģ-
ÿƣěĪšģĪƣ�żŃ�ŧĪģĪƣĪŲ�żƠłÿƸƸĪƣ�ĪŲ�ŃŏǜĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸ܉�ŧŏŃĪƫżŰ�šĪƣĪƫ�ƸŏŧŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃ�
NǜżƣģÿŲ�ĪŲ�ŃŏǜĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ܉�ŤÿŲ�łĖ�ŰęƣŤěÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�ƠĖ� 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ÃŧƙƫƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŲ�ěŏģƣÿŃĪ� Ƹŏŧ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ܉�ģĖƣŧŏŃƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�żŃ� ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣż-
ěŧĪŰĪƣ܉�żŃ�ģĪƸ�ƫŧŏģĪƣ�ƠĖ�ƸŏŧŧŏģĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪ�S�ƫŏģƫƸĪ�ĪŲģĪ�ŤÿŲ�ǀŧƙƫƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�
resultere i faldende produktivitet eller dårligere service, og i værste fald kan du eller kollegerne gå ned 
med stress.  

fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�Īƣ�ģżŃ�ŏŤŤĪ�ŤǀŲ�ģĖƣŧŏŃƸ�fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣěĪģƣĪ�łżƣŊżŧģĪŲĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫ-
pladsen. Ved at italesætte samarbejdsproblemer, arbejdsmiljøproblemer og misforståelser af overens-
ŤżŰƫƸĪŲ�żŃ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ�ƣĪŃŧĪƣ�łĖƣ�ŰÿŲ�ƫŲÿŤŤĪƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ŏŃĪŲŲĪŰܨ��żŃ�ģĪƸ�Īƣ�ĪƸ�ŃżģƸ�ŃƣǀŲģ-
ŧÿŃ�łżƣ�ÿƸ�ǀģǜŏŤŧĪ�ŲǣĪ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ܉�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ�żŃ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�Űǜ�

hĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ģĪƸ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ÿŲƫǜÿƣ�łżƣ�ÿƸ�ƸÿŃĪ�ŊĖŲģ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�
ŰĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŧƙƫĪƫ�ěĪģƫƸ�ŃĪŲŲĪŰ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�żŃ�ģŏÿŧżŃ�ŰĪŧŧĪŰ�ģŏŃ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�żŃ�
ŧĪģĪŧƫĪŲ� ®żŰ� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ĪŧŧĪƣ� ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ěŏģƣÿŃĪƣ� ģǀ� Ƹŏŧ� ÿƸ� łżƣĪěǣŃŃĪ܉�
ŏƸÿŧĪƫęƸƸĪ�żŃ�ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ĪŲ�ŤżŲƫƸƣǀŤƸŏǜ�ŰĖģĪ܉�ŏŲģĪŲ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ǀģǜŏŤŧĪƣ�ƫŏŃ�Ƹŏŧ�ƫÿŃĪƣ܉�Ŋǜżƣ�
�ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�FÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�ĪŧŧĪƣ��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƫ�FÿŤƸŏƫŤ�Īƣ�ģĪƸ�ģĪ�łęƣƣĪƫƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ģĪƣ�
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ŲĖƣ�ģĪƣƸŏŧ�hÿŲŃƸ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ� ŧƙƫĪƫ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ŃĪŲŲĪŰ�ģŏÿŧżŃ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪŧŧĪŰ�
tillidsvalgte, medarbejderne og ledelsen - enten uformelt eller i regi af arbejdsmiljøorganisationen, 
r/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸܕƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�ĪŧŧĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ�

'ĪƸ�Īƣ�ŲĪŰŧŏŃ�ĪƸ�ěęƣĪŲģĪ�ƠƣŏŲĜŏƠ�ŏ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�ƠĖ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ŤżŲǴŧŏŤƸ-
trappe�rĪģ�ģĪƸ�ŰĪŲĪƫ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�ÿŧƸŏģ�ƫƙŃĪƣ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƫĖ�ƸęƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸܨ��ÿŧƸ-
ƫĖ�ƠĖ�ƸƣÿƠƠĪŲƫ�ŲĪģĪƣƫƸĪ�ƸƣŏŲ�fǀŲ܉�ŲĖƣ�ŰÿŲ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ�ŊĪƣ܉�ŃĖƣ�ŰÿŲ�ǜŏģĪƣĪ�żƠ�Ƹŏŧ�ŲęƫƸĪ�ƸƣŏŲ

S�ģĪ�ŲęƫƸĪ�ÿłƫŲŏƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ŧęƫĪ�ŲęƣŰĪƣĪ�żŰ�ģĪ�łżƣŰĪŧŧĪ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�
ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ܉�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ģĖƣŧŏŃƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ƠĖ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣܨ��żŃ�
Ŋǜÿģ�ģĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�łżƣ�ģŏƸ�ǜŏƣŤĪ�ƫżŰ�ŊĪŲŊżŧģƫǜŏƫ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�

®�r�¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼�F�¦ß/t¼/®�'Ã�at�bidrage 
til at italesætte dårligt samarbejde, støtte kolleger samt forebygge og løse 
żƠƫƸĖĪģĪ�łÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ÿŲģƣĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�®żŰ�
arbejdsmiljørepræsentant er du med til at forebygge dårligt arbejdsmiljø og 
mistrivsel på arbejdspladsen. Du har også en vigtig rolle i forhold til at hånd-
tere brud på arbejdsmiljøloven og rådgive ledelsen i arbejdsmiljøspørgsmål.  
 
De overordnede rammer for jeres arbejde er forskellige. Hvis du er tillids-
repræsentant, er samarbejds-/MED-systemet, overenskomstsystemet, og 
ŊĪƣǀŲģĪƣ�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�ģŏŲ�ƠŧÿƸłżƣŰ܉�ŲĖƣ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�
og mistrivsel på arbejdspladsen. 

®�r��¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼ sætter arbejdsmil-
jøloven, MED-systemet og klageinstanser som Arbejdstilsynet rammerne for 
dit arbejde med at forebygge og håndtere mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. 
I kan med fordel samarbejde og udnytte jeres viden og platforme, når der 
żƠƫƸĖƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ
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TILLIDSREPRÆSENTANTENS 
£h�¼F�¦r�F�¦�N�t'¼/¦StG�
AF SAMARBEJDSPROBLEMER, 
MISTRIVSEL & FAGLIGE  
KONFLIKTER

�¦�/d'®rShd�¦/£¦�ܴ 
SENTANTENS PLATFORM 
F�¦�N�t'¼/¦StG��F�
MISTRIVSEL &  
OVERTRÆDELSE AF  
ARBEJDSMILJØLOVEN

¦ÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�Īƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ܉�żŰ�ģĪƸ�ģƣĪšĪƣ�ƫŏŃ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�łżƣ-
ƸżŧŤŲŏŲŃ� żŃ� ěƣǀģ� ÿł� ŊĪŲŊżŧģƫǜŏƫ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪŃŧĪƣ܉� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉� ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ� ĪŧŧĪƣ� ƫÿŰÿƣěĪšģƫܫ� 
ĪŧŧĪƣ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�łĖƣ�ŤŧÿƣŧÿŃƸ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƸ�Īƣ�łżƣ�ĪŲ�ƸǣƠĪ�
ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�S�ƫƸĖƣ�żǜĪƣłżƣ�

Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant undersøger, hvad der gør sig gældende på din arbejds-
Ơŧÿģƫ܉�ģÿ�ģĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ƫƸżƣ�łżƣƫŤĪŧ�łƣÿ�ĪƸ�ĪŰŲĪ�Ƹŏŧ�ĪƸ�ÿŲģĪƸ�ƠĖ�ģĪ�łżƣŰĪŧŧĪ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�S�
kapitlets anden del kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant i samarbejde med kolleger 
żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŤÿŲ�ŃƙƣĪ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�żƠƫƸĖƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�

KAPITEL 6   |   BAGGRUND206

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹�Ƨ÷òƄƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň
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�ƣǀģ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ� 
om fortolkning af  r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫܫ ÿǽƸÿŧĪƣ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ŏ� 

samarbejdssystem. 

fżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ģĪƣ�ƣĪŧÿƸĪƣĪƣ�ƫŏŃ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�Īƣ�ŧŏģƸ�ǜÿŲƫŤĪܫ 

ligere at placere. Typisk behandles de i arbejdsmiljø- 

systemet og varetages dermed af typisk af arbejdsmiljøre-

præsentanten. Men hvis et bestemt arbejdsmiljøtema er 

ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫ-

ÿǽƸÿŧĪƣܕr/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ܉�ŧƙƫĪƫ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ƣÿŰŰĪƣ-

ne af henholdsvis overenskomstsystemet og samarbejdssy-

stemet eller MED-systemet, hvor det forventes, at du som 

ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ěŏģƣÿŃĪƣ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�

FÿŃŧ
ŏŃĪ�Ť

żŲǵŧ
ŏŤƸĪ

ƣ�ƫżŰ
� 

fortolkning af og brud  

på overenskomster,  

arbejdsnedlæggelser, strejker, 

lockout etc. behandles i  

żǜĪƣ
ĪŲƫŤ

żŰƫ
Ƹƫǣƫ

ƸĪŰ
ĪƸ�
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Rammerne for håndtering af mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø er som udgangspunkt Arbejdsmiljølo-
ǜĪŲ�żŃ�ģĪ�ŤŧÿŃĪŏŲƫƸÿŲƫĪƣ܉�ģĪƣ�ŤŲǣƸƸĪƣ�ƫŏŃ�ÿŲ�ŊĪƣƸŏŧ�ƫżŰ�łǢ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�rĪŲ�ŏ�ƸÿŤƸ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫ-
Űŏŧšƙ�ŏ�ƫƸÿģŏŃ�ƫƸŏŃĪŲģĪ�Ńƣÿģ�ŏŲģÿƣěĪšģĪƫ�ƫżŰ�ƸĪŰÿ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿ-
ŧĪƣ�żŃ�r/'ܫ�ÿǽƸÿŧĪƣ܉�ŤÿŲ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�żŃƫĖ�ŏƸÿŧĪƫęƸƸĪƫ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�r/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ŊĪŧƸ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ܉�ŊǜżƣģÿŲ�
łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƸĪŰÿĪƣ� Īƣ� ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ� ŏ� ģĪ� łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉� ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ� żŃ�
r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ܉�ģÿ�ģĪƸ�Īƣ�ěĪƫƸĪŰŰĪŲģĪ�łżƣ܉�Ŋǜżƣ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŧƙƫĪƫ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ǀŲģĪƣ-
søger, hvad der gør sig gældende på din arbejdsplads, da det afgør, hvordan du som arbejdsmiljø- 
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƫ�ŏ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�

�¦�/d'®rShd�h�ß/t�
Arbejdsmiljøloven er en del af det lovgrundlag, som virksomhederne skal indrette deres arbejdsmiljø 
ĪǽƸĪƣܨ��żŃƫĖ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ�ģĪƣŰĪģ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�
inden for rammerne af arbejdsmiljøorganisationen, og her er det så dig som arbejdsmiljørepræsen-
ƸÿŲƸ܉�ģĪƣ� ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ� ŧĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ� ƣżŧŧĪ� ŏ� łżƣŊżŧģ� Ƹŏŧ� ÿƸ�ěŏģƣÿŃĪ� Ƹŏŧ� ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�'ĪƸ�
ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�łƙƣĪƣ�ƸŏŧƫǣŲ�ŰĪģ�ěĖģĪ�ģĪƸ�łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�rĪŲ�ŤǀŲ�
ŰĪģ�ŲżŃŧĪ�ģĪŧĪ�ÿł�ģĪƸܔ�łǢ�ŤÿŲ�ģĪ�ŏŤŤĪ�ƣĪÿŃĪƣĪ�ƠĖ�ģĖƣŧŏŃ�ŧĪģĪŧƫĪ�tĖƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ƣĪÿŃĪƣĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫ-
miljøforhold, er det i form af såkaldte ’reaktioner’, og der er ret faste retningslinjer for, hvad de afgiver 
reaktioner på. 

�ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ǜŏŧ�ƣĪÿŃĪƣĪ�ŰĪģ�łǢ�ĪƸ�ƠĖěǀģ�ŰĪģ�łƣŏƫƸ܉�ĪƸ�ƣĖģŃŏǜŲŏŲŃƫƠĖěǀģ܉�ĪƸ�łżƣěǀģ܉�ĪŲ�ÿģŰŏŲŏƫƸƣÿƸŏǜ�
ěƙģĪ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�ƠżŧŏƸŏÿŲŰĪŧģĪŧƫĪ܉�Ŋǜŏƫ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ŏŤŤĪ�ŧĪǜĪƣ�żƠ�Ƹŏŧ�ƫŏŲĪ�ƠŧŏŃƸĪƣ�ĪǽƸĪƣ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�
�ŧŧĪ� ƸŏŧƫǣŲ� ƸÿŃĪƣ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ� ŏ� ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣŲĪƫ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ƠƣżģǀŤƸŏżŲƫĪŲŊĪģĪƣ܉�ŰĪŲ�ÿŧŧĪ�ÿłŃƙƣĪŧƫĪƣ�
sendes til virksomhedens juridiske enhed. 

f�tFhSf¼¼æ£/¦�'Ã�f�t��
f�rr/�¼Sh��¼�®¼���ß/¦F�¦
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¦�rr/¦t/�F�¦�f�tFhSf¼h�®tStG�St'/tF�¦�
®�r�¦�/d'®®æ®¼/r/¼ܟr/'ܴ®æ®¼/r/¼�
På danske arbejdspladser er rammerne for at løse samarbejdsproblemer på arbejdspladserne forskel-
ŧŏŃĪ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�żŰ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪ�żŃ�ƣĪŃŏżŲÿŧĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫƸÿƸƫŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ÿƣ-
bejdspladser. 

r/'ܴ�F¼�h/t�£��'/¼��
f�rrÃt�h/��G�¦/GS�t�h/��r¦�'/

Inden for regioner og kommuner er det parternes organisationer – det vil sige Kommunernes Landsfor-
ening (KL), Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet– der behandler spørgsmål om fortolkning 
żŃ�ěƣǀģ�ƠĖ�r/'ܫƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�Nǜŏƫ�ǀżǜĪƣĪŲƫƫƸĪŰŰĪŧƫĪŲ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ŧƙƫĪƫ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ܉�ŤÿŲ�ƫÿŃĪŲ�
ŏŲģěƣŏŲŃĪƫ�łżƣ�ĪŲ�ǜżŧģŃŏǽƸƫƣĪƸ�/Ų�ģżŰŰĪƣ܉�ǀģƠĪŃĪƸ�ÿł��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ܉�żŃ�Ƹż�ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�łƣÿ�ŊǜĪƣ�ƫŏģĪ�
ƸƣęǳłĪƣ�ƫĖ�ĪŲ�ŤĪŲģĪŧƫĪܨ��żŃ�ģĪŲ�Īƣ�ĪŲģĪŧŏŃ�
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�¦�/d'®¼Sh®æt/¼®�¦/�f¼S�t/¦�ß/'�¼Sh®æt��

VEJLEDNING: Arbejdstilsynet udsteder en 
vejledning til arbejdspladsen, hvis der er 
arbejdsmiljøforhold som kan justeres, men 
Ŋǜżƣ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŃƣǀŲģŧÿŃ�łżƣ�ÿƸ�ƸƣęǳłĪ�ĪŲ�ÿł-
gørelse. Vejledninger er ikke retligt bindende 
og er alene anbefalinger til håndteringen af 
bestemte arbejdsmiljøproblemer. 
 
AFGØRELSE UDEN HANDLEPLIGT: Arbejds-
tilsynet konstaterer, at arbejdspladsen har 
overtrådt arbejdsmiljøloven, men pålægger 
ikke arbejdspladsen en handlepligt.  
 
RÅDGIVNINGSPÅBUD: Arbejdspladsen skal 
bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed 
på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med 
at løse og forebygge det eller de arbejdsmil-
jøproblemer, som arbejdspladsen har fået 
påbud om.  
 
PÅBUD MED FRIST: Arbejdspladsen kan fort-
sætte produktionen, men det kræves, at der 
ǿŲģĪ�ĪŲ�ƠĪƣŰÿŲĪŲƸ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧ-
jøproblemet inden en bestemt dato. Fristen 
fastsættes af Arbejdstilsynet og skal sikre, at 
der afsættes nok tid til, at arbejdspladsen kan 
ǿŲģĪ�ĪŲ�łżƣŲǀǽƸŏŃ�ŧƙƫŲŏŲŃ 
 

UNDERSØGELSESPÅBUD: Arbejdspladsen 
skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller 
gennemføre besigtigelser for at konstatere, om 
arbejdsforholdene er forsvarlige, hvis Arbejds-
tilsynet har mistanke om risikable forhold eller 
undersøgelsen er led i en løbende kontrol af 
forholdene i en bestemt branche. Er der tale et 
ƠĖěǀģ�ŏǽƸ�ÿƸ�ǀŲģĪƣƫƙŃĪ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�
eller undersøge mulighederne for at substituere 
ƫƸżǳłĪƣ�żŃ�ŰÿƸĪƣŏÿŧĪƣ܉�ƫŤÿŧ�ǀŲģĪƣƫƙŃĪŧƫĪŲ�łżƣĪƸÿ-
ges af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på 
arbejdsmiljøområdet.  
 
STRAKSPÅBUD: Arbejdspladsen skal straks 
iværksætte foranstaltninger til at rette op på 
arbejdsmiljøproblemet 
 
STRAKSPÅBUD UDEN BETYDELIG FARE: 
Arbejdspladsen overtræder Arbejdsmiljøloven, 
uden der foreligger betydelig fare, dvs. hvis 
ƠĖěǀģģĪƸ�ŤÿŲ�ĪǽƸĪƣŤżŰŰĪƫ�ŰĪģ�ģĪƸ�ƫÿŰŰĪ�
eller inden for en kortere periode, eller hvis der 
fx er tale om midlertidige arbejdspladser, hvor 
afgørelsen forspildes medmindre problemet ikke 
bliver løst her og nu. 
 

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ
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®�r�¦�/d'®�F¼�h/¦�£��'/¼��
®¼�¼®hSG/��G�£¦Sß�¼/��r¦�'/�

ÃĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲƫ�łżƣƫƸĖĪŧƫĪ�ĪŧŧĪƣ�ÿŲǜĪŲģĪŧƫĪ�ƫŤÿŧ�ƫĖ�ǜŏģƸ�ŰǀŧŏŃƸ�ŧƙƫĪƫ�ŏ�ƫÿŰ-
ÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃĪƸܠ�ĪŧŧĪƣ�ŏ�ĪƸ�ŊżǜĪģƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ܉ܡ�Ŋǜŏƫ�ģĪƸ�ǿŲģĪƫ�
Nǜŏƫ�ŰÿŲ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ŊĪƣ܉�ŤÿŲ�ŊǜĪƣ�ÿł�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŏŲģěƣŏŲŃĪ�ƫÿŃĪŲ�łżƣ�®ÿŰÿƣěĪšģƫŲęǜŲĪƸ�
'Īƣ�ǿŲģĪƫ�ĪƸ�®ÿŰÿƣěĪšģƫŲęǜŲ�łżƣ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŰƣĖģĪ�żŃ�ĪƸ�łżƣ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�®ÿŰÿƣěĪšģƫŲęǜ-
ŲĪƸ�ěĪŊÿŲģŧĪƣ�ěƣǀģ�ƠĖ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�żŃ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃĪƣ�ÿł�ģĪŲ�®ÿŰÿƣěĪšģƫŲęǜŲĪƸ�ƫƙŃĪƣ�ƫĖ�ƫÿŃĪŲ�
bilagt ved forhandling med implicerede parter og evt. deres fagforening og arbejdsgiverforening. 
hǣŤŤĪƫ�ģĪƸ�ŊĪŧŧĪƣ�ŏŤŤĪ�ŊĪƣ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ƠƣżěŧĪŰĪƸ܉�ŤÿŲ�®ÿŰÿƣěĪšģƫŲęǜŲĪƸ܉�ŲĖƣ�ĪŲ�ÿł�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ěĪģĪƣ�żŰ�ģĪƸ܉�
søge hjælp hos en opmand, som enten udpeges af Samarbejdsnævnet eller – hvis man ikke kan blive 
ĪŲŏŃĪܨ��ÿł��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ�NĪƣĪǽƸĪƣ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ƫÿŃĪŲ�ƫżŰ�ǜżŧģŃŏǽƸ܉�żŃ�ģĪŲ�ŤÿŲ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�żƠŲĖƫ�łżƣŧŏŃ܉�
føre til kendelse. 

/f®/r£/h�£���¦Ã'�£��r/'ܴ�F¼�h/t

Hvis eksempelvis kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget har besluttet at lukke en institu-
ƸŏżŲ�ǀģĪŲ�ÿƸ�ŏŲłżƣŰĪƣĪ�ĪŧŧĪƣ�ģƣƙǽƸĪ�ģĪƸ�ŰĪģ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƫŏģĪŲ�łƙƣƫƸ܉�ŰĖ�ŰÿŲ�ƫżŰ�r/'ܫǀģǜÿŧŃ�
på institutionsniveau henvende sig til MED-Hovedudvalget. MED-Hovedudvalget kan gøre en 
ƣęŤŤĪ�ƸŏŲŃ�FƙƣƫƸ�żŃ�łƣĪŰŰĪƫƸ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ƫĪŲģĪ�ĪŲ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃ�ÿŲŰżģŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ÿƸ�ƣÿŰ-
ŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�żǜĪƣŊżŧģĪƫ�Nǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ŏŲģŃĖĪƸ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ƫƸƙƣƣĪ�
żŰƫƸŏŧŧŏŲŃƫƠƣżšĪŤƸĪƣ܉�ŤÿŲ�ŰÿŲ�żŃƫĖ�ŊĪŲǜŏƫĪ�Ƹŏŧ�ģĪŰ�hĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ŊĪƣĪǽƸĪƣ�ĪŲ�ŰĖŲĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ęŲģƣĪ�
beslutningen og lade sagen gå om. Hvis de ikke gør det, kan udvalget sende en beskrivelse af 
sagen til Forhandlingsfællesskabet og KL.

Kilde: www.oao.dk

fŏŧģĪ܌��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܌ܥڐڒڐڒܤ���ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ƣĪÿŤƸŏżŲĪƣ�ǜĪģ�ĪƸ�ƸŏŧƫǣŲ

STRAKSPÅBUD MED BETYDELIG FARE: 
Arbejdspladsen overtræder Arbejdsmiljøloven, 
og der er betydelig fare i en konkret arbejdssi-
tuation, men faren ikke er overhængende dvs. 
medarbejderne er ikke nærheden af faren på 
konstateringstidspunktet. Faren er betydelig, 
hvis der er risiko for, at en person kan pådrage 
sig en alvorlig personskade ved fx en ulykke.  
 
ADMINISTRATIVE BØDER: Arbejdstilsynet 
udsteder bøder, hvis der er tale om grove 
materielle overtrædelser af tydelige og alment 
velkendte områder af Arbejdsmiljøloven. 
Bøder udstedes kun, hvis overtrædelsen 
er klar og ukompliceret og ikke beror på et 
skøn. Arbejdspladsen har ret til ikke at betale 
ěƙģĪŲ܉�ŰĪŲ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŏŲģƫƸŏŧŧĪƣ�ŊĪƣĪǽƸĪƣ�
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Ƹŏŧ�ƣĪƸƫŧŏŃ�ƸŏŧƸÿŧĪ�ĪǽƸĪƣ�ěĪƸÿ-
lingsfristens udløb. 
 

FORBUD: Arbejdspladsen modtager et forbud 
mod øjeblikket at stoppe arbejdet, hvis der er 
betydelig fare for medarbejdernes og andre 
sikkerhed og sundhed. Arbejdet må først genop-
tages, når det kan udføres fuldt forsvarligt. 
 
POLITIANMELDELSE: Arbejdspladsen meldes 
til politiet, hvis der er tale om en grov overtræ-
delse af Arbejdsmiljøloven, eller hvis den ikke 
ƣĪƸƸĪƣ�ƫŏŃ�ĪǽƸĪƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ƠĖěǀģ�£żŧŏƸŏĪƸ�
ŤÿŲ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪŲģĪ�ƣĪšƫĪ�ƸŏŧƸÿŧĪ�Űżģ�ÿƣěĪšģƫ-
pladsen. Det er anklagemyndigheden, der 
bestemmer, om der skal rejses tiltale, og det er 
anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.  
 
STRAFBART AT OVERTRÆDE ARBEJDSMILܴ
JØLOVEN: Overtrædelse af Arbejdsmiljøloven 
ƫƸƣÿǳłĪƫ�ŲżƣŰÿŧƸ�ŰĪģ�ěƙģĪ܉�ŰĪŲ�ŤÿŲ�ŏ�ƫęƣŧŏŃƸ�
grove tilfælde medføre frihedsstraf.
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¦�rr/¦t/�F�¦�F�G¦/¼hSG/�f�tFhSf¼/¦
'ĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�łƣĪŰƫƸŏŧŧĪƫ�żǽƸĪ�ƫżŰ�ĪŲ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫŰżģĪŧ�rĪŲ�łÿŤƸŏƫŤ�ƫƸÿƣƸĪģĪ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�
ŰĪģ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�®ƸżƣŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ŏ܉ڕڕڔڍ��ģĪƣ�ĪŲģƸĪ�ŰĪģ�®ĪƠƸĪŰěĪƣłżƣŧŏŃĪƸ܉�ŏŲģĪŊżŧģƸ�ģĪ�łƙƣƫƸĪ�ŃƣǀŲģƫƸĪŲ�Ƹŏŧ�
ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Sڔڌڕڍ��ěŧĪǜ��ǀŃǀƫƸǀģǜÿŧŃĪƸ�ŲĪģƫÿƸ܉�żŃ�ģĪ�Ƹż�łƙŧŃĪŲģĪ�Ėƣ�ěŧĪǜ�ģĪƣ�ŧÿǜĪƸ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ŧżǜ-
ŃŏǜŲŏŲŃĪƣ�żŰ��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ܉�łżƣŧŏŃƫŰęŲģ�żŃ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�NĪƣŰĪģ�ǜÿƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ŃƣǀŲģŧÿŃƸ

®ǣƫƸĪŰĪƸ�łżƣ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�Īƣ�ƫĖŧĪģĪƫ�ĪŲ�ǀÿģƫŤŏŧŧĪŧŏŃ�ģĪŧ�ÿł�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�'ĪƸ�Īƣ�ĪƸ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�
element i modellen, at den sætter klare regler for, hvordan man skal forsøge at nå til enighed. Derved 
ěŧŏǜĪƣ�ŰżģĪŧŧĪŲ�ƫĪŧǜƣĪŃǀŧĪƣĪŲģĪܨ��ŰÿŲ�Ŋÿƣ� ƫŏŰƠĪŧƸ�ŊĪŲ�ƫŏƸ�ĪŃĪƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰ܉�ƫżŰ�ģĪŧǜŏƫ�
understøttes af staten. 

�ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ�ÿģƫŤŏŧŧĪƣ�ƫŏŃ�łƣÿ�ģĪ�ƙǜƣŏŃĪ�ģżŰƫƸżŧĪ�ǜĪģ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ǀŲģĪƣŧÿŃƸ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧƫĪƫŰŏŲŏƫƸĪƣĪŲ�żŃ�
ŏŤŤĪ� šǀƫƸŏƸƫŰŏŲŏƫƸĪƣĪŲ�'ĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�żŃƫĖ�ǀģƸƣǣŤ�łżƣ܉�ÿƸ�ÿŧŧĪ�ÿŤƸƙƣĪƣܨ��FżŧŤĪƸŏŲŃ�żŃ�ƣĪŃĪƣŏŲŃ܉�
arbejdsgivere og fagforeninger – anerkender, at der er fundamentale interessemodsætninger mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere. Samtidig har modellen vist, at den er i stand til gang på gang at løse 
ŏŲƸĪƣĪƫƫĪŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŃĪŲŲĪŰ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�ŰĪŧŧĪŰ�ŤżŰƠƣżŰŏƫƫƙŃĪŲģĪ�ƠÿƣƸĪƣ�

Hvis ikke arbejdsmarkedets parter gennem årene havde bevist, at de som hovedregel selv har kunnet 
ŧƙƫĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ܉�ǜŏŧŧĪ�ǜŏ�łżƣŰĪŲƸŧŏŃ�ŏ�ģÿŃ�ŊÿǜĪ�ĪƸ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ܉�ƫżŰ�ŏ�
større udstrækning ville være reguleret ved lovgivning, som vi kender det fra andre europæiske lande. 

S�ģĪ�ŲęƫƸĪ�ÿłƫŲŏƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ�łƣĪģƫƠŧŏŃƸ�żŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸƣĪƸƸĪŲ܉�ƫÿŰƸ�ŊǜŏŧŤĪ�ƣÿŰŰĪƣ�ģĪƣ�Ńƙƣ�ƫŏŃ�Ńęŧ-
ģĪŲģĪ�łżƣ�Ƹż�ƸǣƠĪƣ�ÿł�łÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�'ĪŲ�ĪŲĪ�ģƣĪšĪƣ�ƫŏŃ�żŰ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�
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'Īƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ǵŧĪƣĪ�ŃƣǀŲģĪ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ěŧŏǜĪƣ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƸ��ǽƸĪƫƸ�Īƣ�ĪŲ�ěƣÿŲĜŊĪ�ĪŧŧĪƣ�ĪƸ�ƫęƣŧŏŃƸ�
ÿƣěĪšģƫżŰƣĖģĪ�ŏ�łżŤǀƫ܉�żŃ�ƫĖ�ěĪƫƙŃĪƣ�ģĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ƠĖ�ĪŃĪƸ�ŏŲŏƸŏÿƸŏǜ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŤżŰ-
ŰĪ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ŏŲģƸƣǀǳłĪƸ�ĪŲ�ǀŧǣŤŤĪ܉�ĪŧŧĪƣ�Ŋǜŏƫ�ĪŲ�ŧęŃĪ�Ŋÿƣ�ÿŲŰĪŧģƸ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪ�

'ǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�ÿŧƸŏģ�ŏŲģěĪƣĪƸƸĪ�ƣŏƫŏŤÿěŧĪ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŰĪģ�ŊĪŲěŧŏŤ�ƠĖ�ÿƸ�łĖ�ĪƸ�
ǀÿŲŰĪŧģƸ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫěĪƫƙŃ�Nǜŏƫ�ģĪƸ� ƫŤĪƣ܉�żǜĪƣŃĖƣ�ƫÿŃĪŲ�Ƹŏŧ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�żŃ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�Ŋÿƣ�
ikke pligt til at sige, hvorfor og hvornår de kommer. 

®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ƫƸƙģĪƣ�ģǀ�ƸǣƠŏƫŤ�ƠĖ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�żŃ�ģĪ�łżƣŰĪŧŧĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪŃŧĪƣ�
ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ƸŏŧƫǣŲƫłƙƣĪŲģĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫěĪƫƙŃ�®Īŧǜ�Ŋǜŏƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Ŋÿƣ�żƠŲĖĪƸ�ĪƸ�ÿƣěĪšģƫ-
ŰŏŧšƙĜĪƣƸŏǿŤÿƸ܉�ŤÿŲ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŤżŰŰĪ�ƠĖ�ĪŃĪƸ�ŏŲŏƸŏÿƸŏǜ�'ĪŲ�ƸǣƠĪ�ěĪƫƙŃ�Ŋÿƣ�żǽƸĪ�Ƹŏŧ�łżƣŰĖŧ�ŰĪģ�ÿƸ�
ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ƫĪŧǜ�ĜĪƣƸŏǿĜĪƣĪģĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Ŋÿƣ�ƫƸǣƣ�ƠĖ�ģĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ܉�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ÿƸ�ĜĪƣƸŏǿĜĪƣŏŲŃƫ-
żƣģŲŏŲŃĪŲ�łǀŲŃĪƣĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ŊĪŲƫŏŃƸĪŲ�

®żŰ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ� ƫŤÿŧ� ģǀ� ŤĪŲģĪ� ģĪ� ěÿƫÿŧĪ� ƣĪŃŧĪƣ� żŃ� ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ� ŏ� �ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ� 
ÿƣěĪšģĪ�'ĪƸ�łĖƣ�ģǀ�ěŧÿ�ŤĪŲģƫŤÿě�Ƹŏŧ�ƠĖ�ģĪŲ�żěŧŏŃÿƸżƣŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�Fƣÿ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�
ŤÿŲ�ģǀ�łĖ�ŤǜÿŧŏǿĜĪƣĪƸ�ǜĪšŧĪģŲŏŲŃ�żŃ�ƫƠÿƣƣŏŲŃ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�ŏ�Ƹǜŏǜŧ�żŰ�żŰłÿŲŃĪƸ܉�ƣęŤŤĪǜŏ-
den eller håndteringen af arbejdsmiljøproblemer, eller hvis du har spørgsmål i konkrete sager. Regler 
żŃ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�ęŲģƣĪƫ�żǽƸĪ܉�ƫĖ�ěƣǀŃĪƣ�ģǀ�ģĪŰ�ŏŤŤĪ�šęǜŲŧŏŃƸ܉�Īƣ�ģĪƸ�ÿŧƸŏģ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģĪ�ÿƸ�ƸšĪŤŤĪ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ�
Ŋżƫ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ
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ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣܔ�ģĪŲ�ÿŲģĪŲ�ŊÿŲģŧĪƣ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�żƠƫŏŃĪŧƫĪ�ĪŧŧĪƣ�
łżƣŲǣĪŧƫĪ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�

F¦/'®£hSG¼��G�f�tFhSf¼¦/¼�ܳ�¼��®S'/¦��F�®�rr/�®�G
Da den danske model blev etableret for mere end 100 år siden, stod to ting helt centralt: Arbejdsgivere 
żŃ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣĪ�ŊÿǜģĪ�ěĖģĪ�łƣĪģƫƠŧŏŃƸ�żŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸƣĪƸ�rĪŲ�ŊǜżƣģÿŲ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�ŊÿǜĪ�ěĖģĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫƸÿƣƸĪ�
ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�żŃ�ƠŧŏŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊżŧģĪ�łƣĪģܐ�£żŏŲƸĪŲ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�ŊĪƣ�ƸŏŰŏŲŃ�'Īƣ�Īƣ�ĪŲ�Ƹŏģ�łżƣ�łƣĪģܨ��żŃ�
ģĪƣ�Īƣ�ĪŲ�Ƹŏģ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�

FREDSPLIGT
Et udgangspunkt for den danske model er fredspligten – altså at så længe en overenskomst løber, har 
ŰÿŲ�ƫżŰ�ŊżǜĪģƣĪŃĪŧ�ŏŤŤĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃĖ�ŏ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ŏ�ƠƣÿŤƫŏƫ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�
strejke eller på anden måde lægge hindringer i vejen for arbejdets udførelse, så længe en overenskomst 
løber. Arbejdsgiveren kan heller ikke lave lockout, altså udelukke dig og dine kolleger fra arbejdet. 
 
Der er dog undtagelser. Det er hvis: 

ޞ  lønnen udebliver pga. arbejdsgiverens manglende betalingsvilje eller -evne 

ޞ  der er risiko for sikkerhed og sundhed, eller 

ޞ  der foregår en personlig krænkelse. 

Det vil sige, at hvis du eller dine kolleger bliver udsat for arbejdsforhold, hvor jeres førlighed eller sund-
hed er på spil, eller hvis arbejdsgiveren opfører sig uanstændigt eller på anden vis krænkende, så kan I 
kan nedlægge arbejdet. 

�¦�/d'®¼Sh®æt/¼��G��/®�G®¼æ£/¦�

ANMELDT BESØG:�ěĪƫƙŃƫƸŏģƫƠǀŲŤƸĪƸƫ�ŤĪŲģĪƫ�ƠĖ�łżƣŊĖŲģ�żŃ�Īƣ�łÿƫƸƫÿƸ�ÿł��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ĪǽƸĪƣ�
ŃĪŲƫŏģŏŃ�ÿǽƸÿŧĪ�¼ŏģƫƠǀŲŤƸĪƸ�ŤÿŲ�ŲżƣŰÿŧƸ�ęŲģƣĪƫ 
 
Ã�tr/h'¼܍�ß�¦®h/¼��/®�G܌��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ǜÿƣƫŧĪƣ�ěĪƫƙŃĪƸ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃƸ܉�ŰĪŲ�S�ŤĪŲģĪƣ�ŏŤŤĪ�
ěĪƫƙŃƫƸŏģƫƠǀŲŤƸĪƸ܉�ƫżŰ�ƸǣƠŏƫŤ�ŃĪŲŲĪŰłƙƣĪƫ�ŏŲģĪŲłżƣڐܨڍ��Űģƣ�¼ŏģƫƠǀŲŤƸĪƸ�ŤÿŲ�ŲżƣŰÿŧƸ�ŏŤŤĪ�ęŲ-
dres. 
 
Ã�tr/h'¼܍�Ãß�¦®h/¼��/®�G܌�Arbejdstilsynet kommer tilfældigt forbi, og I ved hverken om  
Arbejdstilsynet kommer eller tidspunktet for besøget.  
 
UNDERSØGELSESBESØG: �ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ǀģǜęŧŃĪƣ�ƸŏŧłęŧģŏŃƸ�ÿŲƸÿŧ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĜĪƣƸŏǿĜĪƣĪģĪ� 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŰĪģ�ŊĪŲěŧŏŤ�ƠĖ�ÿƸ�ǀŲģĪƣƫƙŃĪ܉�ŊǜżƣǜŏģƸ�ĜĪƣƸŏǿĜĪƣŏŲŃƫżƣģŲŏŲŃĪŲ�łǀŲŃĪƣĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ŊĪŲ-
ƫŏŃƸĪŲ܉�ģǜƫ�ƫŏŤƣĪ�ÿƸ�ĜĪƣƸŏǿĜĪƣĪģĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�żǜĪƣŊżŧģĪƣ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ�ƣĪŃŧĪƣ
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tĖƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żƠƫƸĖƣ�ƫƠżŲƸÿŲƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ŲĪģŧęŃŃĪƣ�ÿƣěĪšģĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫ-
ŃŏǜĪƣĪŲ� ŏǜęƣŤƫęƸƸĪƣ� ŧżĜŤżǀƸ܉� ǜŏŧ� ģĪƣ� żǽƸĪ� ǜęƣĪ� ƸÿŧĪ� żŰ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫƸƣŏģŏŃ�ŊÿŲģŧŏŲŃ�żŃ�ěƣǀģ�ƠĖ�
fredspligten. I sådanne situationer er det såvel fagforeningernes og arbejdsgiverforeningens opgave 
at få deres medlemmer til at stoppe det overenskomststridige forhold. Parterne kan blive indkaldt til 
ĪƸ�łęŧŧĪƫŰƙģĪ܉�ƫżŰ�ǜŏŧ�ƠĖŧęŃŃĪ�ģĪŲ�ƠÿƣƸ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ƫƸÿƣƸĪƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ܉�ÿƸ�ŃĪŲżƠƸÿŃĪ�ÿƣěĪšģĪƸ�®ŤĪƣ�ģĪƸ�
ikke, risikerer den ansvarlige organisation at blive idømt en bod – det vil sige at skulle betale en bøde. 

'ǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ŤÿŲ�ŏŤŤĪ�ŏŃÿŲŃƫęƸƸĪ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸ܉�ŰĪŲ�ƫŤÿŧ�ƸǜęƣƸŏŰżģ�
forsøge at hindre den. Strejker og lockout er altså som hovedregel kun tilladt i forbindelse med en over-
ĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ�ŏ�ģĪŲ�ƠĪƣŏżģĪ�łƣÿ�īŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ǀģŧƙěĪƣ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ�ĪŲ�Ųǣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�
ƸƣęģĪƣ�ŏ�ŤƣÿǽƸ�S�ƫęƣŧŏŃĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ģżŃ�ěŧŏǜĪ�ěĪģƸ�ÿł�ģŏƸ�łżƣěǀŲģ�żŰ�ÿƸ�ŰĪģǜŏƣŤĪ�
ŏ�ĪŲ�ǜÿƣƫŧĪƸ�ƫǣŰƠÿƸŏŤżŲǵŧŏŤƸ�'ĪƸƸĪ�ŤÿŲ�ƫŤĪ�łżƣ�ÿƸ�ƫƸƙƸƸĪ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�Īƣ�
ŰǀŧŏŃƸ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ĪŧŧĪƣ�ěŧŏǜĪ�ĪŲŏŃĪ�żŰ�ÿƸ�łżƣŲǣ�ģĪŲ܉�ģĪƣ�ǜÿƣ�S�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ƸŏŧłęŧģĪ�ǜŏŧ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�
ěĪƸǣģĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ŤżŰŰĪƣ�ŏ�ƫƸƣĪšŤĪ܉�ŰĪŲ�ěŧżƸ�ŲęŃƸĪƣ�ÿƸ�ǀģłƙƣĪ�żƣģƣĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƸƣÿŲƫƠżƣƸĪƣĪ�ǜÿƣĪƣ�Ƹŏŧ�żŃ�łƣÿ�ģĪŲ�
pågældende virksomheder. 

f�tFhSf¼¦/¼
rĪŲƫ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ� ŃęŧģĪƣ܉� Īƣ� ģĪƣ� ÿŧƸƫĖ� łƣĪģƫƠŧŏŃƸ� ¼ŏŧ� ŃĪŲŃęŧģ� Īƣ� ģĪƣ� żŃƫĖ� ĪŲ� ŤżŲǵŧŏŤƸƣĪƸ܉� ŲĖƣ� 
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ƫŤÿŧ�łżƣŲǣĪƫ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ǀŲģĪƣ�ěĪƫƸĪŰƸĪ�ěĪƸŏŲŃĪŧƫĪƣ�Ŋÿƣ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƸƣǀĪ�
ŰĪģ� żŃ� ǀŧŏƸŰÿƸŏǜƸ� ŏǜęƣŤƫęƸƸĪ� ŤżŲǵŧŏŤƸ܉� ģĪƸ� ǜŏŧ� ƫŏŃĪ� ƫƸƣĪšŤĪ� �ܡŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪܠ ĪŧŧĪƣ� ŧżĜŤżǀƸĪ�  ܫÿƣěĪšģƫܠ
ŃŏǜĪƣĪ܉ܡ�Ŋǜŏƫ�ģĪ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ŲĖ�Ƹŏŧ�ĪŲŏŃŊĪģ�żŰ�ĪŲ�Ųǣ�ÿǽƸÿŧĪ�®ĖģÿŲŲĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŧģĪƫ�ŏ�šǀƣÿĪŲ�łżƣ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪܫ 
tvister. Men før det når så langt, skal alle midler til løsning prøves ad forhandlingens vej. 
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�¦�/d'®¼Sh®æt/¼�
Arbejdstilsynet kan afgive påbud om både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  
 
tĖƣ�ģĪƣ�ƸƣęǳłĪƫ�ĪŲ�ÿłŃƙƣĪŧƫĪ�żŰ�ƠƫǣŤŏƫŤ�żŃ�łǣƫŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ܉�ƫŤÿŧ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ŏŲģƫĪŲģĪ�ĪŲ�ƫŤƣŏǽƸ-
ŧŏŃ�Ƹŏģƫܫ�żŃ�ŊÿŲģŧŏŲŃƫƠŧÿŲ�łżƣ�ŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�ÿł�ģĪ�ŤżŲƫƸÿƸĪƣĪģĪ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�Nǜŏƫ�ģĪŲ�ƸŏŧƫǣŲƫłƙƣĪŲģĪ�ŊĪƣĪǽƸĪƣ�
vurderer, at virksomheden ikke selv kan løse problemerne, kan der afgives et påbud om, at virksom-
heden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.   
 
Hvis man ender der, er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er med til 
ÿƸ�ěĪƫƸĪŰŰĪ܉�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�ǜęŧŃĪƫ�ƫżŰ�ƣĖģŃŏǜĪƣ�S�ěƙƣ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪģ�ƣĖģŃŏǜĪƣĪŲ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�
skal laves, og hvordan medarbejdernes erfaringer bliver hørt og brugt. Rådgiveren skal dokumentere, 
ÿƸ�ƠƣżěŧĪŰĪƣŲĪ�Īƣ�ÿǵŊšǀŧƠĪƸ܉�żŃ�ŏ�ģĪŲ�ƫÿŰŰĪŲŊęŲŃ�ƫŤÿŧ�ŰÿŲ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ŤǀŲ�Īƣ�ƠÿƠŏƣÿƣěĪšģĪƸ�
som udføres, men at der også handles på de problemer, der var årsag til, at Arbejdstilsynet greb ind. 

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ� 
�P¹�Ĭ÷ƃƄƫŎƓ� 
ńæ�ŎđƃƄƧ

®�G/¦�'/¦�St'�¦StG/®�F�¦��¦�/d'®¼Sh®æt/¼

¼'f¦S®�ܓڛ
Er der tale om risikable  
forhold på arbejdspladsen,  
ƫĖ�ģƣƙǽƸ�ŏ�łƙƣƫƸĪ�żŰŃÿŲŃ�
med ledelsen og tag  
arbejdsmiljøproblemerne 
op i MED-udvalget eller i 
arbejdsmiljøorganisa- 
tionen.

f¦S®�ܓڜ
'¼

Er ledelsen ikke lydhør,  

kan arbejdsmiljørepræ- 

sentanten eller 

kollegerne vælge at 

indbringe sagen for 

Arbejdstilsynet – det  

kan gøres anonymt.
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f�tFhSf¼/¦��r�F�¦¼�hftStG��F�/hh/¦��¦Ã'�
£���ß/¦/t®f�r®¼
Hvis den ene part begår brud på overenskomsten, eller hvis der ikke er enighed om fortolkning af over-
ĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�ŤÿŧģĪƫ�łżƣ�ƣĪƸƫƸǜŏƫƸĪƣ�®ĖģÿŲŲĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�Īƣ�ǀłżƣǀģƫŏŃĪŧŏŃĪ�żŃ�żƠƫƸĖƣ�żǽƸĪ�ƠŧǀģƫĪŧŏŃƸ܉�ŲĖƣ�
ŰÿŲ�ƠĖ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ƫŤÿŧ�ǿŲģĪ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜÿģ�ŰÿŲ�ĪŃĪŲƸŧŏŃ�ŰĪŲƸĪ�ŰĪģ�ģĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ܉�ƫżŰ�Īƣ�ŏŲģŃĖĪƸܨ��Īŧ-
ŧĪƣ�ŊǜżƣģÿŲ�ŰÿŲ�ƫŤÿŧ�ěƣǀŃĪ�ÿǽƸÿŧĪŲ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ǜŏŧ�ģǀ�ǜęƣĪ�ŰĪŃĪƸ�ģŏƣĪŤƸĪ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƸ�ŏ�ģŏƫƫĪ�
ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪ�ƫƸÿƣƸĪƣ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�'ǀ�ŤÿŲ�ŏ�ŤÿƠŏƸŧĪƸƫ�ÿŲģĪŲ�ģĪŧ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲ�ƣżŧŧĪ�
ŰĪƣĪ�ƠƣęĜŏƫƸ�Īƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ��

¦/¼®¼ßS®¼/¦�ß/¦®Ã®�St¼/¦/®®/¼ßS®¼/¦

Ved retstvister forstås uoverensstemmelser om fortolkning af eller overtrædelse af allerede  
ŏŲģŃĖĪģĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ƫÿŃĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�żŃƫĖ�łżƣĪŤżŰŰĪƣ�ÿƣěĪšģƫܫ 
ŲĪģŧęŃŃĪŧƫĪ�FżƣƸżŧŤŲŏŲŃƫƸǜŏƫƸĪƣ�ŧƙƫĪƫ�ǜĪģ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�żŃ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸěƣǀģ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ŏ� 
Arbejdsretten. Interessetvister angår de tvister, der måtte opstå i forbindelse med overenskomst-
fornyelser eller i forbindelse med, at der skal indgås en ny overenskomst.  Interessetvister be- 
handles ved mediation, sammenligningsnævn og overenskomstudvalg ved fortsat uenighed.
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.�ěĪƫƙŃĪƸ�Īƣ�żǽƸĪ�uanmeldtܨ�f¦S'¼Sagen overgår til  Arbejdstilsynet, som vurderer om der er behov for et besøg på arbejdsp-ŧÿģƫĪŲ®�ܓڝ

¼'f¦S®�ܓڞ
Arbejdstilsynets tilsynsførende 

kommer forbi arbejdspladsen 

żŃ�ÿǵŊżŧģĪƣ�łƙƣƫƸ�ĪƸ�ŏŲģŧĪģĪ
ŲģĪ�

møde. Herudover vil der 

være samtaler i grupper eller 

enkeltsamtaler med ledelsen, 

medarbejdere og arbejds- 

miljørepræsentanten.  

Der vil som regel også være en  

rundvisning på arbejdspladsen, 

ŧŏŃĪƫżŰ��£ß�ģƣƙǽƸĪƫ�

 .f¦S'¼Tilsynsførende udformer en  ƫŤƣŏǽƸŧŏŃ�ƣÿƠƠżƣƸ�żŃ�ŤÿŲ�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�alvorligheden af overtrædelsen udstede et påbud, en bøde eller politianmelde arbejdspladsen. Påbuddet kan fx være, at arbe-jdet skal stoppes omgående, men typisk er der tale om et påbud med en frist for at løse arbejdsmiljøproblemerne®�ܓڟ

¼'f¦S®�ܓڠ
Har arbejdspladsen mod- 

taget et påbud, har ledelsen i 

samarbejde med arbejdsmil-

jørepræsentanten og medar-

bejderne pligt til at meddele 

Arbejdstilsynet, hvordan de 

har løst arbejdsmiljøproble-

merne i forhold til Arbejdstil-

synets afgørelse. 

 AFSLUTTENDE SKRIDT Virksomheder under skærpet ƸŏŧƫǣŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃŃƙƣĪƫ�ƠĖ�Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smiley-visnin-ŃĪŲ��ǳłĪŲƸŧŏŃŃƙƣĪŧƫĪŲ�ƫŤĪƣ�fra forbuddet er afgivet, og indtil det skærpede tilsyn er gennemført.

¼'f¦S®�ܓڡ
�ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŤÿŲ�ÿǵŧęŃŃĪ�ĪƸ�ĪŧŧĪƣ�
ǵŧĪƣĪ�ǀÿŲŰĪŧģƸĪ�ŤżŲƸƣżŧěĪƫƙŃ�ƠĖ�
virksomheden for at sikre sig, at 
problemerne er løst tilfredsstil- 
lende. I nogle tilfælde gennemføres 
et skærpet tilsyn, dvs. tilsynsføren-
de kommer uanmeldt forbi og 
ŤżŲƸƣżŧŧĪƣĪƣ܉�ÿƸ�łżƣěǀģģĪƸ�ĪǽƸĪƣ-
kommet, tilsyn om arbejdet udføres 
forsvarligt, og at der er dialog 
mellem ledelsen og medarbejdere 
om, hvordan risikable forhold kan 
forebygges.
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®żŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ƫƙŃĪƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ÿŧƸŏģ�ŧƙƫƸ�ƫĖ�ƸęƸ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�ƠĖ�ŤŏŧģĪŲܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƸǣƠŏƫŤ�ƫŏŃĪ�ƫĖ�ƸęƸ�
ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�rĪŲ�ŤÿŲ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪŲ�ŏŤŤĪ�ŧƙƫĪƫ�ŧżŤÿŧƸ܉�ƫƸŏŃĪƣ�ģĪŲ�ƸǣƠŏƫŤ�żƠ�ŏ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ�
��Ŋǜżƣ�ģĪƣ�Īƣ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ƸƣŏŲ�ŰĪģ�ŊǜĪƣ�ģĪƣĪƫ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ŧƙƫŲŏŲŃ܉�ŰÿŲ�ŤÿŲ�ƸÿŧĪ�żŰ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸƸƣÿƠƠĪܨ
ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�
fƙƣĪƠŧÿŲĪŲ�łżƣ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ƫĖǜĪŧ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃƫƸǜŏƫƸĪƣ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ŧżŤÿŧ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ƫżŰ�ƠĖƫƸĖ-
ĪƸ�ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ŧŏŃŲĪƣ�ŊŏŲÿŲģĪŲ�ŰĪŃĪƸ܉�ŰĪŲ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�Ƹż�ƫęƣƫŤŏŧƸĪ�
ƠƣżĜĪƫƫĪƣ�tĖƣ�ģĪƣ�Īƣ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�ŤÿŲ�ƫÿŃĪŲ�ĪŲģĪ�ǜĪģ�
ĪŲ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�/ƣ�ģĪƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ƠĖƫƸĖĪƸ�ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�ŤÿŲ�ƫÿŃĪŲ�ĪŲģĪ�ŏ�
Arbejdsretten. 

t�¦r/t�ܳ�f�¦/£h�t/t�F�¦�h�®tStG��F�F�GhSG�®¼¦S'

Normen er et sæt retningslinjer til løsning af faglig strid – det vil sige uenigheder om fortolkning 
ÿł�ĪŲ�ŏŲģŃĖĪƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿǽƸÿŧĪ��tĖƣ�ĪŲ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�ƠĖ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�ÿł�
overenskomsten overhovedet kan opstå, skyldes det, at overenskomsterne ikke kan tage højde for 
alle forhold og alle detaljer.
FǢ�ŤÿŲ�ĪŲ�ŧżŤÿŧ�ģŏƫŤǀƫƫŏżŲ�żƠƫƸĖ܉�ŲĖƣ�ĪƸ�ƫƸǣŤŤĪ�ÿƣěĪšģĪ�ǀģ�łƣÿ�ƸĪŤƫƸĪŲ�ŤÿŲ�ěĪƸÿŧĪƫ�ĪǽƸĪƣ�Ƹż�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�
ƠÿƣÿŃƣÿǳłĪƣ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ��ǽƸĪ�ƫǣŲĪƫ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ěŏŧŧŏŃƫƸĪ�ƠÿƣÿŃƣÿł�ƫŤÿŧ�ěƣǀŃĪƫ܉�
mens tillidsrepræsentanten holder på det modsatte synspunkt. Sagen søges altid løst så tæt på 
arbejdspladsen som muligt – eller som det hedder i Normen:  

”DA og LO anbefaler (…), at uoverensstemmelser i videst muligt omfang behandles så tæt på de invol-
ǜĪƣĪģĪ�ƠÿƣƸĪƣ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ܍�żŃ�ÿƸ�ģĪƣ�ŏ�ģĪŲ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŤÿŲ�ƸƣęǲłĪƫ�ŊǀƣƸŏŃĪ�żŃ�ŰŏŲģĪŧŏŃĪ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣܻܓ  

'ĪƸ�Īƣ�ĪŲ�ŊżǜĪģƠżŏŲƸĪ�ŏ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�ÿƸ�ŏŲŃĪŲ�ÿł�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŤÿŲ�ŲęŃƸĪ�ÿƸ�ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�ŰęŃ-
ŧŏŲŃƫŰƙģĪƣ�żŃ�ƫĪŲĪƣĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫŰƙģĪƣ�żŃ�łÿŃŧŏŃĪ�ǜżŧģŃŏǽƸĪƣ�'Ī�Ŋÿƣ�ŃĪŲŲĪŰ�ÿǽƸÿŧĪ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�
hinanden til at forsøge at løse enhver uenighed ved forhandling. 
 
FŧĪƣĪ�ÿł�ģĪ�ƫƸżƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Ŋÿƣ�ÿǽƸÿŧƸ�ĪŃŲĪ�żŃ�ģĪƸÿŧšĪƣĪģĪ�ƣĪŃŧĪƣ�łżƣ�ěĪŊÿŲģŧŏŲŃ�ÿł�łÿŃŧŏŃ�
ƫƸƣŏģܨ��ŰĪŲ�tżƣŰĪŲ�Īƣ�ŃęŧģĪŲģĪ܉�Ŋǜŏƫ�ŏŤŤĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƠÿƣƸĪƣŲĪ�Ŋÿƣ�ÿǽƸÿŧƸ�ƸŏŧƫǜÿƣĪŲģĪ�żŃ�ŧŏŃĪ�ƫĖ�
betryggende regler, som der fremgår af Normen.
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�¦�/d'®rShd��ܳ�®�r��ß/¦/t®f�r®¼®¼�F���
Arbejdsmiljøloven giver mulighed for, at arbejdsmiljøforhold kan reguleres gennem overenskomster og 
ÿǽƸÿŧĪƣ�rÿŲŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŏŲģĪŊżŧģĪƣ�ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙłżƣŊżŧģ܉�żŃ�ŲżŃŧĪ�ŃŏǜĪƣ�Űǀ-
lighed for, at parterne lokalt kan omorganisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med 
ŊĪŲěŧŏŤ�ƠĖ�ÿƸ�ƫƸǣƣŤĪ�żŃ�ĪǳłĪŤƸŏǜŏƫĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙÿƣěĪšģĪ�'Īƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�
har indarbejdet bestemmelser omkring arbejdsmiljøforhold som fx arbejdsrelateret stress, mobning 
eller chikane. På de arbejdspladser håndteres arbejdsmiljøproblemer udelukkende inden for rammer-
ne af arbejdsmiljøorganisationen, og her er det så arbejdsmiljøloven, der udgør det juridiske grundlag.   

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ
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®Īŧǜ�żŰ�®ĪƠƸĪŰěĪƣłżƣŧŏŃĪƸڕڕڔڍ��ĪƸÿěŧĪƣĪģĪ�łǀŲģÿŰĪŲƸĪƸ�łżƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ܉�ŰÿŲŃŧĪģĪ�ģĪƣ�ŏ�
łżƣŧŏŃĪƸ�ĪƸ�ƫǣƫƸĪŰ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�żŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŰŤƣŏŲŃ�ģĪ�ÿŧŰŏŲģĪŧŏŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�
/ǽƸĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏ�ƫƸÿƣƸĪŲ�ÿłܫڌڌڕڍ�ƸÿŧŧĪƸ�ŲĪģƫÿƸƸĪ�ƣĪŃĪƣŏŲŃĪŲ�ŏ�ÿǀŃǀƫƸڔڌڕڍ��ĪƸ�ǀģǜÿŧŃ܉�ƫżŰ�ƫŤǀŧŧĪ�
udarbejde et fagretligt system og en statslig forligsinstitution – Augustudvalget.

Augustudvalget fastsatte:
ޞ  łżƣƫŤĪŧŧĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�ƣĪƸƫŤżŲǵŧŏŤƸܠ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�ÿł�żŃ�ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣܡ� 

żŃ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪŤżŲǵŧŏŤƸܠ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰ�Ųǣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸܡ

ޞ  Normen for behandling af faglig strid. 

ޞ  ĪƸÿěŧĪƣŏŲŃ�ÿł�'ĪŲ�łÿƫƸĪ�ǜżŧģŃŏǽƸƫƣĪƸ�ǜĪģ�ŧżǜ

ޞ  etablering af Forligsinstitutionen ved lov. 

'ĪƣŰĪģ�ǿŤ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ģĪƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰ܉�ƫżŰ�ǜŏ�łżƣƸƫÿƸ�Ŋÿƣ܉�ěĖģĪ�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�
fortolkning af eller brud på overenskomsten, og når det gælder stridigheder i forbindelse med  
overenskomstfornyelse.

/ƣ�ģĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�żŰ�ĪƸ�ěĪƫƸĪŰƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙłżƣŊżŧģ�ĪŧŧĪƣ�Īƣ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ÿƣěĪšģƫ-
miljøforhold indskrevet i overenskomsten, så løses uenigheder omkring fortolkning af eller brud på 
ÿǽƸÿŧĪŲ�ŏ�ƣĪŃŏ�ÿł�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰܨ��ƫĪ�ÿłƫŲŏƸƸĪƸ�żǜĪŲłżƣ�żŰ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�

�¦�/d'®rShd��®�r�'/h��F� 
®�r�¦�/d'®�F¼�h/¦ޤ��r/'ܴ�F¼�h/¦
£Ė� ǵŧĪƣĪ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ� Īƣ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�żŃƫĖ� ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ� ƫżŰ�ĪƸ� ǜŏŃƸŏŃƸ� ƸĪŰÿ� ŏ� ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ� żŃ�
r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ�'Īƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ƫƸżƣ�łżƣƫŤĪŧ�łƣÿ�ĪƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƸĪŰÿ�Ƹŏŧ�ĪƸ�ÿŲģĪƸ܉�żŰ�ģĪƸ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƫ�ŃĪŲŲĪŰ�
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣܕ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�/ƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧ-
šƙłżƣŊżŧģ� ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ� ŏ� ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ� ĪŧŧĪƣ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ܉� ŧƙƫĪƫ� ģĪŲ� ƸǣƠĪ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ� ŏ�
ƣĪŃŏ�ÿł�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�ĪŧŧĪƣ�r/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸ�żŃ�łƙŧŃĪƣ�ģĪ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ěĪƫŤƣĪǜĪƸ�żǜĪŲłżƣ��'Īƣ-
for er det vigtigt, at du som arbejdsmiljørepræsentant er opmærksom på, hvad der gør sig gældende for 
din arbejdsplads. Her kan du også med fordel kontakte tillidsrepræsentanten eller fagforeningen, som 
har viden om, hvad der præcist gælder.
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LOKALE FORHANDLINGER 
er det første trin i løsning af en 
ŤżŲǵŧŏŤƸ�¼ŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�Īƣ�
helt central i disse forhandlinger, 
ŏģĪƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�
mellem tillidsrepræsentant og 
ledelsen. Der skal altid udarbejdes 
ĪƸ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃƸ�ƣĪłĪƣÿƸ�ÿł�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�
forhandlinger, og resultatet skal 
være i overensstemmelse med 
overenskomsten.

MÆGLINGSMØDE er næste skridt, hvis ikke 
de lokale forhandlinger har ført til en løsning. 
ręŃŧŏŲŃ�ƫŤÿŧ�ěĪŃęƣĪƫ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃƸ�ÿł�ĪŲ�ÿł�
parternes organisationer, og det skal så vidt 
muligt holdes på arbejdspladsen. Mæglingen 
foretages af et udvalg, der består af mindst 
to repræsentanter, udpeget af organisatio-
nerne – det vil sige din fagforening eller dit 
forbund og en arbejdsgiverorganisation. Som 
tillidsvalgt er du som regel med til mægling, 
men som bisidder – i princippet har din fagfor-
ening overtaget sagen nu. Også arbejdsgive-
ren er bisidder her. Organisationerne udarbej-
ģĪƣ�ĪƸ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃƸ�ƣĪłĪƣÿƸ�żŃ�ǀŲģĪƣƫŤƣŏǜĪƣ�ģĪƸ�

TRIN

TRIN

TRIN
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Når der er uenighed om fortolkning af overenskomsten, søges 
uenigheden løst i følgende trin:

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�Ʃæ�ĆŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň

�¦Ã'�£���ß/¦/t®f�r®¼/t

Når der er tale om brud på overenskomsten,  
løses uenigheden således:

LOKALE FORHANDLINGER er som  
regel det første trin. Her mødes ledel-
sen og den tillidsvalgte og søger at løse 
problemet. Hvis det ikke lykkes, går sagen 
videre. Organisationerne har nu overtaget 
sagen, men du vil typisk som tillidsvalgt 
blive spurgt om detaljer i sagen, inden 
fagforeningen arbejder videre med den. 
I princippet kan en sag om brud på over-
enskomsten indberettes umiddelbart til 
fællesmøde uden lokal forhandling. Det 
ƫŤĪƣ�żǽƸĪ܉�ŲĖƣ�ƫÿŃĪŲ�ģƣĪšĪƣ�ƫŏŃ�ÿƣěĪšģƫ-
standsning.

FÆLLESMØDER er næste skridt. Fællesmøder  
ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�ŰĪŧŧĪŰ�ŊżǜĪģżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪ�żŃ�
foregår typisk i arbejdsgiverforeningen. Målet er at 
ǿŲģĪ�ĪŲ�łęŧŧĪƫ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ŏ�ĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰƙģĪƣ�Nǜŏƫ�
der er tale om en uenighed, der har ført til overens-
komststridig arbejdsstandsning, skal mødet holdes 
ƫĪŲĪƫƸ�ģÿŃĪŲ�ĪǽƸĪƣ܉�ÿƣěĪšģƫƫƸÿŲģƫŲŏŲŃĪŲ�ƫƸÿƣƸĪģĪ�
Som regel vil du som tillidsvalgt blive bedt om at 
deltage i disse møder. Drejer sagen sig om brud på 
en almindelig overenskomstbestemmelse, vil man 
inden for visse overenskomstområder også lade 
sagen behandle ved et mæglingsmøde, før man 
sender sagen videre til fællesmøde. Findes der ikke 
en løsning på fællesmødet, sendes sagen videre.

1TRIN
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4
ORGANISATIONSMØDET er tredje 
skridt, hvis ikke mæglingen har ført til et 
resultat eller forlig. Her er det forbundet 
og branchens arbejdsgiverforening, 
ģĪƣ�ŰƙģĪƫ�łżƣ�ÿƸ�ģƣƙǽƸĪ�ƫÿŃĪŲ�®żŰ�
tillidsvalgt er du bisidder – men der 
kan også blive holdt møder uden dig og 
arbejdsgiveren. Også her afsluttes med 
et referat, som enten afslutter sagen  
–  eller bringer den videre i systemet.

FAGLIG VOLDGIFT er næste mulighed, hvis  
ikke mægling eller organisationsmøde fører til 
ĪŲŏŃŊĪģ�ßżŧģŃŏǽƸƫƣĪƸƸĪŲ�ěĪƫƸĖƣ�ÿł�ģĪ�żǜĪƣĪŲƫ-
komstbærende parter (eller den enkelte virk-
somhed, hvis virksomheden ikke er medlem i en 
arbejdsgiverforening) samt en opmand, som også 
Īƣ�łżƣŰÿŲģ�łżƣ�ǜżŧģŃŏǽƸƫƣĪƸƸĪŲ��ƠŰÿŲģĪŲ�Īƣ�ĪŲ�
dommer med kendskab til arbejdsmarkedet, og 
han eller hun udpeges af Arbejdsretten. Typisk 
ěĪƫƸĖƣ�ǜżŧģŃŏǽƸƫƣĪƸƸĪŲ�ÿł�ŏ�ÿŧƸ�łĪŰ�ƠĪƣƫżŲĪƣ�®żŰ�Ƹŏŧ-
lidsvalgt er det hovedreglen, at du får mulighed for 
ÿƸ�żǜĪƣǜęƣĪ�ģĪŲ�łÿŃŧŏŃĪ�ǜżŧģŃŏǽƸ܉�ŧŏŃĪƫżŰ�ģǀ�ŏ�ǜŏƫƫĪ�
tilfælde skal vidne i sagen. Hvis sagen fx vedrører 
Dansk Industris overenskomst eller andre kartel- 
overenskomster, vil der også være en repræsentant 
tilstede fra kartellet, som kører sagen.

TRIN

TRIN

TRIN
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ARBEJDSRETTEN 
Arbejdsretten er sidste mulighed for at løse sagen. Klageren indsender 
ĪƸ�ŤŧÿŃĪƫŤƣŏǽƸ܉�żŃ�ŏŲģŤŧÿŃĪģĪ�ƫǜÿƣĪƣ�ƠĖ�ģĪƸ�'Īƣ�ŊżŧģĪƫ�ĪƸ�łżƣěĪƣĪģĪŲģĪ�
møde i Arbejdsrettens lokaler med deltagelse af hovedorganisationerne 
og de direkte implicerede underorganisationer. Som tillidsvalgt kan du 
forvente, at du bliver bedt om at komme med oplysninger til klage- eller 
ƫǜÿƣƫŤƣŏǽƸĪƸ܉�ƫÿŰƸ�ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�ŰƙģĪƸ�'ĪƸ�łżƣěĪƣĪģĪŲģĪ�ƣĪƸƫŰƙģĪ�ŧĪģĪƫ�ÿł�
retsformanden eller en af næstformændene. Mødet er som regel lukket 
łżƣ�żǳłĪŲƸŧŏŃŊĪģĪŲ�S�ŧÿŲŃƸ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ƸŏŧłęŧģĪ�ŤÿŲ�ģĪƣ�ÿŧŧĪƣĪģĪ�ǜĪģ�ģĪƸƸĪ�
møde indgås forlig. Hvis ikke, går sagen videre i et nyt forberedende 
møde eller til en egentlig retsbehandling i Arbejdsretten.

Arbejdsretten består af den juridiske dommer og nogle parts- 
ģżŰŰĪƣĪ�¦ĪƸƫƫÿŃĪŲ�Īƣ�ĖěĪŲ�łżƣ�żǳłĪŲƸŧŏŃŊĪģĪŲ�żŃ�łƙŧŃĪƣ�ŏ�ǜŏģ�ǀģƫƸƣęŤ-
ning proceduren for almindelige retssager. Når sagen er forelagt, der er 
ÿǵŊƙƣƸ�ĪǜĪŲƸǀĪŧŧĪ�ǜŏģŲĪƣ�żŃ�ÿłǜŏŤŧĪƸ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ܉�ƸƣęŤŤĪƣ�ģżŰŰĪƣŲĪ�ƫŏŃ�
ƸŏŧěÿŃĪ�żŃ�ǜżƸĪƣĪƣ�'Īƣ�ŤÿŲ�ŃżģƸ�ŃĖ�ǵŧĪƣĪ�ǀŃĪƣ܉�łƙƣ�ģżŰŰĪŲ�ÿłƫŏŃĪƫ

Den kendelse, som den faglige  
ǜżŧģŃŏǽƸ�ŲĖƣ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�ƫŤÿŧ�łƙŧŃĪƫ�ÿł� 
parterne. Gør man ikke det, betragtes
 det som brud på overenskomsten. 
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ß�h'܍�r��tStG��G��¦�/d'®ܴ
¦/h�¼/¦/¼�®¼¦/®®�¦/GÃh/¦/®�
F�¦®f/hhSG¼�S��FF/t¼hSG¼��G�
£¦Sß�¼�®/f¼�¦܌

DET KOMMUNALE OG REGIONALE 
OMRÅDE:   
Vold, mobning, chikane og arbejdsrelat-
ĪƣĪƸ�ƫƸƣĪƫƫ�Īƣ�ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ�ŏ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�
Her fremgår det, at der i MED-udvalget 
ƫŤÿŧ�ÿǽƸÿŧĪƫ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ŏģĪŲƸŏǿ-
cere, forebygge og håndtere problemer 
i tilknytning til arbejdsrelateret stress 
samt ved forekomsten af vold, mobning 
og chikane, der knytter sig an til arbejdets 
ǀģłƙƣĪŧƫĪܠ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲܡڌڍ�ޢ�ޠ�ڕ�ޢ�� 
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�¦�/d'®¦/¼¼/t®�®�rr/t®�¼tStG

ޞ  �ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ�ěĪƫƸĖƣ�ÿł�ĪƸ�łżƣŰÿŲģƫŤÿě�ŰĪģ�ĪŲ�łżƣŰÿŲģ�żŃ�łĪŰ�ŲęƫƸłżƣŰęŲģ�ƫÿŰƸڎڍ��
żƣģŏŲęƣĪ�ģżŰŰĪƣĪ�żŃڍڐܫڍڏ��ƫǀƠƠŧĪÿŲƸĪƣ�

ޞ  'Ī�żƣģŏŲęƣĪ�ģżŰŰĪƣĪ�ǀģŲęǜŲĪƫ�ÿł�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧƫĪƫŰŏŲŏƫƸĪƣĪŲ�łżƣ�łĪŰ�Ėƣ�ÿģ�ŃÿŲŃĪŲ�ĪǽƸ-
Īƣ�ŏŲģƫƸŏŧŧŏŲŃ�łƣÿ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣܫ�żŃ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�ƫÿŰƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�
myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner. 

ޞ  'Ī�ƫĪŤƫ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�łżƣŰÿŲģƫŤÿěĪƸ�ǀģŲęǜŲĪƫ�ÿł�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧƫĪƫŰŏŲŏƫƸĪƣĪŲ�ĪǽƸĪƣ�
indstilling fra de ordnære dommere. 

ޞ  De seks medlemmer af formandskabet skal opfylde de almindelige betingelser for at 
være dommer.

ޞ  �ŲƸÿŧŧĪƸ�ÿł�šǀƣŏģŏƫŤĪ�ģżŰŰĪƣĪ�żŃ�ěƣǀŃ�ÿł�żƣģŏŲęƣĪ�ģżŰŰĪƣĪ�ÿǵŊęŲŃĪƣ�ÿł�ƫÿŃĪŲƫ� 
karakter og sagens parter. 

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�Ʃæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ňɥ
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DET STATSLIGE OMRÅDE:  
Arbejdsrelateret stress, vold, mobning 
og chikane er indskrevet i samarbejd-
ƫÿǽƸÿŧĪŲ�NĪƣ�łƣĪŰŃĖƣ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ƫÿŰÿƣěĪ-
šģƫǀģǜÿŧŃĪƸ�ƫŤÿŧ�ģƣƙǽƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲƫ�
ŏŲģƫÿƸƫ�łżƣ�ÿƸ�ŏģĪŲƸŏǿĜĪƣĪ܉�łżƣĪěǣŃŃĪ�
og håndtere problemer i tilknytning 
Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƣĪŧÿƸĪƣĪƸ�ƫƸƣĪƫƫ�ƫÿŰƸ�ģƣƙǽƸĪ�
arbejdspladsens indsats for at fremme et 
arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke 
udsættes for mobning (sex)chikane eller 
vold fra kolleger, ledere eller tredjeperson 
(cirkulære om samarbejde og samarbejd-
sudvalg i staten § 5 stk. 3). 
 

DET PRIVATE OMRÅDE:  
Arbejdsrelateret stress, mobning og 
chikane er indskrevet dels i DA og LO’s 
ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪ܉�ģĪŧƫ�ŏ�ģĪ�ƠƣŏǜÿƸĪ�
overenskomster som fx Industriens 
Overenskomst, hvor eventuelle årsager 
og indsatsområder tager udgangspunkt 
i Arbejdstilsynets vejledning og udvikles 
ŏŲģĪŲ�łżƣ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲƫ�ƣÿŰ-
mer. Fysisk vold betragtes som et rent 
ƫƸƣÿǳłĪƣĪƸŧŏŃƸ�ƸĪŰÿ܉�żŃ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�Ŋÿƣ�ģĪƣłżƣ�
ikke foretaget en implementering heraf  
(Industriens Overenskomst, protokollat 
vedr. chikane og vold på arbejdspladsen; 
ܡh�ܹƫ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪܕ�'
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KONFLIKTER I FORBINDELSE MED  
�ß/¦/t®f�r®¼F�¦tæ/h®/¦
/Ų�ŊĪŧƸ�ÿŲģĪŲ� ƸǣƠĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�Īƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ� ŏ� łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪƣ�fżŲǵŧŏŤƸĪƣ� ŏ� łżƣ-
ěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪƣ�łżƣǀģƫŏŃĪŧŏŃĪܨ��ŲĖƣ�ģĪ�żƠƫƸĖƣ܉�Īƣ�ģĪƸ�šż�ÿŧƸŏģ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�
łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰ�ĪŲ�Ųǣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�'ŏƫƫĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ǿŲģĪƣ�żǽƸĪ�ƫƸĪģ�ŧÿŲŃƸ�łƣÿ�ģŏŲ�żŃ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫ-
giveres hverdag. Det er forbundet, som ikke kan nå til enighed med arbejdsgiverorganisationen om 
overenskomsten. Dermed bliver din rolle som tillidsrepræsentant mere indirekte, medmindre den 
overenskomst, der er udløbet, kun gælder på din arbejdsplads. 

�ŧŧŏŃĪǜĪŧ�Īƣ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ÿł�ƫƸżƣ� ŏŲģŏƣĪŤƸĪ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģĪ� łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�ģĪƣ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�żŰ�
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�'Ī�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ģĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸěęƣĪŲģĪ�łÿŃłżƣěǀŲģܕŤÿƣƸĪŧŧĪƣ�żŃ�
ģĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣŰżģƠÿƣƸĪƣܨ��żŃ�ĪǜĪŲƸǀĪŧŧĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ� ŏ� łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ģĪŰܨ��ǀģƫƠƣŏŲŃĪƣ�ŲĪŰŧŏŃ�
ÿł�ŲżŃŧĪ�Ťƣÿǜ�łƣÿ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣƫŏģĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣƫŏģĪ�'Īƣłżƣ�Īƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣŲĪ�ƠĖ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ƠŧÿŲ�żǽƸĪ�ĪƸ�
resultat af arbejdstagernes og arbejdsgivernes små og store ønsker om forandringer i løn- og ansættel-
sesforhold på arbejdspladsen. 

Du vil også skulle spille en rolle, hvis en strejke eller en lockout bliver en realitet i forbindelse med disse 
forhandlinger. Så vil dit forbund altid anvise dig, hvordan du og dine kolleger skal forholde sig i den 
enkelte situation. I kapitlets anden del kan du læse mere om din rolle under de centrale overenskomst-
forhandlinger, særligt hvis der er optakt til arbejdsnedlæggelser, strejke eller lockout. 
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-�Hvis parterne ikke er nået til enigܓڜ
hed, fortsætter forhandlingerne, og 
man kan overdrage nogle konkrete 
uenigheder til forhandling i Forligsin-
ƫƸŏƸǀƸŏżŲĪŲ��ǽƸĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ܉�ÿƸ�
hvis de ikke har opnået enighed inden 
en vis dato, så skal forhandlingerne 
foregå under forligsmandens med-
virken. Forligsmandsloven siger, at 
forligsmanden selv kan vælge at gribe 
ind, hvis han eller hun vurderer, at der 
brug for en hjælpende hånd. Denne 
bestemmelse kommer i anvendelse, 
hvis der er tale om samfundstruende 
ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�Nǜŏƫ�łżƣŧŏŃƫŰÿŲģĪŲܨ��ƫżŰ�
selvfølgelig også kan være en kvinde 
– føler, at parterne under forhand-
lingerne i Forligsinstitutionen gør 
store indrømmelser, kan han vælge 
at komme med et udkast til mæg-
lingsforslag. Hvis mæglingsforslaget 
ÿĜĜĪƠƸĪƣĪƫ�ÿł�ƠÿƣƸĪƣŲĪ܉�ŤÿŲ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸ-
liggøres og sendes til urafstemning 
blandt medlemmerne. Forligsmanden 
ŤÿŲ�ǀģƫęƸƸĪ�ƸƣǀĪŲģĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫĖ�
længe der er mulighed for, at fortsatte 
forhandlinger kan føre til et resultat. 
Hvis det ikke er tilfældet, opgiver for-
ligsmanden at mægle – og en varslet 
ŤżŲǵŧŏŤƸ�ŤÿŲ�ěŧŏǜĪ�ĪŲ�ƣĪÿŧŏƸĪƸ� 

3
2

SKRIDT

SKRIDT

 �En overenskomstforhandling starterܓڛ
med, at parterne udveksler krav. Det 
kan fx være, at arbejdstagerne ønsker 
en lønforhøjelse på to procent, og at 
arbejdsgiverne ønsker en udvidelse 
ÿł�ÿƣěĪšģƫƸŏģĪŲ�Ƹŏŧڔڏ��ƸŏŰĪƣ�żŰ�ǀŃĪŲ�
Der kan også være krav om højere 
ĪŧŧĪƣ�ŧÿǜĪƣĪ�ƸŏŧŧęŃƫěĪƸÿŧŏŲŃĪƣ�NĪƣĪǽƸĪƣ�
sætter parterne sig til forhandlings-
ěżƣģĪƸ�łżƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃ܉�ƫżŰ�ģĪ�
begge kan leve med. Hvis parterne 
ved forhandlinger kan blive enige, 
ender det fx med en to- eller tre-årig 
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ��ǽƸÿŧĪŲ�ƫĪŲģĪƫ�ƫĖ�Ƹŏŧ�
afstemning blandt medlemmerne. 
Men hvis ikke man kan blive enige, er 
næste skridt at inddrage Forligsinsti-
tutionen. 

 �Inden man kan igangsætte enܓڝ
ŤżŲǵŧŏŤƸ܉�ƫŤÿŧ�ģĪŲ�ǜÿƣƫŧĪƫ�¦ĪŃŧĪƣ-
ŲĪ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸǜÿƣƫŧĪƣ�ƫƸĖƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏ�
NżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲ�łżƣ�ģĪƸ�żŰƣĖģĪ܉�ƫżŰ�
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ŤŲǣƸƸĪƣ�ƫŏŃ�Ƹŏŧ�'ĪƸ�Īƣ�
aldrig dig som tillidsvalgt, der afgiver 
ŤżŲǵŧŏŤƸǜÿƣƫŧĪƣ܉�ŰĪŲ�ģĪƣŏŰżģ�ģŏŲ�
fagforening. Her er der forskel på den 
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ 

ޞ  I DEN PRIVATE SEKTOR skal 
łƙƣƫƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸǜÿƣƫĪŧ�ǜęƣĪ�Űżģ-
parten i hænde senest 14 dage 
łƙƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƫƸÿƣƸĪƣ�ßÿƣƫŧĪƸ�
ƫĪŲģĪƫ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃƸ�żŃ�ÿŲěĪłÿŧĪƸ�Ƹŏŧ�łǢ�
modpartens hovedorganisations 
forretningsudvalg. Andet varsel 
skal være modparten i hænde 
ƫĪŲĪƫƸړ��ģÿŃĪ�łƙƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�
ƫƸÿƣƸĪƣ�®ǣŰƠÿƸŏŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�Īƣ܉�ŲĖƣ�
faggrupper organiseret i andre 
fagforeninger afviser at udføre 
arbejde for en virksomhed, der 
nægter at indgå en overenskomst. 
®ǣŰƠÿƸŏŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƫŤÿŧ�żŃƫĖ�ǜÿƣƫ-
les og kan kun iværksættes, hvis 
ĪŲ�ŊżǜĪģŤżŲǵŧŏŤƸ�Īƣ�ĪƸÿěŧĪƣĪƸ

ޞ  I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 
varierer regler for varsling af 
ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�łƣÿ�ƫƸÿƸ�Ƹŏŧ�ŤżŰŰǀ-
ne, ligesom reglerne også er 
forskellige, hvis der er tale om et 
kommunalt ejet selskab. Normalt 
er varslingsperioden længere end 
på det private arbejdsmarked, 
ligesom der normalt kun afgives 
īƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸǜÿƣƫĪŧ�

 

f�tFhSf¼ß�¦®/h

ÃF�¦/t/hSG/�f¦�ß��
�G�F�¦hSG®ܴ�
St®¼S¼Ã¼S�t/t

1�Ã'ß/f®hStG��
�F�f¦�ß
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�ß/¦/t®f�r®¼F�¦N�t'hStG/¦®�F�¦h����
ܳ�F¦��F�¦N�t'hStG�¼Sh�f�tFhSf¼

£ƣżĜĪƫƫĪŲ�łżƣǀģ܉�ǀŲģĪƣ�żŃ�ĪǽƸĪƣ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪƣ�
består af fem skridt: 

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�Ʃæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ňɥ
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�Ų�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ/��ܓڟ
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪ�Ŋÿƣ�ǵŧĪƣĪ�łǀŲŤ-
ƸŏżŲĪƣ�ÃģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ�Īƣ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�
ikke kan nå til enighed om et kompro-
mis. Men når en af parterne vælger 
ÿƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪ܉�ŧŏŃŃĪƣ�ģĪƣ�żǽƸĪ�ǵŧĪƣĪ�
overvejelser bag. For arbejdstagerne 
kan det være omkostningsfuldt, fordi 
de ikke får løn – og derfor må trække 
på de penge, der er i strejkekassen. 
Og den kasse kan tømmes hurtigt. For 
arbejdsgiverne er udfordringen, at de 
ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ŧĪǜĪƣĪ�ǜÿƣĪƣ�żŃ�ƫĪƣǜŏĜĪǣģĪŧƫĪƣ�
til deres kunder, klienter eller borger-
ne. Det kan koste mistede ordrer, og 
ŰÿŲ�ŤÿŲ�ŰŏƫƸĪ�ƫǣŰƠÿƸŏ�żŃ�ģĪƸ�ŃżģĪ�
omdømme. Derfor overvejer parterne 
ŃĪƣŲĪ�ģĪƣĪƫ�ŏŲģěǣƣģĪƫ�ŰÿŃƸěÿŧÿŲĜĪ܉�
ŏŲģĪŲ�ģĪ�ŏǜęƣŤƫęƸƸĪƣ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�
Skønner den ene part, at chancerne 
łżƣ�ÿƸ�ǜŏŲģĪ�Īƣ�łżƣ�ƫŰĖ܉�ǜŏŧ�ģĪ�ƸǣƠŏƫŤ�
ƸƙǜĪ�ŰĪģ�ÿƸ�ÿŲǜĪŲģĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ƫżŰ�
ŤÿŰƠŰŏģģĪŧ�tĖƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�Īƣ�ĪŲ�
realitet, vil parterne via demonstra-
ƸŏżŲĪƣ�żŃ�ŏǜęƣŤƫęƸƸĪŧƫĪ�ÿł�ƫǣŰƠÿ-
ƸŏŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ŊǜĪƣ�ƫŏŲ�ŰĖģĪ�łżƣƫƙŃĪ�
at presse modparten. Hvis der er tale 
om langvarige og landsomfattende 
ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�ěĪƣƙƣĪƣ�ěǀƫƸƣÿŲƫƠżƣƸ܉�
łƙģĪŧĪǜĪƣÿŲĜĪƣ�żƫǜ܉�ǜŏŧ�ŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�żǽƸĪ�
ƫŤǀŧŧĪ�ǿŲģĪƫ�ÿģ�ƠżŧŏƸŏƫŤ�ǜĪš�'ĪƸ�ƫŤĪƣ�
ved, at regeringen udarbejder en lov, 
ģĪƣ�Ŋÿƣ�Ƹŏŧ�łżƣŰĖŧ�ÿƸ�ƫƸżƠƠĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ-
ne. Normalt bliver det mæglingsfor-
slag, som forligsmanden har fremsat, 
ophøjet til lov. Hvis der ikke foreligger 
et mæglingsforslag, kan Folketinget 
og regeringen forlænge de gamle 
overenskomster – måske med nogle 
ændringer – eller i princippet fastsæt-
te løn- og arbejdsvilkår for den næste 
periode
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 �Hvis der ikke kan indgås forlig, kanܓڞ
ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣŲĪ�ŃĖ�ŏ�ƫƸƣĪšŤĪ�żŃܕĪŧŧĪƣ�
iværksætte en blokade – eller arbejds-
ŃŏǜĪƣŲĪ�ŤÿŲ�ŏǜęƣŤƫęƸƸĪ�ŧżĜŤżǀƸ�żŃܕ
ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�ěżǣŤżƸ

ޞ  STREJKE: En strejke er arbejds-
tagernes kollektive kampskridt. 
Ved en strejke trækker en faglig 
organisation sine medlemmer 
ud af arbejdspladsen. Dermed 
ŤÿŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ŏŤŤĪ�żƠłǣŧģĪ�
sine forpligtelser over for kunder, 
klienter eller borgere. 

ޞ  BLOKADE: En blokade er et 
kollektivt kampskridt, hvorved 
en virksomhed forhindres i at få 
ģĪŲ�żƣŃÿŲŏƫĪƣĪģĪ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ܉�
som den ønsker. Det gøres ved at 
łżƣěǣģĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�
at tage arbejde på en blokeret 
arbejdsplads, ligesom jobcente-
ret ikke må pålægge organiseret 
ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�ÿƸ�ƫƙŃĪ�ÿƣěĪšģĪ�ƠĖ�
ģĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸƣÿŰƸĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ�

ޞ  LOCKOUT:�/Ų�ŧżĜŤżǀƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�
at arbejdsgiveren forhindrer 
lønmodtagerne i at arbejde. 
Det er arbejdsgiverens mod-
træk til strejketruslen. Når der i 
forbindelse med overenskomst-
łżƣŲǣĪŧƫĪƣ�ƸƣǀĪƫ�ŰĪģ�ƫƸƣĪšŤĪ܉�ǜŏŧ�
ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣƫŏģĪŲ�żǽƸĪ�ǜęŧŃĪ�ÿƸ�
svare ved at true med lockout på 
bestemte områder. 

ޞ  BOYKOT:��żǣŤżƸ�Īƣ�ģĪŲ�ěĪƸĪŃ-
nelse, der bruges når arbejdsgi-
ǜĪƣŲĪܨ��ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�ĪŧŧĪƣ�
en arbejdsgiverforening – udeluk-
ŤĪƣ�ÿƣěĪšģĪƣŲĪ�łƣÿ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�
fagforeninger fra at få arbejde, 
fx ved at udveksle navne på de 
arbejdere, der ikke må ansættes. 
�żǣŤżƸ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ĪƸ�ŰżģƸƣęŤ�Ƹŏŧ�ĪŲ�
strejke for at sikre, at arbejdere 
ikke bliver ansat andre steder, 
ŰĪŲƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�®żŰ�
varslet kampskridt bruges dette 
kampmiddel sjældent.

Alle ovennævnte kampskridt skal som 
ŊżǜĪģƣĪŃĪŧ�ǜÿƣƫŧĪƫ�ĪǽƸĪƣ�ƣĪŃŧĪƣ�ƠĖ�ģĪƸ�
pågældende område.

f�tFhSf¼/t�
LØSES

/ǽƸĪƣ�ǜÿƣƫŧŏŲŃ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸ܉�Īƣ�ģĪƣ�Ƹż�Űǀ-
ŧŏŃŊĪģĪƣ܈�/ŲƸĪŲ�ŏŃÿŲŃƫęƸƸĪƫ�ŤżŲǵŧŏŤ-
ten – eller også griber forligsmanden 
ind, hvis han eller hun mener, at der 
stadig er håb om et forlig. Griber for-
ŧŏŃƫŰÿŲģĪŲ�ŏŲģ܉�ŤÿŲ�ŊÿŲܕŊǀŲ�ǀģƫęƸƸĪ�
ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ŏڐڍ��ģÿŃĪ�żŃ�ŏ�ģĪŲ�ƠĪƣŏżģĪ�
søge at mægle. Dette kan gøres i alt 
to gange – altså to gange 14 dages 
ǀģƫęƸƸĪŧƫĪ�hǣŤŤĪƫ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ÿƸ�ŧÿǜĪ�ĪƸ�
łżƣŧŏŃ܉�ŤÿŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ěŧŏǜĪ�ĪŲ�ƣĪÿŧŏƸĪƸ�
ƠĖ�łĪŰƸĪģÿŃĪŲ�ĪǽƸĪƣ܉�ÿƸ�ŰęŃŧŏŲŃĪŲ�
er opgivet. 

4
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¼ǣƠŏƫŤ�ƫżŲģƣĪƫ�ģĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�Ƹż�ƸǣƠĪƣ�ÿł�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣܨ��ŰÿƫƫĪłǣƣŏŲŃĪƣ�żŃ�ĪŲŤĪŧƸƫÿŃĪƣ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣę-
sentant eller arbejdsmiljørepræsentant har du forskellige opgaver i forbindelse med afskedigelser på 
ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�ŊǜŏŧŤĪŲ�ƸŏŧŧŏģƫƠżƫƸ�S�ěĪƫƸƣŏģĪƣ܉�ƫƸƙƣƣĪŧƫĪŲ�ƠĖ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�żŃ�żŰ�ģĪƣ�Īƣ�
ƸÿŧĪ�żŰ�ŰÿƫƫĪÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲŤĪŧƸƫÿŃĪƣ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�

Når det kommer til enkeltsager om afskedigelser, har du især som tillidsrepræsentant en vigtig rolle: 
Du skal sikre, at tidsfrister overholdes, og at afskedigelsen er sagligt begrundet og ikke vilkårlig eller 
urimelig. Hvis disse forhold ikke er overholdt, skal du føre sagen videre sammen med fagforeningen.  
Når det kommer masseafskedigelser gælder lidt andre regler.

TILLIDSVALGTES  
FÆLLES PLATFORM  
ܴ��F®f/'SG/h®/®¦/Gh/¦

Nß�'�/¦�/t�®�GhSG��/G¦Ãt'/¼�/hh/¦��
ßShf�¦hSG��F®f/'SG/h®/
 
En saglig afskedigelse skal være begrundet i forhold omkring virksomheden, dvs. 
nedskæringer, besparelser, organisationsændringer mv., eller om den afskedigede medarbej-
ģĪƣ܉�ģǜƫ�ŰÿŲŃŧĪŲģĪ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪƣ܉�ŧęŲŃĪƣĪǜÿƣĪŲģĪ�ƫǣŃģżŰ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǜÿŲƫŤĪŧŏŃŊĪģĪƣ�Űǜ� 
 
Eksempel på en vilkårlig eller urimelig afskedigelse kan fx være, hvis en kollega afskediges 
pga. graviditet, køn, etnicitet eller alder. 
 
Ledelsen skal altid kunne godtgøre, at en medarbejder afskediges af saglige grunde. Kan 
ledelsen ikke det, kan din kollega i sidste ende få godtgørelse for usaglig opsigelse. 
 
Retten til en saglig begrundet opsigelse varierer fra en overenskomst til en anden  
–  så kontakt fagforeningen for råd og vejledning.

fŏŧģĪ܌�N
fܥڐڒڐڒܤ��/ƣ�żƠƫŏŃĪŧƫĪŲ�ƫÿŃŧŏŃܔ

¼ǣƠŏƫŤ�ŏŲģĪŊżŧģĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ƠĖ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�ƣĪŃŧĪƣ�łżƣ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ��ǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲƫ�ƣĪŃŧĪƣ�ŤÿŲ�
blot være opsigelsesvarslets længde – men der kan også stå mere om fx din rolle som tillidsrepræsen-
ƸÿŲƸ܉�ŊĪƣǀŲģĪƣ�ģŏŲ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃƙƣĪ�ŏŲģƫŏŃĪŧƫĪ܉�Ŋǜŏƫ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪŲ�ƫǣŲĪƫ�ǀƣŏŰĪŧŏŃ�'Īƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ƣĪŃŧĪƣ�
ŏ�ŊżǜĪģÿǽƸÿŧĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣŲĪ�żŃ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ܉�ƫżŰ�ƫęƸƸĪƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ÿłƫŤĪģŏ-
gelser og herunder dine opgaver som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Derudover 
indeholder Arbejdsmiljøloven samt ’Lov om information og høring’ regler for medarbejderinddragelse 
i forbindelse afskedigelser. 

ßĪģ�ƫƸƙƣƣĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣܨ��ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣܨ��ǿŲģĪƫ�ĪŲ�ܹhżǜ�żŰ�ǜÿƣƫŧŏŲŃ�Űǜ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�
afskedigelser af større omfang’. Loven pålægger arbejdsgiveren at følge en særlig fremgangsmåde, 
Ŋǜŏƫ�ÿŲƸÿŧŧĪƸ�ÿł�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�żǜĪƣƫŤƣŏģĪƣ�ěĪƫƸĪŰƸĪ�ŃƣęŲƫĪƣܨ��ÿǵŊęŲŃŏŃƸ�ÿł�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ƫƸƙƣƣĪŧƫĪ�
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¦/Gh/¦��r�r�®®/�F®f/'SG/h®/�
 
�ĪƫƸĪŰƸĪ�ƣĪŃŧĪƣ�ƫŤÿŧ�łƙŧŃĪƫ܉�Ŋǜŏƫ�ĪŲ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ�ŏŲģĪŲ�łżƣڌڏ��ģÿŃĪ�łżƣǜĪŲƸĪƣ�ÿƸ�ÿłƫŤĪģŏŃĪ܈

ޞ  Mindst 10 medarbejdere på virksomheder med mellem 20 og færre end 100 ansatte.

ޞ  rŏŲģƫƸڌڍ��ƠƣżĜĪŲƸ�ÿł�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ƠĖ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰĪģ�ŰŏŲģƫƸ܉ڌڌڍ��ŰĪŲ�łęƣƣĪ�ĪŲģڌڌڏ��
ansatte.

ޞ  rŏŲģƫƸڌڏ��ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ƠĖ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰĪģ�ŰŏŲģƫƸڌڌڏ��ÿŲƫÿƸƸĪ

 
'Īƣ�Īƣ�ģĪƣǀģżǜĪƣ�ƫŤęƣƠĪģĪ�ƣĪŃŧĪƣ܉�Ŋǜŏƫ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�Ŋÿƣڌڌڍ��ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�żŃ�ƠĖ-
tænker at opsige mindst 50 procent heraf. 
 
Hvis I er omfattet af reglerne om større opsigelser, skal repræsentanter for arbejdsgivere og 
lønmodtagere gennemføre forhandlinger. Der skal også forhandles, selv om muligheden for at 
ændre på beslutningen om kollektiv afskedigelse er begrænset. Hvis ledelsen afviser at for- 
handle, er det brud på reglerne om større afskedigelser

Forhandlingerne har til formål at undgå eller forsøge at mindske antallet af opsigelser og at 
ÿǵěƙģĪ�ǜŏƣŤŲŏŲŃĪƣŲĪ�łżƣ�ģĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ģĪƣ�żƠƫŏŃĪƫ�FżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪŲ�ƫŤÿŧ�ǜęƣĪ�ƣĪĪŧ�żŃ�ŃŏǜĪ�
medarbejderne mulighed for at komme frem med deres ønsker. Ledelsen må derfor heller ikke 
ƸƣęǳłĪ�ĪŲģĪŧŏŃĪ�ěĪƫŧǀƸŲŏŲŃ�żŰ�żƠƫŏŃĪŧƫĪƣŲĪ܉�łƙƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�Īƣ�ŃĪŲŲĪŰłƙƣƸ

r/'�¦�/d'/¦Stß�hß/¦StG�S��
�F®f/'SG/h®/¦�
 
ܹhżǜ�żŰ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�żŃ�ŊƙƣŏŲŃܹ�łÿƫƸƫŧĖƣ܉�ÿƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŰĪģ�ŰĪƣĪ�ĪŲģڑڏ��ÿŲƫÿƸƸĪ�
ƫŤÿŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŃŏǜĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�żŃ�ÿŲƫÿƸƸĪ�łǣŧģĪƫƸŃƙƣĪŲģĪ�żƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣ�żŰ�ěŧÿŲģƸ�ÿŲģĪƸ�
afskedigelser som følge af ledelsesbeslutninger, ændringer i virksomhedens økonomi-
ske situation mv. I den forbindelse stiller loven også krav om, at tillidsvalgte og medar-
ěĪšģĪƣĪ�ŊƙƣĪƫ܉�żŃ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ�ƫƸĪģ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�
omkring afskedigelserne.  
 
Lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang’ pålægger ledelsen at 
indgå forhandlinger med tillidsvalgte og medarbejdere om at undgå afskedigelser eller 
ÿǵěƙģĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣŲĪƫ�ĪǳłĪŤƸĪƣ�
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Reglerne siger bl.a., at arbejdsgiveren skal forhandle med jer tillidsvalgte med henblik på at undgå 
ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�®Ťÿŧ�ģĪƣ�ƫĖ�ÿŧŧŏŃĪǜĪŧ�ÿłƫŤĪģŏŃĪƫ܉�ƫŤÿŧ�S�ģƣƙǽƸĪ܉�ŊǜżƣģÿŲ�S�ŤÿŲ�ÿƸ�ÿǵěƙģĪ�ŤżŲƫĪŤǜĪŲƫĪƣŲĪ�ÿł�
ģĪŰ��ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�Īƣ�żŃƫĖ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łƣĪŰŧęŃŃĪ�ƣĪŧĪǜÿŲƸĪ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲĪƣ�ÿł�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�łżƣ-
handlingerne. 

¦ĪŃŧĪƣŲĪ�żŰ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�Īƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�ƫƸƙƣƣĪŧƫĪŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�żŃ�żŰ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�
żŰ�ŏŲģŏǜŏģǀĪŧŧĪ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃ�ĪŧŧĪƣ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ
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¦/Gh/¦�F�¦��F®f/'SG/h®/� 
ܳ�£¦Sß�¼�®/f¼�¦
I den private sektor er rammerne for afskedigelser indskrevet både i overenskomsten på dit område 
żŃ� ŏ�NżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲ�ƫÿŰƸ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�h��żŃ�'��NżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�h��żŃ�'��łÿƫƸ-
ƫŧĖƣ܉�ÿƸ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ŏŤŤĪ�ŰĖ�ǜęƣĪ�ǜŏŧŤĖƣŧŏŃĪ܉�żŃ�ÿǽƸÿŧĪŲ�ŃŏǜĪƣ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ŤŧÿŃĪ�żǜĪƣ�
ǀƣŏŰĪŧŏŃĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�h��żŃ�'�ܹƫ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪ�ŏŲģĪŊżŧģĪƣ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�łżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŏŲģܫ 
dragelse i forbindelse med afskedigelser på arbejdspladser med etablerede samarbejdsudvalg og 
ŰĪƣĪ�ĪŲģڑڏ��ÿŲƫÿƸƸĪ�NĪƣ�ƠĖŧęŃŃĪƫ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ÿƸ�ŏŲłżƣŰĪƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ�żŰ�ęŲģƣŏŲ-
ŃĪƣ�ŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ƙŤżŲżŰŏƫŤĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲ܉�łƣĪŰƸŏģƫǀģƫŏŃƸĪƣ܉�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧƫĪƫłżƣŊżŧģ�Űǜ��®ÿŰÿƣěĪšģƫ-
ÿǽƸÿŧĪŲ�łÿƫƸƫŧĖƣ�ĪŲģǜŏģĪƣĪ܉�ÿƸ�ǜĪģ�ěżƣƸłÿŧģ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�żŃ�ŊĪƣǀŲģĪƣ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ŃƣǀŲģĪƸ�ƫƸƙƣƣĪ� 
omlægninger af produktionen mv. skal ledelsen søge at omskole ansatte samt give afskedigede med-
ÿƣěĪšģĪƣĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ��

På private arbejdspladser uden samarbejdsudvalg eller uden overenskomstdækning gælder Arbejds-
miljøloven, ’Lov om information og høring’ samt ’Lov om masseafskedigelser’. 

¦/Gh/¦t/�F�¦��F®f/'SG/h®/� 
ܳ��FF/t¼hSG�®/f¼�¦
®żŰ�żǳłĪŲƸŧŏŃƸ�ÿŲƫÿƸ�ŃęŧģĪƣ�FżƣǜÿŧƸŲŏŲŃƫŧżǜĪŲƫ�ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�żŰ�ƠÿƣƸƫŊƙƣŏŲŃ�ƫÿŰƸ��ǳłĪŲƸŧŏŃŊĪģƫŧż-
ǜĪŲƫ�ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ěŧÿŲģƸ�ÿŲģĪƸ܉�ÿƸ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�Ŋÿƣ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŤżŰŰĪ�ŰĪģ�ĪƸ�ŊƙƣŏŲŃƫƫǜÿƣ�
Tal med din fagforening om muligheder og regler for afskedigelsen – både når der er tale om enkelt-
ƫÿŃĪƣ�żŃ�ŰÿƫƫĪÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�'ĪƣǀģżǜĪƣ�ŏŲģĪŊżŧģĪƣ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�ƠĖ�ģĪƸ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪ�żŃ�ƣĪŃŏżŲÿŧĪ�żŰ-
ƣĖģĪ�żŃ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�ƠĖ�ģĪƸ�ƫƸÿƸƫŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�ƣĪŃŧĪƣ�łżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŏŲģģƣÿŃĪŧƫĪ� ŏ� łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�
med afskedigelser. 

På det kommunale og regionale område er alle kommunale og regionale arbejdspladser omfattet 
r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲƫ�ěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƸ�łƣĪŰŃĖƣ܉�ÿƸ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ƫŤÿŧ�żƣŏĪŲƸĪƣĪƫ�żŰ�łżƣĪƫƸĖĪŲ-
ģĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ܉�ŧŏŃĪƫżŰ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�łżƣƠŧŏŃƸĪƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŏŲłżƣŰĪƣĪ�żŃ�ģƣƙǽƸĪ�ģĪŧƫ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧ-
ƫĪƫƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ�ŏ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲĪŲ܉�ģĪŧƫ�ÿŧŧĪ�ƠŧÿŲŧÿŃƸĪ�łżƣÿŲƫƸÿŧƸŲŏŲŃĪƣ܉�ŲĖƣ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧƫĪŲ�Īƣ�ƸƣǀĪƸ�

£Ė�ģĪƸ�ƫƸÿƸƫŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�łƣĪŰŃĖƣ�ģĪƸ�ÿł�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ܉�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƫŤÿŧ�ŏŲłżƣŰĪƣĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģ-
ǜÿŧŃĪƸ�żŰ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧƫĪŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Īƣ�ƸƣǀĪƸ�hĪģĪŧƫĪŲ�ƫŤÿŧ�ƣĪģŃƙƣĪ�łżƣ�ƠŧÿŲ-
lagt og forventede foranstaltninger i den sammenhæng. Ledelsen er endvidere på statslige arbejds-
ƠŧÿģƫĪƣ�ŏ�ŊĪŲŊżŧģ�Ƹŏŧ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�łżƣƠŧŏŃƸŏŃĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŏŲłżƣŰĪƣĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃĪƸ�ƫĖ�ƸŏģŧŏŃƸ�ƫżŰ�
ŰǀŧŏŃƸ�ŏ�ƠƣżĜĪƫƫĪŲ�żŰ�ƠżƸĪŲƸŏĪŧŧĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ܉�ƫĖ�ģĪƣ�Īƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ŃƣǀŲģŏŃĪ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ�ŰĪģ�ŏŲƠǀƸ�
fra medarbejdere, der kan indgå i ledelsen endelige beslutning. 

På statslige arbejdspladser uden samarbejdsudvalg gælder ’Lov om information og høring’, ’Lov om 
masseafskedigelser’ samt Arbejdsmiljølovens regler.
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�Ň�ƃŘ�ƎƴƞƧŔƋđƠŔ�ƀƍƬƚŔ�ƒæ�ĥéŎ�ƕđƝƄŇƞ�
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ò÷ƍƧƄ�ŎƢƃ÷ɥ

�Ň�ƃŘ�ƀƧŎƚƓ�đ�ƝƄŔ�ƏƫƢŮÜƓƄ�Ƭæ�ĥéŎ�
ŮđƃƄƫƞ�Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�òđƒƬƄ�ŎƢƃ÷ƫɥ
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SAMARBEJDET  
OMKRING  
KONFLIKTLØSNING  
 ��£��rS®¼¦Sß®/hޤ
ARBEJDSPLADSEN

KAPITEL 6   |   PRAKSIS

Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har begge en vigtig rolle, når det 
ŤżŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ� łżƣĪěǣŃŃĪ�żŃ� ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ܉�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ģĖƣŧŏŃƸ�ÿƣ-
ěĪšģƫŰŏŧšƙ�ŏ�ģÿŃŧŏŃģÿŃĪŲ܉�ƫĪŧǜżŰ�ģĪƸ�Īƣ�ŧĪģĪŧƫĪ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ģĪƸ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ÿŲƫǜÿƣ�fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�
slider på tilliden og samarbejdet mellem medarbejdere og ledelsen samt bidrager til dårligt 
arbejdsmiljø. Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant er du med til at sikre, 
ÿƸ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�żŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏƸÿŧĪƫęƸƸĪƫ�żŃ�ŧƙƫĪƫ�ƠĖ�ĪŲ�ŤżŲƫƸƣǀŤƸŏǜ�ŰĖģĪ�fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ܉�
ǀÿŲƫĪƸ�żŰ�ģĪ�Ŋÿƣ�ŤÿƣÿŤƸĪƣ�ÿł�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ŏŲƸĪƣƠĪƣƫżŲĪŧŧĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�łĖ�ŲĪŃÿƸŏǜ�
ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�ģĪƸ�ģÿŃŧŏŃĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�żŃ�ŧżŤÿŧłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ

I denne del af kapitlet kan du læse mere om, hvad der er dine opgaver som tillidsrepræsen-
ƸÿŲƸ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�żŃ�ŧƙƫĪ�
problemer med mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. Mere præcist tager kapitlet fat på følgen-
de spørgsmål:

KAPITEL 6   |   PRAKSIS
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£¦�f®S®'/h/t�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/�®£�¦G®r�h܌ 

ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�żƠŃÿǜĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�ƠĖ�
arbejdspladsen?

ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�żƠŃÿǜĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ǜÿƣƫŧŏŲŃ�ÿł�łÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�
ǀŲģĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪƣܐ

ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�żƠŃÿǜĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜ-
sel på arbejdspladsen?

ޞ  Hvordan kan du som tillidsvalgt italesætte dårligt samarbejde, mistrivsel og fagretlige 
ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣܐ

ޞ  NǜżƣģÿŲ�ǀģǜŏŤŧĪƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�żŃ�ŊǜŏŧŤĪ�ŧƙƫŲŏŲŃƫŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�Īƣ�ģĪƣܐ�

ޞ  Hvilke redskaber og værktøjer kan du som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræ-
ƫĪŲƸÿŲƸ�ƸƣęŤŤĪ�ƠĖ܉�ŲĖƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�żƠƸƣÿƠƠĪƫܐ�
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fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŲ�żƠƫƸĖ�ƫƠżŲƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ǀģǜŏŤŧĪ�ƫŏŃ� ŧÿŲŃƫżŰƸ�żǜĪƣ�Ƹŏģ܉�żŃ�ģĪ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŰĪƣĪ�ĪŧŧĪƣ�ŰŏŲģƣĪ�
ƫǣŲŧŏŃĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Ńƙƣ�ģŏŃ�ŤŧÿƣƸ܉�ŊǜŏŧŤĪŲ�ƸǣƠĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸ܉�ģĪƣ�
Īƣ� ƸÿŧĪ�żŰ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�'ĪƸ�Ŋÿƣ�ŲĪŰŧŏŃ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ŤÿŲ� ŧƙ-
ses, ikke mindst om uenighederne skal håndteres inden for rammerne af arbejdsmiljøorganisationen, 
ƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰĪƸܕr/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸ�ĪŧŧĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ŊǜŏŧŤĪ�ŏŲƫƸÿŲƫĪƣ�ģǀ�ƫżŰ�
ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤÿŲ�ƸƣęŤŤĪ�ƠĖ܉�Ŋǜŏƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ǀģǜŏŤŧĪƣ�ƫŏŃ�żŃ�ŏŤŤĪ�
kan løses gennem dialog og mægling mellem dig som tillidsvalgt, medarbejderne og ledelsen på ar-
ěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŤÿŲ�ŏŲģģƣÿŃĪƫ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�żŰ�ĪŧŧĪƣ�ěƣǀģ�ƠĖ��ƣěĪšģƫ-
miljølovens regler, mens fagretlige sager som overenskomstbrud og ulovlige arbejdsnedlæggelser mv. 
ŤÿŲ�ŏŲģěƣŏŲŃĪƫ�łżƣ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�ĪŧŧĪƣ��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪ�łęƣƣĪƫƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ģĪƣ�ŲĖƣ�ƫĖ�ŧÿŲŃƸܔ�ģĪ�
ǵŧĪƫƸĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ŧƙƫĪƫ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�Ŋǜżƣ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣę-
ƫĪŲƸÿŲƸ�łżƣǜĪŲƸĪƫ�ÿƸ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�

KONFLIKTTYPER &  
TILLIDSVALGTES ROLLER

KAPITEL 6   |   PRAKSIS



229

'ĪƸ�ŤÿŲ�ÿŲěĪłÿŧĪƫ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƫƸÿƣƸĪƣ�ŰĪģ�ÿƸ�ŤżƣƸŧęŃŃĪ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŤĪŲģĪƸĪŃŲĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƠĖ�
ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�¼ǣƠŏƫŤ�ƫżŲģƣĪƫ�ģĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ƫĪŤƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸƸǣƠĪƣ܈

ޞ  METODEKONFLIKTER�ǀģƫƠƣŏŲŃĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ÿł�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�
vedrørende målet, midlerne strukturen og procedurerne vedrørende en given arbejdsopgave. Det 
kan fx være, hvordan medarbejderne bedst håndterer en besværlig borger i borgerservice eller en 
ěĪƫǜęƣŧŏŃ�ŤǀŲģĪ�ŏ�ģĪƸÿŏŧŊÿŲģŧĪŲ�rĪƸżģĪŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�Īƣ�ǀģěƣĪģƸĪ�żŃ�łƙƣĪƣ�ƫšęŧģĪŲƸ�Ƹŏŧ�ǾĪŲģƫŤÿě�
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ěŏģƣÿŃĪ�ǜĪģ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŃĪŲŲĪŰ�ģŏÿŧżŃ�żŃ�ƠƣżěŧĪŰ-
løsning med henblik på at nå til enighed om, hvordan man udfører arbejdet bedst muligt. 

ޞ  RESSOURCEKONFLIKTER�ěǀŲģĪƣ�żǽƸĪ�ŏ�ŤżŲŤǀƣƣĪŲĜĪ�żŰ�ƠĪŲŃĪ܉�Ƹŏģ܉�Ơŧÿģƫ܉�ŰÿƸĪƣŏÿŧĪƣ�żŃ�ƠĪƣƫż-
ŲÿŧĪ�'ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸƸǣƠĪ�Īƣ�ǜĪŧŤĪŲģƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ƣĪƫƫżǀƣĜĪƣŲĪ�Īƣ�ěĪŃƣęŲƫĪģĪ�hĪģĪŧƫĪŲ�
ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ǀŲģĪƣ�ƠƣĪƫ�łƣÿ�ÿŧŧĪ�ƫŏģĪƣ�żŃ�Ŋÿƣ�ƫǜęƣƸ�ǜĪģ�ÿƸ�ƸŏŧŃżģĪƫĪ�ÿŧŧĪƫ�ěĪŊżǜ�NĪƣ�ŤÿŲ�ģĪƣ�żǽƸĪ�żƠƫƸĖ�
łƣǀƫƸƣÿƸŏżŲĪƣ܉�ƫŧÿģģĪƣ�żŃ�ŰǣƸĪƣ�ƫżŰ�łǢ�ܹŊǜżƣłżƣ�Īƣ�ģĪƸ�ÿŧƸŏģ�ģĪ�ÿŲģƣĪ܉�ģĪƣ�łĖƣ�ŧƙŲƸŏŧŧęŃ܉�ĪǽƸĪƣǀģ-
ģÿŲŲĪŧƫĪ�ĪŧŧĪƣ�łƣŏ�ŏ�šǀŧĪŲܹ�NĪƣ�ŤÿŲ�ǜĪšĪŲ�łƣĪŰ�ǜęƣĪ�ƫǣŲŧŏŃŃƙƣĪŧƫĪ܉�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�żŃ�ŤżŰƠƣżŰŏƫƫĪƣ܉�
ģĪƣ�łǢ�ǀģŰƙŲƸĪƣ�ƫŏŃ�ŏ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�Ŋǜżƣ�ÿŧŧĪ�łĖƣ�ěĪģƣĪ�łżƣƫƸĖĪŧƫĪ�łżƣ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ�żŃ�żƠŧĪǜĪƣ�ĪŲ�ǜŏƫ�
retfærdighed. 

ޞ  VÆRDIKONFLIKTER�ŊÿŲģŧĪƣ�żǽƸĪ�żŰ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƠĪƣƫżŲŧŏŃĪ�ǜęƣģŏĪƣ�żŃ�ŊżŧģŲŏŲŃĪƣ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ܉�
hvad der opfattes som rigtigt og forkert. Det kan også være forskellige moralske og etiske uover-
ĪŲƫƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ܉�ƸƣÿģŏƸŏżŲĪƣ�Űǜ�NĪƣ�ŤÿŲ�ģĪƣ�ŧĪƸ�żƠƫƸĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�łÿŃŃƣǀƠƠĪƣ�żŃ�ŤǀŧƸǀƣƫÿŰ-
menstød mellem unge og ældre medarbejdere. Her kan du som tillidsrepræsentant eller arbejds-
ŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�ǜĪģ�ÿƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƠĖ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ģŏÿŧżŃ�żŃ�ŧǣģŊƙƣŊĪģ�
ƫÿŰƸ�ĪŲ�Ńżģ�ƸżŲĪ�żŃ�ƣĪƫƠĪŤƸ�łżƣ�ģĪ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪƫ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸĪƣ�żŃ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃŊĪģ�

ޞ  PERSONLIGE KONFLIKTER�ģƣĪšĪƣ�ƫŏŃ�żǽƸĪ�żŰ�ŏģĪŲƸŏƸĪƸ܉�ƫĪŧǜǜęƣģ܉�ŧżǣÿŧŏƸĪƸ܉�Ƹŏŧŧŏģ�żŃ�ÿłǜŏƫŲŏŲŃ�
'ĪŲ�łżƣŰ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ěŏģƣÿŃĪƣ�żǽƸĪ�Ƹŏŧ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ĪƸ�ģĖƣŧŏŃƸ�ƠƫǣŤŏƫŤ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�
żǽƸĪ�ģǣěĪ�żŃ�ǀěĪǜŏģƫƸĪ�łƙŧĪŧƫĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�łżƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ǀģǜŏŤŧĪƣ�ƫŏŃ܉�żŃ�ŊǜżƣģÿŲ�
du som tillidsvalgt, medarbejderne og ledelsen opfatter situationen. Som arbejdsmiljørepræsen-
ƸÿŲƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�Ƹŏŧ�żƠŃÿǜĪ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ěƣżěǣŃŃĪƣ�ǜĪģ�ÿŤƸŏǜƸ�ÿƸ�ŧǣƸƸĪ�Ƹŏŧ�ÿŲģƣĪƫ�łżƣǜĪŲƸŲŏŲŃĪƣ�żŃ�ěĪŊżǜ�ƫÿŰƸ�
sikre en åben dialog omkring medarbejdernes forskellige situation. Det kan være med til at skabe 
større forståelse for de enkelte medarbejderes situation og skabe selvindsigt blandt medarbejder 
og ledelsen på arbejdspladsen. 

ޞ  OVERTRÆDELSE AF ARBEJDSMILJØLOVEN: Her er der tale om uenigheder eller eventuelt 
brud på Arbejdsmiljølovens bestemmelser. Her har du som arbejdsmiljørepræsentant en vigtig 
rolle, men selvom arbejdsmiljøforhold falder under arbejdsmiljørepræsentanten, har også 
tillidsrepræsentanten og kollegerne pligt til at indberette brud på arbejdsmiljøloven til ledelsen. 
/Ƹ�łƙƣƫƸĪ�ƫŤƣŏģƸ�Īƣ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ģƣƙǽƸĪƣ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�/ƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŏŤŤĪ�ŧǣģŊƙƣ܉�
ŤÿŲ�ģǀ�ŃĖ�ǜŏģĪƣĪ�Ƹŏŧ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�ƫżŰ�ŊĪƣĪǽƸĪƣ�żǜĪƣƸÿŃĪƣ�ƫÿŃĪŲ�

ޞ  FAGRETLIGE KONFLIKTER: Her er tale om enten uenigheder om fortolkning af overenskomsten 
ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�żŰ�ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�
ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪƣ܉�ģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�ŊǜĪƣƸ�ÿŲģĪƸ�ĪŧŧĪƣ�
tredje år og som kan lede til strejker, eller blokade eller lockout. Her har du som tillidsrepræsen-
tant en vigtig rolle, som du kan læse mere om i kapitlets første del under afsnittet om rammerne 
łżƣ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ

fŏŧģĪ܌�SŲƫƠŏƣĪƣĪƸ�ÿł��F�ܽƫ�ŰÿƸĪƣŏÿŧĪ�żŰ�łżƣĪěǣŃŃĪŧƫĪ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ

I de næste afsnit kan du læse mere om, hvad dine opgaver konkret er som tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant. Der gives også eksempler på de værktøjer, du kan trække op, og hvornår 
der er klare fordele ved at samarbejde med andre tillidsvalgte om at håndtere samarbejdsproblemer, 
mistrivsel eller fagretlige tvister. 
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����������¼ShhS'®¦/£¦�®/tܴ 
TANTENS OPGAVER:  
SAMARBEJDSPROBLEMER, 
FAGLIGE KONFLIKTER & 
MISTRIVSEL 

®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�ģĪŧ�ÿł�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ŲĖƣ�żǜĪƣĪŲƫ-
ŤżŰƫƸĪŲ�ěƣǣģĪƫ܉�ÿǽƸÿŧĪƣ�żƠŊƙƣĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫŤÿŧ�ŃĪŲłżƣŊÿŲģŧĪƫܫ��ěĖģĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żŃ�ǀŲģĪƣ�ģĪ�ĜĪŲ-
trale overenskomstforhandlinger. Du er også forpligtiget til at sikre rolige og gode arbejdsforhold på 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�Ŋÿƣ�ƠŧŏŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�żƠłżƣģƣĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃĪŲżƠƸÿŃĪ�ÿƣěĪšģĪƸ܉�Ŋǜŏƫ�
de vælger at nedlægge arbejde, strejke eller på anden vis søger at sabotere udførelse af arbejdet i strid 
ŰĪģ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�/ŲģĪŧŏŃ�Ŋÿƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ÿŲģƣĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�łżƣĪěǣŃŃĪŧƫĪ�żŃ�
ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ

�����������¦�/d'®rShd�ܴ 
REPRÆSENTANTENS  
OPGAVER: N�t'¼/¦StG��F�
rS®¼¦Sß®/hޤ��'�¦hSG¼� 
ARBEJDSMILJØ
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/Ų�ǜŏŃƸŏŃ�ģĪŧ�ÿł�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫǀŧǣŤŤĪƣ܉�
ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ܉�ƫǀŲģŊĪģƫłÿƣĪ�żŃ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŰĪģ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙܨ��żŃ�ģǀ�ƫŤÿŧ�żŃƫĖ�ǜŏģĪ܉�Ŋǜÿģ�ģǀ�
ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŤÿŲ�ŃƙƣĪ܉�ŲĖƣ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƫŏƸǀÿƸŏż-
ner opstår. Du og dine kolleger har også pligt til at indberette brud på arbejdsmiljøreglerne over for 
ŧĪģĪŧƫĪŲ܉�żŃ�Īƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŏŤŤĪ�ŧǣģŊƙƣ܉�ŤÿŲ�S�ŏŲģěƣŏŲŃĪ�ƫÿŃĪƣ�łżƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ��ŲģƣĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ŊÿŲģŧĪƣ�
mere om at rådgive ledelsen i spørgsmål om mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø og støtte kolleger, der 
mistrives eller har det svært på arbejdspladesen.

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹�Ƨ÷òƄƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ò÷�ƅŀĥƆ÷ƧòƄ�ƒƢƝ÷Ň
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¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼/t®�f�tf¦/¼/��£G�ß/¦܌�

ޞ  FżƣĪěǣŃŃĪ܉�ŰęŃŧĪ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�ŰĪŧŧĪŰ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�
ledelse på arbejdspladsen.

ޞ  rĪģǜŏƣŤĪ�ǜĪģ�ƫƸƙƣƣĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ŊĪƣǀŲģĪƣ�ÿǽƸƣęģĪŧƫĪƫżƣģŲŏŲŃĪƣ

ޞ  Bistå og vejlede kolleger og lærlinge ved advarsler, tjenstlige samtaler og afskedigelse.

ޞ  SŲģŃĖ�ŧżŤÿŧĪÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ�łżƣ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ÿŲƫęƸƸĪŧƫĪ܉�ÿģǜÿƣƫŧĪƣ܉�ƸšĪŲƫƸŧŏŃĪ�
samtaler og afskedigelse.

ޞ  ®ŏŤƣĪ�ÿƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żǜĪƣŊżŧģĪƫ�żŃ�ģżŤǀŰĪŲƸĪƣĪ�ĪǜĪŲƸǀĪŧŧĪ�ěƣǀģ�
på overenskomsten. 

ޞ  Sikre rolige og gode arbejdsvilkår på arbejdspladsen, herunder opfordre medarbejde-
re til at genoptage arbejdet i tilfælde af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, 
strejker mv. 

ޞ  NĖŲģƸĪƣĪ�łÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ŊĪƣǀŲģĪƣ�ƸǜŏƫƸĪƣ�żŰ�ÿǽƸÿŧƸĪ�ÿŤŤżƣģĪƣ�żŃ�ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ�ƠĖ�
arbejdspladsen.

ޞ  rĪģǜŏƣŤĪ�ǜĪģ�ǜÿƣƫŧŏŲŃ�ÿł�łÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ǀŲģĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪƣ

�¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼/t®�
S�®�r�¦�/d'/�r/'��r�ܽ®�£¦Sr�¦/�
®f�h��£G�ß/¦�

ޞ  Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

ޞ  Kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og orientere ar-
bejdsmiljøgrupperne om det.

ޞ  Sikre at fejl og mangler, som kan medføre fare for 
ulykker eller sygdom, bliver afværget.

ޞ  ÃģÿƣěĪšģĪ�ĪŲ�ƫÿŰŧĪƸ�żǜĪƣƫŏŃƸ�żǜĪƣ�ǀŧǣŤŤĪƣ܉�łżƣŃŏǽƸŲŏŲ-
ger og sundhedsskader i virksomheden en gang om 
året og anmelde dem til arbejdsgiveren.

ޞ  fżŲƸƣżŧŧĪƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŃŏǜĪƫ�ĪǳłĪŤƸŏǜ�żƠŧęƣŏŲŃ�żŃ�ŏŲƫƸƣǀŤ-
tion.

ޞ  ®ƙƣŃĪ�łżƣ�ÿƸ�ĖƣƫÿŃĪƣ�Ƹŏŧ�ǀŧǣŤŤĪƣ܉�łżƣŃŏǽƸŲŏŲŃĪƣ�żŃ�
sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og at 
gentagelser forebygges og hindres. 

ޞ  Sikre at arbejdsulykker og erhvervssygdomme regi-
streres korrekt.

ޞ  Forelægge arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljøud-
valget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller 
som er generelle for virksomheden.

ޞ  Analysere sygefraværet og sikre at sygefravær og tiltag 
om forebyggelse af sygefravær indgår i APV’en.

�¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼/t®�
£¦Sr�¦/�f�t��£G�ß/¦�

ޞ  Medvirke til udarbejdelse af politikker om fravær, 
fastholdelse, sygdom og trivsel.  

ޞ  Mediere ved uenigheder omkring fortolkningen af 
Arbejdsmiljøloven regler på arbejdspladsen.

ޞ  Medvirke ved organisationsændringer som fx 
afskedigelser. 

ޞ  �ŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ģĪƣ�ŏŲģŃĖƫ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ƣĪŧĪǜÿŲƸĪ�
arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, som der-
ĪǽƸĪƣ�ŤÿŲ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ƫżŰ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫÿŃĪƣܠ�ŃĪŲƸšĪŤ�
om det er kan/skal. 

ޞ  Støtte kolleger i afskedigelsessitua- 
tioner, samt i sager om arbejds- 
relateret stress, mobning  
og chikane.

�¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼/t®�£¦Sr�¦/�®f�h��G�f�t��£G�ß/¦�SF¼ܓ�
f�tFhSf¼��G�rS®¼¦Sß®/h

fŏŧģĪ܌��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ěĪŤĪŲģƸŃƙƣĪŧƫĪ�Ųƣܓڕڑ�ܯ�ڑژڑڑ�ܓ�żŤƸżěĪƣܯ�ڐڑڐڒ��Ű
Īģ�

ƫĪŲĪƣĪ�ęŲģƣŏŲŃĪƣܘ�hܥڙڑڐڒܤ����ƣěĪšģƫŰ
ŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�żƠŃÿǜĪƣ
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®�r�¦�/d'®f�tFhSf¼/¦ޤ��rS®¼¦Sß®/h
Som tillidsrepræsentant har du i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten en afgørende rolle, når 
der i det daglige opstår uenigheder blandt kolleger, eller mellem kolleger og ledelsen på arbejdsplad-
ƫĪŲ�'ĪŲ�ƸǣƠĪ�ÿł�ǀżǜĪƣĪŲƫƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ƫǜęƣĪ�łżƣ�ģŏŃ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ÿƸ�ŲÿǜŏŃĪƣĪ�ŏ�'Īŧƫ�
kan du måske selv være direkte berørt af problemstillingen, dels kan det være svært at italesætte dårlig 
samarbejdskultur over for kolleger og ledelsen, fordi det ikke altid kan måles. Et brud på overenskom-
ƫƸĪŲƫ�ÿƣěĪšģƫƸŏģƫƣĪŃŧĪƣ܉� ŧƙŲƫÿƸƫĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧƸĪ�ÿŤŤżƣģĪƣ�Īƣ�żǽƸĪ� ŧĪƸƸĪƣĪ�ÿƸ�ŰĖŧĪ�żŃ�ƫęƸƸĪ�łÿƫƸĪ�ƣĪƸŲŏŲŃƫ-
ŧŏŲšĪƣ� łżƣ܉�ŰĪŲƫ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ�Īƣ� ǵŧǣģĪŲģĪ�®ĪŧǜżŰ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ƫǜęƣĪ�ÿƸ�
ŏƸÿŧĪƫęƸƸĪ�ŏ܉�Īƣ�ģĪƸ�ģżŃ�ǜŏŃƸŏŃƸ�łżƣ�ƸƣŏǜƫŧĪŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ƸÿŃĪƫ�ŊǀƣƸŏŃƸ�łÿƸ�żŰ�ģĪŲŲĪ�ƸǣƠĪ�ÿł�
problemer.  
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ǜŏŧ�ģǀ�żǽƸĪ�ģĪŲ�łżƣĪƸƣǀŤŲĪ�ŰęŃŧĪƣ܉�ŰĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�żƠ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŤżŧŧĪŃÿ܉�ŊǜżƣǜŏģƸ�ŊÿŲ�
eller hun ønsker at lade sig repræsentere af dig eller en anden. I den forbindelse er der nogle forholds-
vis enkle retningslinjer, du som tillidsrepræsentant kan bruge til at vurdere, hvordan du skal reagere i 
ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�
Din fagforening kan også være dig behjælpelig, hvis en situation går i hårdknude, eller hvis du generelt 
ønsker at forbedre dine egne evner på dette område. 

Ã/tSGN/'��r�F�¦¼�hftStG��F� 
OVERENSKOMSTEN  
ܳ�/hh/¦��¦Ã'�£���ß/¦/t®f�r®¼/t�
/Ų�ǜŏŃƸŏŃ�ģĪŧ�ÿł�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żǜĪƣŊżŧ-
des på arbejdspladsen. Sker der brud på overenskomsten, eller er der tale om uenigheder mellem dig, 
ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰŤƣŏŲŃ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃĪŲ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣŲĪ܉�ŤÿŲ�ģĪƸ�ŏ�łƙƣƫƸĪ�
żŰŃÿŲŃ�ǜęƣĪ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģĪ�ÿƸ�ģƣƙǽƸĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŰĪģ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�FÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ŤÿŲ�ŃŏǜĪ�ģŏŃ�ƣĖģ�

N�t'¼/¦StG��F�rS®¼¦Sß®/hޤ��'�¦hSG¼� 
�¦�/d'®rShd��ܳ�'/�¼æ£S®f/�Ã'F�¦'¦StG/¦
Du har som arbejdsmiljørepræsentant mange mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet. I nogle  
ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�Īƣ�ģǀ�ģĪŲ܉�ģĪƣ�ǣģĪƣ�ƫƸƙƸƸĪ�żŃ�żŰƫżƣŃ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ŤżŧŧĪŃÿ܉�ģĪƣ�ŏ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ�Ŋÿƣ�ěƣǀŃ�łżƣ�ģĪƸ��ŲģƣĪ�
gange er du med som udvikler af virksomheden og fungerer som ambassadør for arbejdsmiljøet. Og 
andre gange igen er du den, der skal sikre, at reglerne følges, og at medarbejderne opnår de bedst 
mulige vilkår. 

ÃÿŲƫĪƸ�ŊǜŏŧŤĪŲ�ƣżŧŧĪ�ģǀ� ŏŲģƸÿŃĪƣ܉�ƫŤÿŧ�ģǀ�ŤĪŲģĪ�ƸĪŃŲĪŲĪ�ƠĖ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŰĪģ�ģĪƸ� łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�
ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�Fżƣ�ģŏŃ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ģĪƸ�łǣƫŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�żǽƸĪ�ŧĪƸƸĪƣĪ�
ÿƸ�ŰĖŧĪ�żŃ�ƫęƸƸĪ�łÿƫƸĪ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�żƠ�łżƣ܉�ŰĪŲƫ�ƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ƠƣęŃĪƸ�ÿł�ŰĪƣĪ�
ǵŧǣģĪŲģĪ�ŃƣęŲƫĪƣ�FǢ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�ƫǜęƣƸ�ÿƸ�ǜǀƣģĪƣĪ܉�żŰ�ĪŲ�ĪŲŤĪŧƸ�ŤżŧŧĪŃÿƫ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�Īƣ�ǀģƸƣǣŤ�łżƣ�ĪƸ�
kollektivt trivselsproblem og et dårligt samarbejdsklima. 

®ĪŧǜżŰ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ǜŏƣŤĪ�ǀŤŧÿƣƸ�żŃ�ƫǜęƣƸ�ÿƸ�ƸÿŃĪ�łÿƸ�ƠĖ܉�ǿŲģĪƫ�ģĪƣ�ĪƸ�ƫęƸ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ܉�ģǀ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫܫ 
miljørepræsentant kan bruge til at vurdere, hvordan du skal reagere i bestemte situationer. Mange af 
ģĪ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ěĪŧÿƫƸŲŏŲŃĪƣ� ŏ� ÿƣěĪšģĪƸ�Īƣ� ŤĪŲģƸĪ܉� ŧŏŃĪƫżŰ�ƣĪÿŤƸŏżŲĪƣŲĪ�ƠĖ�ģĪŰ�Ŋÿƣ�ŰÿŲŃĪ� łęŧŧĪƫƸƣęŤ�
Derudover skal du kende din rolle, når der er mistrivsel. 

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ
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żŃ�ǜĪšŧĪģŲŏŲŃ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�ŃƣŏěĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ÿŲ�'Ī�ǜŏŧ�żŃƫĖ�ŤǀŲŲĪ�ŃŏǜĪ�ĪƸ�ěǀģ�ƠĖ܉�żŰ�ĪŲ�ƫÿŃ�ƫŤÿŧ�
ŤƙƣĪ�ǜŏģĪƣĪ�ŏ�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�/Ƹ�ŃƣǀŲģƠƣŏŲĜŏƠ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�ÿƸ�ƫƙŃĪ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƫĖ�
ƸęƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸܨ��ÿŧƸƫĖ�ƠĖ�ŲĪģĪƣƫƸĪ�ƸƣŏŲ�ƠĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸƸƣÿƠƠĪŲ�

Ã/tSGN/'��r�F�¦¼�hftStG��F��ß/¦/t®f�r®¼/t

S� łƙƣƫƸĪ�żŰŃÿŲŃ�ƫŤÿŧ� S�ƫƙŃĪ�ÿƸ� ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܨ��ÿŧƸƫĖ� ŏ�ģŏƣĪŤƸĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ŰĪģ�
ŧĪģĪŧƫĪŲ�NĪƣ�ŤÿŲ�ĪŲ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�łżƣ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ƫŏģģĪ�ŰĪģ�hǣŤŤĪƫ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ŊĪƣ܉�
Īƣ�ŰęŃŧŏŲŃ�ŲęƫƸĪ�ƫŤƣŏģƸ�NĪƣ�Īƣ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ƸǣƠŏƫŤ�ěŏƫŏģģĪƣ�'ĪƸ�ƫÿŰŰĪ�ŃęŧģĪƣ�ǜĪģ�ŲęƫƸĪ�
ƸƣŏŲ�ƠĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸƸƣÿƠƠĪŲ܉�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫŰƙģĪƸ܉�Ŋǜżƣ�ģǀܠ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲܡ�ŃŏǜĪƣ�ŏŲƠǀƸ�Ƹŏŧ�šĪƣĪƫ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�
®ŏģƫƸĪ�ƸƣŏŲ�Īƣ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�NĪƣ�ǜŏŧ�ģǀ�żǽƸĪ�ěŧŏǜĪ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƸ�ŏ�ǀģÿƣěĪšģĪŧƫĪ�ÿł�ŤŧÿŃĪƫŤƣŏǽƸĪƣ܉�ŧŏŃĪƫżŰ�ģǀ�
som regel får mulighed for at overvære møderne – medmindre du er direkte involveret som vidne. 

�¦Ã'�£���ß/¦/t®f�r®¼/t

�ŃƫĖ�ǜĪģ�ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�Īƣ�łƙƣƫƸĪ�ƸƣŏŲ�ĪƸ�ŰƙģĪ�żŃ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�hǣŤŤĪƫ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�
ŊĪƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃ܉�Īƣ�ŲęƫƸĪ�ƸƣŏŲ�łęŧŧĪƫŰƙģĪ�'ĪƸ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�ŰĪŧŧĪŰ�ŊżǜĪģżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪ܉�żŃ�
ģǀ�ǜŏŧ�ƸǣƠŏƫŤ�ěŧŏǜĪ�ěĪģƸ�żŰ�ÿƸ�ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�ģŏƫƫĪ�ŰƙģĪƣ�hǣŤŤĪƫ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ŊĪƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃ܉�Īƣ�ƫŏģƫƸĪ�
ǀģǜĪš��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ�NĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ěŧŏǜĪ�ěĪģƸ�żŰ�ÿƸ�ŤżŰŰĪ�ŰĪģ�żƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣ�Ƹŏŧ�
ŤŧÿŃĪƫŤƣŏǽƸ�ĪŧŧĪƣ�ƫǜÿƣƫŤƣŏǽƸܨ��żŃ�żǽƸĪ�żŃƫĖ�żŰ�ÿƸ�ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�ŰƙģĪƸ�

Lokale uoverensstemmelser – mellem jer som lønmodtagere og ledelsen, fx uenighed om lønnen, brug 
af vagtordninger, overarbejde mv. – kan være belastende for jer og for jeres samarbejde. Men samtidig 
Īƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣŲĪ�żŃƫĖ�ǀģƸƣǣŤ�łżƣ܉�ÿƸ�łżƣŊżŧģĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�ŊĪŧĪ�ƸŏģĪŲ�ěŧŏǜĪƣ�
justeret. Det gælder både lokalt på arbejdspladserne og centralt i forbindelse med organisationerne 
ƠĖ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�'Īƣłżƣ�Īƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏŤŤĪ�ŲƙģǜĪŲģŏŃǜŏƫ�ÿł�ģĪƸ�żŲģĪܨ��ģĪ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�
vigtige for at udvikle samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen. 

tżŃŧĪ�ÿł�ģĪ�ŰĪƣĪ�ŤŧÿƫƫŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�ģĪƣ�ƣĪŧÿƸĪƣĪƣ�ƫŏŃ�Ƹŏŧ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ܉�Īƣ�Űżě-
ŲŏŲŃ� żŃ� ĜŊŏŤÿŲĪ܉� ǜżŧģ� żŃ� ƸƣǀƫŧĪƣ܉� ƫƸƣĪƫƫ܉� ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ� żŃ� ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ� FżƣĪěǣŃŃĪŧƫĪ� żŃ� ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ� ÿł�
ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�ÿǵŊęŲŃĪƣ�ÿł܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģŏƫƫĪ�łżƣŊżŧģ�Īƣ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƸ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�FŧĪƣĪ�żǜĪƣ-
ĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ܉� ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ� ŏŲģĪŊżŧģĪƣ� ěĪƫƸĪŰŰĪŧĪƣ� żŰ� ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉� ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ܉�
ÿƣěĪšģƫƣĪŧÿƸĪƣĪƸ�ƫƸƣĪƫƫ܉�ŰżěŲŏŲŃ�żŃ�ĜŊŏŤÿŲĪ܉�ǜżŧģ�żŃ�ƸƣǀƫŧĪƣ܉�żŃ�ŊĪƣ�ǜŏŧ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŧƙƫĪƫ�ŏ�ƣĪŃŏ�
ÿł�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�ĪŧŧĪƣ�r/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸܕƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�rĪŲ�ģĪƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ÿƣěĪšģƫ-
pladser, primært i den private sektor, som hverken er dækket af en overenskomst eller er omfattet af 
ĪŲ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ƠĖ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�żŰ�ěĖģĪ�ģĪƸ�
łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ǀģĪŧǀŤŤĪŲģĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ�ƣÿŰŰĪ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ǜŏŃ-
ƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫƙŃĪƣ�ÿƸ�ŤŧÿƣŧęŃŃĪ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�Ńƙƣ�ƫŏŃ�ŃęŧģĪŲģĪ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�ģÿ�ģĪƸ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ܉�
ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŏŲģģƣÿŃĪƫ�ŏ�ƠƣżĜĪƫƫĪŲ܉�żŃ�ŊǜżƣģÿŲ�ŤÿŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣŲĪ�ŧƙƫĪƫ

Fæ®S®f��¦�/d'®rShd�

FǣƫŏƫŤ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ� ģęŤŤĪƣ� żǜĪƣ� ƣÿŰŰĪƣŲĪ� żŃ� ěĪƸŏŲŃĪŧƫĪƣŲĪ� łżƣ܉� ÿƸ� ģǀ� żŃ� ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ� ŤÿŲ� ǀģ-
łƙƣĪ� šĪƣĪƫ� ÿƣěĪšģĪ� ƠĖ� ĪŲ� ƫǀŲģ� żŃ� łżƣŲǀǽƸŏŃ� ŰĖģĪ� 'ĪƸ� ŤÿŲ� łǢ� ǜęƣĪ� ŏŲģƣĪƸŲŏŲŃĪŲ� ÿł� ÿƣěĪšģƫ-
ƠŧÿģƫĪŲ܉� ƫƸƙš܉� ŧǣƫ܉� ŏŲģĪŤŧŏŰÿ܉� ĪƣŃżŲżŰŏ܉� ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ� ÿł� ŤĪŰŏŤÿŧŏĪƣ܉� ƸĪŤŲŏƫŤĪ� ŏŲƫƸÿŧŧÿƸŏżŲĪƣ܉� ǀģ-
ƫƸǣƣ� żŃ� ŰÿƫŤŏŲĪƣ� 'ĪƸ� łǣƫŏƫŤĪ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ� ŊÿŲģŧĪƣ� żŃƫĖ� żŰ܉� ŊǜżƣģÿŲ� ÿƣěĪšģĪƸ� ƠĖǜŏƣŤĪƫ� ÿł� ǜŏŲģ�
żŃ� ǜĪšƣ� ƫÿŰƸ� Ťƣÿǜ� Ƹŏŧ� ǀģŧǀǽƸŲŏŲŃ܉� ƣŏƫŏŤż� łżƣ� ƫŰŏƸƸĪ� żŃ� ƣŏƫŏŤż� łżƣ� ƫƸƣĖŧŏŲŃ� S� ģĪŲ� łżƣěŏŲģĪŧƫĪ� ŤÿŲ�
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F�GhSG/�f�tFhSf¼/¦�S�F�¦�St'/h®/�r/'��ß/¦ܴ
/t®f�r®¼F�¦tæ/h®/¦
Mens du som tillidsrepræsentant har en helt central rolle, når det kommer til samarbejdsproblemer, 
uenigheder og fagretlige tvister på arbejdspladsen, så er din rolle relativt begrænset, når det kommer 
til uoverensstemmelser vedrørende de kollektive overenskomster på centralt plan og i Forligsinstitu-
tionen.

®żŰ�ƣĪŃĪŧ�ǿŲģĪƣ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ƠĖ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ƠŧÿŲ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�ƫżŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪƫ�ěÿŃŧÿŲģ�ƠĖ�ěĪŃŃĪ�
sider står bag og får noget ud af. Men der kan også være tilfælde, hvor der skal stemmes om en mæg-
ŧŏŲŃƫłżƣƫŧÿŃ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�Ƹǜŏǜŧ�żŰ�ǀģłÿŧģĪƸܨ��żŃ�Ŋǜżƣ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ŤżŰŰĪ�Ƹŏŧ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ŏ�łżƣŰ�ÿł�ƫƸƣĪšŤĪ�
ĪŧŧĪƣ�ŧżĜŤżǀƸ�NĪƣ�łĖƣ�ģǀ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�ƣżŧŧĪ܉�ŲĖƣ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ƫŤÿŧ�łżƣŤŧÿƣĪƫ܉�Ŋǜÿģ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤ-
ten går ud på – og hvilke konsekvenser, det får for jer som medarbejdere. Du vil også have en central 
ƣżŧŧĪ�ŏ�ģĪ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪŲģĪ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰŤƣŏŲŃ�ǀģŰƙŲƸŲŏŲŃĪŲ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�ŏƫęƣ�Ŋǜŏƫ�ģǀ�
er tillidsrepræsentant på minimallønområdet, hvor store dele af lønsummen skal forhandles lokalt på 
arbejdspladsen, mellem dig som tillidsrepræsentant og ledelsen. Du kan læse mere om forhandling 
af løn i kapitel 5. Derudover har du også en helt central rolle, hvis der ikke er opbakning blandt med-
lemmerne om det mæglingsforslag, din fagforening og arbejdsgiverne har indgået på centralt plan, 
og der fra fagforeningens side varsles arbejdsnedlæggelser, blokader og strejker eller arbejdsgiverne 
svarer igen med lockout. 

der være krav til medarbejdernes brug af værnemidler i form af arbejdstøj, hjelm, sikkerheds- 
sko, maske mv. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du holde øje med sikkerheden, sundheden og  
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żŃ�ƫƙŃĪ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�ƣŏƫŏŤÿěŧĪ�łżƣŊżŧģ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ěŧÿŲģƸ�ÿŲģĪƸ�ǜĪģ�
at påvirke kollegerne og ledelsen til at udvise en sikker adfærd, når de udfører deres arbejde. Det er 
også dig, som er med til at sikre, at kollegerne instrueres ordentlig i at anvende bestemte maskiner, 
værktøjer mv.  

/ƣ�ǀŊĪŧģĪƸ�ǀģĪ�żŃ�ĪŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤżŰŰĪƣ�ǀģ�łżƣ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪ܉�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŲ�żƠŃÿǜĪ�ÿƸ�
ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�ǀŲģĪƣƫƙŃĪŧƫĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪŲ�żŃ�ƫŏŤƣĪ�ÿƸ�ģĪŲ�ŏŲģěĪƣĪƸƸĪƫ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�
/Ų�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫǀŧǣŤŤĪ�ĪŧŧĪƣ�ĪƣŊǜĪƣǜƫƫǣŃģżŰ�żŃ�ƫŤÿŧ�ÿŲŰĪŧģĪƫ�Ƹŏŧ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�
ƫĖłƣĪŰƸ�ƫŤÿģĪŲ�ŏŲģĪěęƣĪƣ܉�ÿƸ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�ƫǣŃĪ�ŰĪƣĪ�ĪŲģ�ĪŲ�ģÿŃ�ĪǽƸĪƣ�ƫŤÿģĪŲ�'ĪƸ�
Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪƣ�ÿŲŰĪŧģĪƫ܉�ģÿ�ģĪƸ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ܉�żŰ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ŋÿƣ�
ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ĪƣƫƸÿƸŲŏŲŃ�'ŏŲ�ŤŧÿƣŧęŃŲŏŲŃ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪŲ�Īƣ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�S�ģĪŲ�ƫÿŰŰĪŲŊęŲŃ�ŤÿŲ�ĪƣŊǜĪƣǜƫƫǣŃ-
ģżŰŰĪ�ǜęƣĪ�ƫǜęƣĪ�ÿƸ�ƠĖǜŏƫĪ܉�ŰĪŲƫ�ģĪƸ�żǽƸĪ�Īƣ�ŧŏģƸ�ŧĪƸƸĪƣĪ�ŰĪģ�ÿƣěĪšģƫǀŧǣŤŤĪƣ�SŤŤĪ�ģĪƫƸż�ŰŏŲģƣĪ�Īƣ�
ěĪŃŃĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪƣ�ǜŏŃƸŏŃĪ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ܉�ģÿ�ģĪ�ŤÿŲ�łĖ�ŧÿŲŃǜÿƣŏŃĪ�ŊĪŧěƣĪģƫŰęƫƫŏŃĪ�ǜŏƣŤŲŏŲŃĪƣ܉�
ģĪƣ�ŤÿŲ�ěĪƸǣģĪ܉�ÿƸ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�ŰŏƫƸĪƣ�ƫŏŲ�ƸŏŧŤŲǣƸŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ŰĖ�ŊĪŧƸ�ĪŧŧĪƣ�ģĪŧǜŏƫ�żŰ-
ƫŤżŧĪƫ�tĖƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪƣ܉�ŤÿŲ�ģǀ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ�ÿǵŤŧÿƣĪ�łƙŧŃĪŲģĪ�łżƣŊżŧģ܈�

ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ģĪƸ�łżƣ�ĪŲ�ƸǣƠĪ�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪܨ��Īƣ�ģĪƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫǀŧǣŤŤĪ�ĪŧŧĪƣ�ĪƣŊǜĪƣǜƫƫǣŃģżŰܐ

ޞ  /ƣ�ģĪƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ƠĪƣƫżŲƫŤÿģĪ�ĪŧŧĪƣ�ƫŤÿģĪ�ƠĖ�ǀģƫƸǣƣ�Űǜܐ

ޞ  Var sikkerhedsreglerne overholdt, fx brug af værnemidler som fx sikkerhedshjem og er der givet  
ordentlig instruktion?

ޞ  Er der vidner til arbejdsskaden?

ޞ  /ƣ�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪŲ�ŏŲģěĪƣĪƸƸĪƸ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ÿŲģƣĪ�ƣĪŧĪǜÿŲƸĪ�ŰǣŲģŏŃŊĪģĪƣܐ

ޞ  NǜŏŧŤĪ�ƸŏŧƸÿŃ�ŤÿŲ�ŏǜęƣŤƫęƸƸĪƫ�łżƣ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�ŧŏŃŲĪŲģĪ�ÿƣěĪšģƫƫŤÿģĪƣ�ŏ�łƣĪŰƸŏģĪŲܐ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ
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/Ų�ǀŧǣŤŤĪ�Īƣ�ĪŲ�łǣƫŏƫŤ�ĪŧŧĪƣ�ƠƫǣŤŏƫŤ�ƫŤÿģĪܫ��ƫżŰ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ǜÿƣŏŃ�ĪŧŧĪƣ�łżƣěŏŃĖĪŲģĪܫ��ƫżŰ�ƫŤĪƣ�ĪǽƸĪƣ�
en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare 
højst fem dage. 

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af dit arbejde 
eller de forhold, det er foregået under.

Der skal med andre ord være sammenhæng mellem dit arbejde og årsagen til personskaden - 
det kaldes ifølge Arbejdsskadeloven ’årsagssammenhæng’. Hvis du eller en kollega tilfældigvis 
får en skade, mens I er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et eksempel på 
dette kunne være, at du rejser dig fra en stol og får en diskusprolaps.

Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervsforsikring (2019)

'/FStS¼S�t��F�/t�/¦Nß/¦ß®®æG'�r

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som 
arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sam-
menhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt 
på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre 
forhold end arbejdet.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være tennisalbue, allergi, høretab astma mv. 

Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være genta-
ŃĪŲģĪ�ÿƣěĪšģƫěĪǜęŃĪŧƫĪƣ܉�ƸǀŲŃƸ�ŧƙǽƸĪÿƣěĪšģĪ܉�ƫƸƙš�żŃ�ÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�łÿƣŧŏŃĪ�ƫƸżǳłĪƣ

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (2019)

'ĪƸ�Īƣ�ŤŧÿƣƸ܉�ÿƸ�ģŏŲ�ƣżŧŧĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ƫƸƙƣƫƸ܉�šż�ŲęƣŰĪƣĪ�ĪŲ�łÿŃŧŏŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�Īƣ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣ-
ěĪšģƫƠŧÿģƫ�/ƣ�ģĪƣ�żƠƸƣęŤ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ŧżǜŧŏŃ�łÿŃŧŏŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ƠĖ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ƠŧÿŲ܉�ŤÿŲ�ģǀ�ƫƙŃĪ�ŃżģĪ�ƣĖģ�żŃ�ǜĪšŧĪģ-
ning hos din fagforening. 

ÃŲģĪƣ�ƫĪŧǜĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŃ܉�ģĪƣ�ƫƸĖƣ�ěÿŃ�ƣżƣĪƸ�żŃ�ƫƸǣƣĪƣ�ƫŧÿŃĪƸƫ�ŃÿŲŃ܉�ŰĪŲƫ�ģǀ�ĪǽƸĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�Ŋÿƣ�
ĪŲ�żƠŃÿǜĪ�ŰĪģ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ģÿŃŧŏŃģÿŃĪŲ�ŃĪŲżƠƸÿŃĪƫ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŏŃĪŲ�ƫƸǣƣŤĪƫ
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ޞ  Orientere kollegerne om deres pligter 
ǀŲģĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ܉�ÿłƫƸĪŰ�ģĪƣĪƫ�łżƣǜĪŲƸ-
ninger og holdninger til det, der eventuelt 
ŤżŲǵŧŏŤƸĪƫ�żŰ

ޞ  Opfordre kollegerne til selv at iværksætte  
initiativer og faglige aktiviteter.

ޞ  hÿǜĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�łƣĪŰƸŏģŏŃĪ�
ŰƙģĪƣ�ǀŲģĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�

ޞ  'ƣƙǽƸĪ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ܉�ŊǜżƣģÿŲ�
S�ǜŏŧ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ܉�ŲĖƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�
slutter og arbejdet genoptages.

ޞ  Holde fagforeningen orienteret om for-
holdene på arbejdspladsen og sikre at de 
har de rigtige kontaktoplysninger på dig. 

�¦�¼®£��¦/'�¦��hh/�t¦�®ࠂ¦¼
F�GhSG/�f�tFhSf¼/¦

f¦�tf/t'/�N�t'hStG/¦�ܳ�r��tStG܍�®/f®Ã/h� NSf�t/��
�¦��t'¦/�fޤtf/h®/¦�S��¦�/d'/¼

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som 
krænkelser kan forekomme på i arbejdet, og som foregår regelmæssigt og over længere tid. Hvis en 
ŤżŧŧĪŃÿ�Īƣ�ǀģƫÿƸ�łżƣ�ǀŃĪŲƸŧŏŃĪ�ŤƣęŲŤĪŧƫĪƣ� ŏ�ĪŲ�ƫĪŤƫ�ŰĖŲĪģĪƣƫ�ƠĪƣŏżģĪ܉�ģĪǿŲĪƣĪƫ�ģĪƸ�ƫżŰ�ŰżěŲŏŲŃܨ��
żŃ�ŏŤŤĪ�ěÿƣĪ�ģƣŏŧŧĪƣŏ�ĪŧŧĪƣ�ƠĪƣƫżŲŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ÃģłżƣģƣŏŲŃĪŲ�ǜĪģ�ŰżěŲŏŲŃ�Īƣ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ĪŲĪ�ƠÿƣƸ�ŏŤŤĪ�ƫĪƣ�ƫŏŃ�ŏ�
stand til at forsvare sig. 

�¦�/d'®¼Sh®æt/¼®�'/FStS¼S�t��F�r��tStG

ܷ'Īƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ŰżěŲŏŲŃ܉�ŲĖƣ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ�ƣĪŃĪŧŰęƫƫŏŃƸ�żŃ�żǜĪƣ�ŧęŲŃĪƣĪ�Ƹŏģܫ��ĪŧŧĪƣ�
ŃĪŲƸÿŃŲĪ�ŃÿŲŃĪ�ƠĖ�Ńƣżǜ�ǜŏƫܫ��ǀģƫęƸƸĪƣ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿŲģƣĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ�łżƣ�ŤƣęŲŤĪŲģĪ�ŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�
vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog 
łƙƣƫƸ�Ƹŏŧ�ŰżěŲŏŲŃ܉�ŲĖƣ�ģĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ܉�ƫżŰ�ģĪ�ƣĪƸƸĪƫ�Űżģ܉�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŏ�ƫƸÿŲģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣƫǜÿƣĪ�ƫŏŃ�ĪǳłĪŤƸŏǜƸ�ŏŰżģ�
dem.”

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ

FØR 
KONFLIKTEN
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ޞ  �ƣŏĪŲƸĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲƫ�żƠŊƙƣ
ޞ  'ƣƙǽƸĪ�ģĪƸ�ĪŲģĪŧŏŃĪ�ƣĪƫǀŧƸÿƸ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�żŃ� 

ŊĪƣǀŲģĪƣ�ŏŲģŊżŧģĪƸ�ÿł�ģĪŲ�ŲǣĪ�ÿǽƸÿŧĪܕżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ
ޞ  Informere kollegerne om at de nu har mødepligt og 

risikerer bortvisning, hvis de udebliver på et ulovligt 
grundlag.

ޞ  'ƣƙǽƸĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ܉�ŊǜżƣģÿŲ�S�ŤÿŲ�ƫŏŤƣĪ�ģĪŲ� 
ƠƣÿŤƸŏƫŤĪ�żǜĪƣŃÿŲŃ�łƣÿ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģĪ܉�ƫÿŰƸ�
hvordan I kan minimere mistillid og usikkerhed på 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܫ��ŏŲģŃĖ�ĪǜƸ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�
herom.

ޞ  Kontakte fagforeningen om de holdninger og  
politiske udmeldinger, der kommer i kølvandet på 
den nye overenskomst og orientere fagforeningen 
om stemningen på din arbejdsplads .

ޞ  Følge op på uafsluttede spørgsmål vedr. konf-
ŧŏŤƸĪŲ܉�ŤżŲǵŧŏŤƸǀŲģĪƣƫƸƙƸƸĪŧƫĪ�Űǜܨ��ŤżŲƸÿŤƸ�
fagforeningen, hvis du er i tvivl. 

ޞ  Genindtræde i dine normale forpligtelser som 
tillidsrepræsentant.

Seksuel chikane har mange lighedstræk med mobning. Her består de krænkende handlinger i grænse-
żǜĪƣƫŤƣŏģĪŲģĪ�ƫĪŤƫǀĪŧŧĪ�ƸŏŧŲęƣŰĪŧƫĪƣ�ĪŲƸĪŲ�ǜĪƣěÿŧƸ�ĪŧŧĪƣ�łǣƫŏƫŤ�ǜĪģ�ěĪƣƙƣŏŲŃ�®ĪŤƫǀĪŧ�ĜŊŏŤÿŲĪ�łżƣĪŃĖƣ�
żǽƸĪ�ŰĪŧŧĪŰ�Ƹż�ǀŧŏŃĪ�ƠÿƣƸĪƣ܉�żŃ�żǽƸĪ�Ŋÿƣ�ģĪŲ܉�ģĪƣ�ěŧŏǜĪƣ�ĜŊŏŤÿŲĪƣĪƸ܉�ǜÿŲƫŤĪŧŏŃƸ�ǜĪģ�ÿƸ�łżƣƫǜÿƣĪ�ƫŏŃ�Űżģ�ĪŲ�
overordnet, som udøver uønskede seksuelle handlinger

fżŲƫĪŤǜĪŲƫĪƣŲĪ� ÿł� ŰżěŲŏŲŃ� żŃ� ĜŊŏŤÿŲĪ� ŏŲǜżŧǜĪƣĪƣ� ěĖģĪ� łǣƫŏƫŤĪ� żŃ� ƠƫǣŤŏƫŤĪ� ŃĪŲĪƣ� FǣƫŏƫŤ� ŤÿŲ� ģĪƣ�
ǜŏƫĪ�ƫŏŃ�ƫǣŰƠƸżŰĪƣ�ƫżŰ�ƫƙǜŲłżƣƫƸǣƣƣĪŧƫĪƣ܉�ŰÿǜĪƠƣżěŧĪŰĪƣ܉�ŊżǜĪģƠŏŲĪ�żŃ�ŤǜÿŧŰĪ�'Ī�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ƫǣŰƠ-
ƸżŰĪƣ�ǜŏŧ�ƸǣƠŏƫŤ�ģƣĪšĪ�ƫŏŃ�żŰ�ÿŲŃƫƸ�żŃ�ěĪŤǣŰƣŏŲŃ܉�ŰÿŲŃŧĪŲģĪ�ĪǜŲĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�żƣŏĪŲƸĪƣĪ�ƫŏŃ�żŃ�ǀƫŏŤŤĪƣŊĪģ�
om hvorvidt man er paranoid eller reelt er udsat for forfølgelse. Manglende selvværd, både fagligt og 
ƠĪƣƫżŲŧŏŃƸ܉�Īƣ�żǽƸĪ�żŃƫĖ�ŰĪģǜŏƣŤĪŲģĪ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ�ƠĪƣƫżŲĪŲƫ�ĪǜŲĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃƙƣĪ�ŲżŃĪƸ�łżƣƣŏŲŃĪƫ�'ĪƸ�łƙƣĪƣ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ�
ŰÿŲ�ŏƫżŧĪƣĪƣ�ƫŏŃ܉�ŰĪŧģĪƣ�ƫŏŃ�ƫǣŃ�żŃ�ŰĖƫŤĪ�Ƹƣżƣ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ŲĪŃÿƸŏǜĪ�ƫĪŧǜżƠŧĪǜĪŧƫĪ�Īƣ�ܹłżƣƸšĪŲƸ �܉ĪƸ�ŊŏŲģƣĪƣ'�ܹ
ÿƸ�ƠĪƣƫżŲĪŲ�łĖƣ�ƠƣżěŧĪŰĪƸ�łƣĪŰ�ŏ�ŧǣƫĪƸ�żŃ�ĪǜĪŲƸǀĪŧƸ�łĖƣ�ŏŲģģƣÿŃĪƸ�ŧĪģĪƣĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ģŏŃ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ-
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�/ŧĪǜĪƣ�żŃ�ŧęƣŧŏŲŃĪ�Īƣ�żǽƸĪ�ƫęƣŧŏŃƸ�ǀģƫÿƸƸĪ܉�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ŤƣęŲŤĪŲģĪ�ŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�żŃ�
ģĪƸ�Īƣ�żǽƸĪ�ŤƣęŲŤĪŧƫĪƣ܉�ģĪƣ�ěĪŃĖƫ�ÿł�ÿŲģƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�SŲģĪŲ�łżƣ�ŲżŃŧĪ�żŰƣĖģĪƣ�ŤÿŲ�ģĪƸ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ŤǀŲģĪƣ܉�
borgere eller patienter, der står bag de krænkende handlinger. 

ޞ  �ƣŏĪŲƸĪƣĪ�ŧƙěĪŲģĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�

via møde, e-mail, sms mv. 

ޞ  SŲǜżŧǜĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏ�ģĪ�łęŧŧĪƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸܫ� 

aktiviteter. 

ޞ  Indskærpe over for kollegerne, at de har 

mødepligt til de faglige aktiviteter under  

ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ

ޞ  Holde jævnlig kontakt med ledelsen og 

sørge for ledelsen nemt kan kontakte dig.

ޞ  NżŧģĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�żƣŏĪŲƸĪƣĪƸ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤ-

ten og kontakte fagforeningen, hvis du har 

spørgsmål.

EFTER 
KONFLIKTEN

UNDER
KONFLIKTEN
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¦/¼¼/t�¼Sh�/t��S®S''/¦�

'ĪƸ�łƣĪŰŃĖƣ�ÿł�FżƣǜÿŧƸŲŏŲŃƫŧżǜĪŲƫ܉ڔ�ޢ��ÿƸ�ģĪƸ�łżƣ�ÿŧŧĪ�ģĪŧĪ�ÿł�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�łżƣǜÿŧƸŲŏŲŃ�ŃęŧģĪƣ܉�ÿƸ
 ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller 
bistå af andre” 

fŏŧģĪ܌�h�f�Ųƣړړڔ��ÿłڔڑڐڒܙڔڐܙڒڒ�
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BISIDDERROLLEN
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ěŧŏǜĪ�ěĪģƸ�żŰ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ěŏƫŏģģĪƣ�łżƣ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃÿĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ěŧĪ-
ǜĪƸ�ŏŲģŤÿŧģƸ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ƸšĪŲƫƸŧŏŃ�ƫÿŰƸÿŧĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�/Ų�ƸšĪŲƫƸŧŏŃ�ƫÿŰƸÿŧĪ�Īƣ�żǽƸĪ�ģĪƸ�łƙƣƫƸĪ�ƫŤƣŏģƸ�Űżģ�ĪŲ�
ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ�żŃ�Īƣ�ĪŲ�ŧƙǽƸĪƸ�ƠĪŃĪǿŲŃĪƣ�tęƫƸĪ�ƫŤƣŏģƸ�Īƣ�ĪŲ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃ�ƠĖƸÿŧĪ܉�Ŋǜżƣ�ŰÿŲ�ěŧŏǜĪƣ�ƠÿƣƸƫŊƙƣƸ�
żŃ�ģĪƣĪǽƸĪƣ� łƙŧŃĪƣ�ĪŲ�ÿģǜÿƣƫĪŧ�GĪŲƸÿŃĪƫ�ģĪŲ�ƠĖŃęŧģĪŲģĪ�ŊÿŲģŧŏŲŃ�ěŧŏǜĪƣ�ŰÿŲ�ƸǣƠŏƫŤ�ÿłƫŤĪģŏŃĪƸ�Īŧ-
ŧĪƣ�ěżƣƸǜŏƫƸ�łƣÿ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�/Ų�ƸšĪŲƫƸŧŏŃ�ƫÿŰƸÿŧĪ�ŤÿŲ�łǢ�ŊÿŲģŧĪ�żŰ�łżƣ�ŊƙšƸ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�ǀƸŏŧłƣĪģƫŊĪģ�
med arbejdsindsatsen, manglende kompetencer, misbrugsproblemer, samarbejdsproblemer eller lig-
nende. I de situationer har alle medarbejdere ret til at have en bisidder med til en tjenstlig samtale, og 
de kan frit vælge, hvem de gerne vil have til at bistå dem under samtalen med ledelsen. 

S�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ƸŏŧłęŧģĪ�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŃ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�ƫżŰ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ǜęŧŃĪƣ܉�ģÿ�ģǀ�Īƣ�ĪŲ�łÿŃŧŏŃ�ŤżŰ-
petent person, som de stoler på.  Du kan også komme ud for, at ledelsen beder dig om at deltage som 
ěŏƫŏģģĪƣ�ŏ�ĪŲ�ƸšĪŲƫƸŧŏŃ�ƫÿŰƸÿŧĪ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�łĖƣ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿƫ�ƫÿŰƸǣŤŤĪ�'Īƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ǀŲģƸÿŃĪŧ-
sesvis situationer, hvor medarbejderne ikke selv kan vælge deres bisidder, hvilket blandt andet gælder 
for tjenestemænd, som skal under tjenstligt forhør. I de situationer skal bisidder være en repræsentant 
fra tjenestemandens organisation, en tjenestemand i vedkommende ministerium eller institution el-
ler en advokat.

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ� 
Ĵī��P¹�

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹� 
ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ
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®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫƙŃĪƣ�ÿł�ŤŧÿƣŧęŃŃĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ܉�żŃ�ŊĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ǵŧĪƣĪ�
ting du kan gøre, hvis der er problemer med krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det kan dog 
ǜęƣĪ�ƫǜęƣƸ�ÿƸ�ǜǀƣģĪƣĪ܉�żŰ�ĪŲ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲ�Īƣ�ŰżěŲŏŲŃ܉�ĪŧŧĪƣ�żŰ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ĪŲ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫŤżŲǵŧŏŤƸ�NĪƣ�
Īƣ�ģŏŲ�ĪŃĪŲ�ÿŲÿŧǣƫĪ�ÿł�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ�Īƣ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�'ǀ�ŤÿŲ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ�ÿǵŤŧÿƣĪ�łƙŧŃĪŲģĪ�łżƣŊżŧģ܈�

ޞ  Hvordan håndterer ledelsen problemet? 

ޞ  Er kollegerne i stand til at indgå i en dialog om, hvordan en kollega har det svært, selvom de andre 
opfatter situationen som normal?

ޞ  ÃģƫęƸƸĪƣ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ�ƣĪŃĪŧŰęƫƫŏŃƸ�żŃ�żǜĪƣ�ŧęŲŃĪƣĪ�Ƹŏģܫ��ĪŧŧĪƣ�ŃĪŲƸÿŃŲĪ�ŃÿŲŃĪ�ƠĖ�Ńƣżǜ�
ǜŏƫܫ��ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿŲģƣĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ�łżƣ�ŤƣęŲŤĪŲģĪ�ŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�ǜĪģŤżŰŰĪŲģĪ�żƠłÿƸƸĪƣ�ƫżŰ�
sårende eller nedværdigende?

ޞ  /ƣ�ģĪƸ�ÿŧƸŏģ�ģĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ģĪ�ƫÿŰŰĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ŃƣǀƠƠĪƣ�ÿł�ƠĪƣƫżŲĪƣ܉�ģĪƣ�ƫǣƫƸĪŰÿƸŏƫŤ�ǀģƫęƸƸĪƫ�łżƣ�
de krænkende handlinger? 

ޞ  /ƣ�ģĪƸ�żǽƸĪ�ģĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ģĪ�ƫÿŰŰĪ�ƠĪƣƫżŲĪƣ܉�ģĪƣ�ǀģƙǜĪƣ�ģĪ�ŤƣęŲŤĪŲģĪ�ŊÿŲģŧŏŲŃĪƣܐ

Flere fagforeninger har også tjeklister og vejledninger, som du kan trække på i vurderingen af mobning 
på arbejdspladsen. Det kan derfor være en god idé at kontakte fagforeningen, hvis er usikker på, hvad 
du skal gøre. 

'ŏŲ�ƣżŧŧĪ�ƫżŰ�ěŏƫŏģģĪƣ�Īƣ�ÿƸ�ƫƸƙƸƸĪ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿ܉�ƫżŰ�ƸǣƠŏƫŤ�ǜŏŧ�ǜęƣĪ�ŰĪŃĪƸ�ěĪƣƙƣƸ�żǜĪƣ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ�żŃ�ģĪƣ-
for har brug for, at du hjælper ham eller hende med at varetage hans eller hendes interesser bedst mu-
ŧŏŃƸ��NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ěŏƫŏģģĪƣ�łĖƣ�ĪƸ�żǜĪƣěŧŏŤ�żǜĪƣ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪŲ܉�żŃ�ƫĪŧǜżŰ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƫÿŰƸÿŧĪƣ�
żǽƸĪ�ŤżŰŰĪƣ�ŰĪģ�ŤżƣƸ�ǜÿƣƫĪŧ܉�Ŋÿƣ�ģǀ�ƫżŰ�ěŏƫŏģģĪƣ�żŃ�ģĪŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�ģǀ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łĖ�żƠŧǣƫƸ܉�
hvad den tjenstlig samtale drejer sig om. I har også krav på at have nok tid til at forberede jer til mødet.  
Brugen af en bisidder under tjenstlige samtaler kan være en stor hjælp for både medarbejdere og le-
ģĪŧƫĪŲ܉�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�rĪŲ�ģĪŧƸÿŃĪŧƫĪ�ÿł�ĪŲ�ěŏƫŏģģĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŰĪģǜŏƣŤĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�
optrappe situationen, og her der det vigtigt, at du som bisidder er med til at sikre, at mødet foregår 
konstruktivt og i en god tone. I den forbindelse er det også vigtigt at fremhæve, at bisidderrollen er ikke 
ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�rĪŲ�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�ǿŲģĪƣ�żǜĪƣƸƣęģĪŧƫĪƣ�ÿł�ģĪ�łÿŃƣĪƸŧŏŃ�ƣĪŃŧĪƣ�ƫƸĪģ܉�ƫżŰ�łǢ�ÿƸ�
samtalen ændrer karakter til at handle om en decideret afskedigelse, kan du være nødt til at træde ind 
ŏ�ƣżŧŧĪŲ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃ�ÿǵěƣǣģĪ�ŰƙģĪƸ��

StN��ShS¼/¼
'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ěŏƫŏģģĪƣ�ŊżŧģĪƣ�ģŏŃ�ŲĪǀƸƣÿŧ�żŃ�żěšĪŤƸŏǜ�łżƣǀģ�łżƣ܉�ǀŲģĪƣ�żŃ�ĪǽƸĪƣ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿƫ�
tjenstlig samtale, da du udelukkende deltager for at varetage din kollages interesser bedst muligt samt 
ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ÿŧƸ�łżƣĪŃĖƣ�ĪǽƸĪƣ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ�®żŰ�ěŏƫŏģģĪƣ�Ŋÿƣ�ģǀ�ŏŤŤĪ�ŲżŃĪŲ�ÿŲģĪŧ�ŏ�ƫÿŃĪŲ܉�ŰĪŲ�ģǀ�ŤÿŲ�ŤżŰŰĪ�ǀģ�
łżƣ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�ģǀ�ŏŤŤĪ�ƫĪŧǜ�ŃĖƣ�ŏŲģ�łżƣ��'ĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ܉�
at du selv er part i sagen. I de situationer kan du have svært ved at være objektiv og neutral – du er med 
andre ord inhabil. Det har du pligt til at meddele til ledelsen og din kollega. Det være en god idé først at 
ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�ģĪƸ�ŰĪģ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ÿŲģƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�S�ǣģĪƣƫƸĪ�ŤżŲƫĪŤǜĪŲƫ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ŰĖ�
vælge ikke at repræsentere din kollega, men henviser til en anden tillidsvalgt, kollega eller fagforenin-
gen, som så vil overtage opgaven. 

Skal du være bisidder for første gang, og er du i tvivl om din rolle, så er det en god idé at kontakte fagfor-
eningen, som vil give dig gode råd og vejledning forud for samtalen. 
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/t�¼d/fhS®¼/�®�r��
�S®S''/¦�S�F�¦�St'/h®/�
r/'�¼d/t®¼hSG/��
®�r¼�h/¦ܓ�

GENERELT: En bisidder deltager som 
sådan ikke samtalen, men du er med 
til at støtte din kollega og for at sikre, 
at reglerne følges 

FORUD FOR DEN TJENSTLIG SAMTALE:
ޞ  Få information om, hvad mødet handler om – bed 

żŰ�ĪŲ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃ�żŃ�ƠƣęĜŏƫ�ģÿŃƫżƣģĪŲ�łżƣ�ŰƙģĪƸ܉�żŃ�
er du i tvivl, så kontakt den underskrivende part 
for mødeindkaldelsen. 

ޞ  Undersøg om arbejdspladsen har en personale-
politik, der fastlægger retningslinjer for tjenstlige 
samtaler.

ޞ  Snak sagen igennem med den kollega, du er 
bidsidder for før mødet. 

ޞ  Forsøg at afstem forventningerne til mødet. 

ޞ  �ǽƸÿŧ�ƠĖ�łżƣŊĖŲģ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃÿĪŲ܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲ�ƣżŧŧĪ�Īƣ�
som bisidder.

ß�h'ޤ��¼¦Ã®h/¦

Der er bestemte brancher, hvor risikoen for vold og trusler er særlig udbredt. Det gælder fx sundheds-
sektoren, plejesektoren, inden for politiet og inden for fængselsvæsenet. 

/Ãܽ®�'/FStS¼S�t��F�ß�h'

/ǀƣżƠÿ�fżŰŰŏƫƫŏżŲĪŲ�Ŋÿƣ�ǜĪģƸÿŃĪƸ�łƙŧŃĪŲģĪ�ģĪǿŲŏƸŏżŲ�ÿł�ǜżŧģ܈�
”Tilfælde hvor en person er udskældt/nedrakket, truet eller overfaldet i forbindelse med arbejdets 
udførelse, hvor misbruget, truslen eller overfaldet indeholder eksplicit eller implicit angreb på den 
enkeltes sikkerhed, trivsel eller helbred.”

Man skelner mellem den instrumentelle vold, hvor der bruges vold som middel til at opnå fx penge, 
żŃ�ģĪŲ�ÿǳłĪŤƸěÿƫĪƣĪģĪ�ǜżŧģ܉�ƫżŰ�żǽƸĪƫƸ�ěǀŲģĪƣ�ŏ�łƙŧĪŧƫĪƣ�ƫżŰ�ÿŃŃƣĪƫƫŏżŲ܉�łƣǀƫƸƣÿƸŏżŲ�ĪŧŧĪƣ�ÿłŰÿŃƸ
 
Kilde: At-vejledning 4.3.1 - 26. februar 2019

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
Ĭ÷ƃƄƫŎƓ�Ʃæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧɥ
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UNDER DEN TJENSTLIG SAMTALE
ޞ  Sikre at kollegaen bliver informeret og at det står 

klart, hvad sagen konkret drejer sig om.

ޞ  Sikre at kollegaen får forklaret sin version af sagen 
og får forklaret de ting, der er vigtige.

ޞ  Sikre at kollegaen bliver hørt og forstået.

ޞ  Sikre at kollegaen forstår informationerne, sva-
rene og konsekvenserne.

ޞ  Sikre at din kollegas rettigheder respekteres, 
og at din kollega ikke forpligter sig til mere, end 
vedkommende har pligt til her og nu.

ޞ  Sikre at dagsordenen overholdes, og at der er en 
god og saglig tone ved mødet.  Fx skal du bede om 
dokumentation, hvis arbejdsgiveren kommer med 
negative eller kritiserende oplysninger.

ޞ  Stil opklarende spørgsmål, hvis noget er uklart.

ޞ  Tag noter under mødet og bed om pauser, hvis 
nødvendigt. 

ޞ  �ǵěƣǣģ�ŰƙģĪƸ܉�Ŋǜŏƫ�ƫÿŰƸÿŧĪŲ�ęŲģƣĪƣ�ŤÿƣÿŤƸĪƣ�żŃ�
kommer til handle om opsigelse. I de situationer 
skal du foreslå din kollega at kontakte fagforenin-
gen, som så overtager sagen. 

ޞ  �ǽƸÿŧ�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�ƸÿŃĪƣ�ƣĪłĪƣÿƸ�ÿł�ŰƙģĪƸ�¼ǣƠŏƫŤ�Īƣ�
det arbejdsgiveren, men det kan være en god idé, 
żŰ�ģǀ�żŃƫĖ�ƫĪŧǜ�ƸÿŃĪƣ�ŲżƸĪƣܨ��ŏƫęƣ�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�ƸƣęǳłĪƫ�
beslutninger.

EFTER DEN TJENSTLIG SAMTALE
ޞ  Sikre at arbejdsgiver overholder sin forpligtigelse 

til at skrive referat af mødet – det kan være vigtigt 
for det videre forløb.

ޞ  Læse referatet inden I underskriver det, og du skal 
sikre dig, at din kollega er enig i, hvad der står.

ޞ  Er du eller din kollega ikke enige i referatet, så gør 
ŧĪģĪŧƫĪŲ�żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ�ģĪƸ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃƸ

ޞ  Snakke mødet igennem med din kollega og sikre 
dig, at der ikke er opstået misforståelser eller 
beslutningerne er uklare.  

fŏŧģĪ܌�Fܥڙڑڐڒܤ����¦żŧŧĪŲ�ƫżŰ�ěŏƫŏģģĪƣ�ǜĪģ�ƸšĪŲƫƸŧŏŃĪ�ƫÿŰƸÿ-
ŧĪƣܘ�'hܥڙڑڐڒܤ�

Selv om vold og trusler om vold særlig er udbredt i de nævnte brancher, kan det også forekomme  
ŏŲģĪŲ�łżƣ�ÿŲģƣĪ�ěƣÿŲĜŊĪƣ܉�łǢ�ŏ�ģĪƸÿŏŧŊÿŲģĪŧĪŲ�żŃ�ŏ�ƸƣÿǿŤŤĪŲ�'Īƣłżƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧ-
jørepræsentant kender til risikoen blandt dine kolleger. Det er en chokerende oplevelse at være udsat 
łżƣ�ǜżŧģ�ĪŧŧĪƣ�ƸƣǀƫŧĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ŰĪģłƙƣĪ�ÿŧǜżƣŧŏŃĪ�ƫǣŰƠƸżŰĪƣ�Ŋżƫ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ܉�ŏƫęƣ�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�
ŃĪŲƸÿŃĪŲģĪ�ĪƠŏƫżģĪƣ�®ǣŰƠƸżŰĪƣŲĪ�ŤÿŲ�ģƣĪšĪ�ƫŏŃ�żŰ�ÿŲŃƫƸ܉�ƠżƫƸ�ƸƣÿǀŰÿƸŏƫŤĪ�ƫƸƣĪƫƫƫǣŰƠƸżŰĪƣܠ�ŤĪŲģƸ�
som PTSD), udbrændthed, eller at man bliver ligeglad med andre.  

®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƫƙŃĪ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�żŃ�ŊĖŲģ-
ƸĪƣĪ� ǜżŧģ� żŃ� ƸƣǀƫŧĪƣ� żŰ�ǜżŧģ� FżƣĪěǣŃŃĪŧƫĪ� ƫŤĪƣ� ǜĪģ� ÿƸ� łżŤǀƫĪƣĪ�ƠĖ�ģĪ�ģĪŧĪ� ÿł� ģĪƸ� ƠƫǣŤŏƫŤĪ� ÿƣěĪšģƫܫ 
Űŏŧšƙ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ܉�ÿƸ�ǜżŧģĪŲ�ǀģŧƙƫĪƫ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪƫ�ŰÿŲŃĪŧ�ƠĖ�Ƹŏģ܉�ŰÿŲŃĪŧ�
på beslutningskompetence eller manglende støtte fra ledelsen.  

Søger du inspiration til, hvordan I på din arbejdsplads kan arbejde på at nedbringe såvel trusler om vold 
som egentlige voldsepisoder, kan du kontakte din fagforening, Branchefællesskaberne for arbejds- 
Űŏŧšƙ�ĪŧŧĪƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�ģÿ�ģĪ�ŧŏŃŃĪƣ�ŏŲģĪ�ŰĪģ�ŃżģĪ�ƣĖģ�żŃ�ǜĪšŧĪģŲŏŲŃ�
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�¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼/t®�
¦�hh/�F�¦܍�Ãt'/¦��G�/F¼/¦��
�¦�/d'®¼Sh®æt/¼®��/®�G܌ 

FORUD FOR BESØGET:
ޞ  �ǵŤŧÿƣĪ܉�ŊǜĪŰ�ƫŤÿŧ�ŊÿǜĪ�ěĪƫŤĪģ܈��ƣŏĪŲƸĪƣĪ�żŃ�

involvere medarbejdere, ledere og tillidsre-
præsentanter og lokale arbejdsmiljøkonsu-
lenter.

ޞ  �ǽƸÿŧĪ܉�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�ģĪŧƸÿŃĪƣ�ǜĪģ�ƸŏŧƫǣŲĪƸ܈�SŲǜŏƸĪƣĪ�
en bredere kreds med til det indledende 
møde, mens kun få udvalgte er del af rund-
visningen på arbejdspladsen. Overvej, om 
tillidsrepræsentanten skal med til mødet. 

ޞ  �ǽƸÿŧĪ܉�ŊǜĪŰ�ģĪƣ�ŧÿǜĪƣ�ŲżƸĪƣ܈��NǀƫŤ�żŃƫĖ�ÿƸ�ŲżƸĪƣĪ�
navnene på den eller de tilsynsførende, det gør det 
nemmere at følge op på sagen senere.

ޞ  Lave en status for jeres APV-arbejde: Husk også at 
inddrage handleplaner, opfølgninger og eventuelle 
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ƫÿŰƸ�ģĪŲ�ƫęƣŧŏŃĪ�ŤĪŰŏƫŤĪ�ƣŏƫŏŤżǜǀƣģĪƣŏŲŃ܉�
hvis der er medarbejdere, der arbejder med eller er 
ǀģƫÿƸ�łżƣ�łÿƣŧŏŃĪ�ƫƸżǳłĪƣ�żŃ�ŰÿƸĪƣŏÿŧĪƣ

ޞ  Have styr på den obligatorisk dokumentation: Fx den 
ĖƣŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙģƣƙǽƸĪŧƫĪ܉�ģĪŲ�ŤĪŰŏƫŤĪ�ƣŏƫŏŤżǜǀƣ-
ģĪƣŏŲŃ�ŏǽƸ�łÿƣŧŏŃĪ�ƫƸżǳłĪƣ܉�ƙǜƣŏŃĪ�ěƣǀŃƫÿŲǜŏƫŲŏŲŃĪƣ܉�
påkrævede uddannelsesbeviser, bevis på tilbud om 
arbejdsmiljøuddannelsen uddannelse mv. 

ޞ  �ǽƸÿŧĪ܉�ŊǜĪŰ�żŃ�ŊǜżƣģÿŲ�S�ŏŲłżƣŰĪƣĪƣ�żŰ�ěĪƫƙŃĪƸƫ�
resultater: Det gælder især, hvis Arbejdstilsynet har 
givet et påbud ved besøget. 

�ß/¦¼¦�'/h®/��F��¦�/d'®rShd�h�ß/tޤ���/ܴ
®�G��F��¦�/d'®¼Sh®æt/¼
At sikre at Arbejdsmiljøloven overholdes på arbejdspladsen er en vigtig del af dit arbejde som arbejds-
miljørepræsentant. Overtrædes Arbejdsmiljøloven eller er du, kollegerne og ledelsen uenige om for-
ƸżŧŤŲŏŲŃĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪŃŧĪƣŲĪ܉�ěƙƣ�S�ŏ�łƙƣƫƸĪ�żŰŃÿŲŃ�ģƣƙǽƸĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŏ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙǀģǜÿŧŃĪƸ�
GŏǜĪƣ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�ƣĪƫǀŧƸÿƸĪƣ܉�ŤÿŲ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤżŲƸÿŤƸĪ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŰĪģ�ŊĪŲěŧŏŤ�ƠĖ�ÿƸ�łĖ�ŃżģĪ�
råd og vejledning til, hvordan du griber uenighederne an, eller I kan vælge at indberette eventuelle 
żǜĪƣƸƣęģĪŧƫĪƣ� ÿł� �ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ� łżƣ� �ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ� /ƣ� ģĪƣ� ƸÿŧĪ� żŰ� ĪŲ� ŏŲģěĪƣĪƸŲŏŲŃ� ÿł� ƣŏƫŏŤÿěŧĪ�
łżƣŊżŧģ܉�ǜŏŧ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŤżŰŰĪ�ƠĖ�ǀŲÿŰĪŧģƸ�ěĪƫƙŃ܉�żŃ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�żǜĪƣƸÿŃĪƣ�ŊĪƣĪǽƸĪƣ�ƫÿŃĪŲ�
Arbejdspladsen vil i tilfælde af en overtrædelse af Arbejdsmiljøloven modtage et påbud, en bod eller 
ĪŲ�ƠżŧŏƸŏÿŲŰĪŧģĪŧƫĪ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�Ŋǜżƣ�ÿŧǜżƣŧŏŃ�żǜĪƣƸƣęģĪŧĪŲ�Īƣ

�ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŤżŰŰĪ�łżƣěŏ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģĪŲ�ǀģĪŲ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ĪŲ�ŏŲģěĪƣĪƸŲŏŲŃ�łƣÿ�ģŏŃ�
ĪŧŧĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�'Īƣ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ƸÿŧĪ�żŰ�ǵŧĪƣĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿł�ěĪƫƙŃ�tżŃŧĪ�ěĪƫƙŃ�Īƣ�ÿŲŰĪŧģƸĪ�żŃ�ǜÿƣƫŧĪƸ�ŏ�łżƣ-
vejen, mens andre er uanmeldte besøg.

S�ģĪ�ƸŏŧłęŧģĪ܉�Ŋǜżƣ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Īƣ�ěŧĪǜĪƸ�ǜÿƣƫŧĪƸ�żŰ�ĪƸ�ěĪƫƙŃ�łƣÿ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�ŤÿŲ�ģǀ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣ-
ŲĪ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ�łżƣěĪƣĪģĪ�šĪƣ�Ƹŏŧ�ěĪƫƙŃĪƸ�żŃ�ƫŏŤƣĪ�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ƫƸǣƣ�ƠĖ��£ß܉�ŊÿŲģŧĪƠŧÿŲĪƣ�żŃ�ģżŤǀŰĪŲƸÿƸŏżŲ�
S�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ěƣǀŃĪ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ěĪƫƙŃ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łĖ�ŃżģĪ�ƣĖģ�żŃ�ǜĪšŧĪģŲŏŲŃ�ÿł�ģĪ�ƸŏŧƫǣŲƫłƙƣĪŲģĪ�rÿŲ�ŤÿŲ�
ƫżŰ�ƣĪŃĪŧ�ŲĖ�ŧÿŲŃƸ�ǜĪģ�ÿƸ�ěƣǀŃĪ�ģĪ�ƸŏŧƫǣŲƫłƙƣĪŲģĪ�ƫżŰ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠÿƣƸŲĪƣĪ�łƣĪŰłżƣ�ÿƸ�ƫĪ�ģĪŰ�ƫżŰ�ŤżŲ-
trollanter -  de har rent faktisk mulighed for at bistå med vejledning. Det kan du også prøve at gøre klart 
for ledelsen. 

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹� 
ńæ�ò÷�ƍéŎƓ÷�ƬƈòƞƑɥ
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UNDER BESØGET
ޞ  Informationspligt: Tilsynsførende har krav på at få 

svar på alle spørgsmål, selv fortrolige oplysninger. 

ޞ  Ret til særskilte møder: Både ledelse, arbejdsmil-
jørepræsentant og medarbejdere har ret til at tale 
særskilt med den tilsynsførende, hvis der er behov 
for det.

ޞ  �ǵŤŧÿƣĪ�ĪǜĪŲƸǀĪŧŧĪ�ƸǜŏǜŧƫƠƙƣŃƫŰĖŧ܈�/ƣ�ŲżŃĪƸ�ǀŤŧÿƣƸ�
ŏ�ÿƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃĪ�ěĪƫƙŃƫƣÿƠƠżƣƸĪŲ܉�ƫĖ�
spørg den tilsynsførende, så du er sikker på, at I 
forstår rapportens konklusioner. 
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/Ƹ�ěĪƫƙŃ�ÿł��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ƸÿŃĪƣ�ƸǣƠŏƫŤڏܫڎ��ƸŏŰĪƣ�żŃ�ěĪƫƸĖƣ�żǽƸĪ�ÿł�ĪƸ�ŏŲģŧĪģĪŲģĪ�ŰƙģĪ܉�ŃƣǀƠƠĪƫÿŰƸÿ-
ler eller enkeltsamtaler med udvalgte medarbejdere samt en rundvisning på arbejdspladsen. Den til-
ƫǣŲƫłƙƣĪŲģĪ܉�ģǜƫ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�łƣÿ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ƸšĪŤŤĪƣ��£ßܹĪŲ�ƫÿŰƸ�ÿŲģĪŲ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ�ģżŤǀŰĪŲƸÿ-
tion og snakker med dig som arbejdsmiljørepræsentant, samt med ledelsen og medarbejderne. Prøv i 
ƫŲÿŤŤĪŲ�ÿƸ�łżŤǀƫĪƣĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤĪ�łżƣ�šĪƣĪƫ�żŰƣĖģĪ܉�łǢ�ƣŏƫŏŤż�łżƣ�ǀŧǣŤŤĪƣ܉�ģĪƸ�
ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ĪŧŧĪƣ�łǣƫŏƫŤ�ěĪŧÿƫƸĪŲģĪ�ÿƣěĪšģĪ�Űǜ�¼ŏŧƫǣŲĪƸ�ÿłƫŧǀƸƸĪƫ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ƸŏŧƫǣŲƫłƙƣĪŲģĪ�
ǀģÿƣěĪšģĪƣ�ĪŲ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃ�ƣÿƠƠżƣƸ�ŏŲģĪŊżŧģĪŲģĪ�ĪŲ�ƫƸÿƸǀƫ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲƫ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�'Īƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�
ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�Ŋǜżƣ��ƣěĪšģƫƫǣŲĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�ƠĖ�ǵŧĪƣĪ�ěĪƫƙŃ�

Er der tale om en overtrædelse af Arbejdsmiljølovens regler, kan arbejdspladsen modtage et påbud, 
ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�Ŋǜżƣ�ÿŧǜżƣŧŏŃ�żǜĪƣƸƣęģĪŧƫĪŲ�Īƣ�¼ǣƠŏƫŤ�Īƣ�ģĪƣ� ƸÿŧĪ�żŰ�ĪƸ�ƠĖěǀģ܉�Ŋǜżƣ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Ŋÿƣ�ĪŲ�
ǜŏƫ�łƣŏƫƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣŲĪ�'Īƣ�Īƣ�żǽƸĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƠƣÿŤƫŏƫ�łżƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģĪƣ�łƙŧŃĪƫ�żƠ�
ƠĖ�ĪƸ�ƠĖěǀģ�łƣÿ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�żŰ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ŤżŰŰǀŲÿŧ܉�ƣĪŃŏżŲÿŧ܉�ƫƸÿƸƫŧŏŃ�ĪŧŧĪƣ�ƠƣŏǜÿƸ� 
arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at du tjekker op, hvad der gør sig gældende på dit område.  I forbin-
ģĪŧƫĪ�ŰĪģ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸƫ�ěĪƫƙŃ�ŤÿŲ�ģǀ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ�ěƣǀŃĪ�łƙŧŃĪŲģĪ� 
tjekliste:

�¦�/d'®rShd��®�r�F�G¦/¼hSG�®�G�
Arbejdsmiljøloven giver i stigende grad mulighed for, at arbejdsmiljøemner kan tages op i regi af over-
ĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ܉� r/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸ� ĪŧŧĪƣ� ƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰĪƸ� /ƣ� ĪƸ� ěĪƫƸĪŰƸ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƸĪŰÿ� ŏŲģ-
ƫŤƣĪǜĪƸ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�ŤÿŲ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫƠƙƣŃƫŰĖŧ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ŏ�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣ-
ƫƸĪŰ�ƫżŰ�ĪƸ�ÿŧƸĪƣŲÿƸŏǜ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ěĪģĪƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�żŰ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�
ƫÿŃĪŲ�S�ģĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ƣŏƫŏŤÿěŧĪ�łżƣŊżŧģ�ÿŲŰĪŧģĪƫ�Ƹŏŧ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�żǜĪƣƸÿŃĪƣ�ģĪ�ƫÿŃĪŲ�żŃ�ŤżŲ-
trollerer, om forholdene er i orden eller om det skal munde ud i et påbud. Vælger du i stedet at bruge 
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�ŤÿŲ�ģǀ�łĖ�ŊšęŧƠ�ÿł�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�żŃ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃܫ 
en til at håndtere en given sag. Den helt centrale forskel er her, at du som arbejdsmiljørepræsentant 
ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�żŃ�ŰĪģ�ƫƸƙƸƸĪ�łƣÿ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ƫĪŧǜ�Īƣ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫƸǣƣĪ܉�ŊǜżƣģÿŲ�
ĪŲ�ŃŏǜĪŲ�ƫÿŃ�ƫŤÿŧ�ŧƙƫĪƫ�ŏ�ŊĪŲŊżŧģ�Ƹŏŧ�ģĪ�ƣĪŃŧĪƣ�ģĪƣ�Īƣ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�ƠĖ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ�tĖƣ�łƙƣƫƸ�ĪŲ�ƫÿŃ�Īƣ�
ÿłŃšżƣƸ�ÿł��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ǜĪģ�łÿŃŧŏŃĪ�ǜżŧģŃŏǽƸ�ĪŧŧĪƣ��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ܉�ŤÿŲ�ƫÿŃĪŲ�ŏŤŤĪ�ƣĪšƫĪƫ�ŏ�ģĪƸ�ÿŲģĪƸ�
ƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�ƫĪŧǜ�Ŋǜŏƫ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�ǀƸŏŧłƣĪģƫ�ŰĪģ�ÿłŃƙƣĪŧƫĪŲ
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EFTER BESØGET
ޞ  Informere kollegerne, MED-udvalg/ sam-

arbejdsudvalg om Arbejdstilsynets besøg 
og konklusioner, især hvis der er kommet et 
påbud.

ޞ  Overholdes Arbejdsmiljøloven:  Arbejds-
pladsen modtager en grøn smiley, og sagen 
afsluttes 

ޞ  Overtrædelse af Arbejdsmiljøloven: Arbejds-
pladsen modtager enten en vejledning, et 
ƠĖěǀģ܉�ěƙģĪ�ĪŧŧĪƣ�ƠżŧŏƸŏÿŲŰĪŧģĪƫ܉�ÿŧƸ�ĪǽƸĪƣ�
hvor alvorlig overtrædelsen er.  

ޞ  Bidrage og involvere kollegerne i arbejdet om 
at løse de arbejdsmiljøproblemer, som har 
afstedkommet Arbejdstilsynets påbud  

ޞ  Undersøg praksis på dit område vedr. opfølg-
ning på påbud
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TILLIDSREPRÆSENTANܴ
TENS & ARBEJDSMILJØܴ
REPRÆSENTANTS FÆLLES 
OPGAVER

®ĪŧǜżŰ�ǵŧĪƣĪ�żƠŃÿǜĪƣ�żŰŤƣŏŲŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƠƣŏŰęƣƸ�łÿŧģĪƣ�ǀŲģĪƣ�
ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ� ĪŧŧĪƣ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ܉� Īƣ� ģĪƣ� żŃƫĖ� ǵŧĪƣĪ� żŰƣĖģĪƣ܉� Ŋǜżƣ� ŃƣęŲƫĪƣŲĪ�
ŰĪŧŧĪŰ� ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ� żŃ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ� żƠŃÿǜĪƣ� ěŧŏǜĪƣ�ŰĪƣĪ� ǵŧǣģĪŲģĪ� 'ĪƸ�
gør sig især gældende, når fx arbejdsmiljøforhold eller traditionelt overenskomststof indskrives i over-
ĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉� ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ܉� r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ� ĪŧŧĪƣ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ� FǢ� ƣĪŃǀŧĪƣĪƫ� ÿƣěĪšģƫƸŏģ� ěĖģĪ�
i regi af arbejdsmiljøloven og overenskomsten, mens arbejdsmiljø er et tema, der i stigende grad er 
ěŧĪǜĪƸ�ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ�ŏ�ŰÿŲŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ�ŏ�ģĪ�ƫĪŲĪƣĪ�Ėƣ�S�ģĪ�ƫŏƸǀ-
ÿƸŏżŲĪƣ�ŤÿŲ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�żŃ�ǀģŲǣƸƸĪ�
hinandens viden med henblik på at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår, samarbejdet og arbejds-
miljøet på arbejdspladsen. 

I de næste afsnit gives der eksempler på, hvordan I som tillidsvalgte sammen med kolleger og ledelsen 
ŤÿŲ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫƣĪŧÿƸĪƣĪƸ�ƫƸƣĪƫƫ܉�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƫƫÿŃĪƣ�żŃ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�

�¦�/d'®¦/h�¼/¦/¼�®¼¦/®®
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤżŰŰĪƣ�ģǀ�ŰĪģ�ƫƸżƣ�ƫÿŲģƫǣŲŧŏŃŊĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣ-
holde dig til dine kollegers risiko for stress i et eller andet omfang. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvad 
stress er, og hvad der forårsager det. 

Stress er en naturlig reaktion, når man udsættes for et meget stort pres. Det kan være pludseligt opstå-
ĪģĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�S�ÿƣěĪšģƫƫÿŰŰĪŲŊęŲŃĪ�ŊęŲŃĪƣ�ģĪƸ�żǽƸĪ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ƫƸŏŧŧĪƫ�żǜĪƣ�
łżƣ�Ťƣÿǜ܉�ģĪ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ŏŰƙģĪŤżŰŰĪ�'Īƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ǵŧĪƣĪ�ĖƣƫÿŃĪƣ�Ƹŏŧ�ģĪƸ܈�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ܉�
de ikke har tid nok; de ikke har den nødvendige viden og erfaring; de ikke har de rigtige hjælpemidler; 
eller at de har fået dårlig instruktion. 

Fżƣ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�Īƣ�ģĪƸ�ƫǜęƣƸ�ÿƸ�żƠģÿŃĪ�żŃ�ŏŲģƣƙŰŰĪ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�Īƣ�ƣÿŰƸ�ÿł�ƫƸƣĪƫƫ�'Īƣłżƣ�ǜŏŧ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żŃƫĖ�
forsøge at skjule tegnene på en alvorlig stresstilstand. De anerkender ikke selv alvoren, trækker sig ind i 
sig selv og afviser forslag om at gøre noget. Det gør det svært for jer andre på arbejdspladsen at reagere. 
rĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ܉�ÿƸ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�żŃ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƫŤÿěĪƣ�ĪƸ�ƣĖģĪƣǀŰ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�łżƣĪěǣŃ-
gelse og håndtering af stress.

rĪŲŲĪƫŤĪƣ�ƣĪÿŃĪƣĪƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃƸ�ƠĖ�ƫƸƣĪƫƫĪģĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�żŃ�żǽƸĪ�ŤÿŲ�ģĪƸ�łżƣƫƸęƣŤĪƫ�ĪŧŧĪƣ�ŰżģǜŏƣŤĪƫ�ÿł�
ÿŲģƣĪ�łżƣŊżŧģ� ŏ�ģĪƣĪƫ� ŧŏǜ�/Ų�ƫƸƣĪƫƫƣĪÿŤƸŏżŲ�ƫŤǣŧģĪƫ�ŲęƫƸĪŲ�ÿŧƸŏģ�ĪŲ�ŤżŰěŏŲÿƸŏżŲ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƠƣĪƫ܉�ƠĪƣ-
ƫżŲŧŏŃŊĪģ�żŃ�ƫżĜŏÿŧĪ�łżƣŊżŧģ�'Īƣłżƣ�Īƣ�ģĪƸ�ÿŧģƣŏŃ�ÿŧŧĪ�ƠĖ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�ģĪƣ�ěŧŏǜĪƣ�ƫǣŃĪ�ÿł�ƫƸƣĪƫƫ�ƠĖ�īŲ�
gang. Det får mange arbejdspladser til at betragte stress som et individuelt problem. 
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Mange af de listede situationer kan være et vilkår for en arbejdsplads, men du kan som tillidsrepræsen-
ƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŃƙƣĪ�ŰĪŃĪƸ�łżƣ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�ƫƸƣĪƫƫ�FƙƣƫƸ�żŃ�łƣĪŰŰĪƫƸ�Īƣ�ģĪƸ�ŊĪŧƸ�
afgørende at erkende alvoren og at lave om på det, som er årsagen til stress. Dernæst kan man minime-
re de faktorer, der øger risikoen for (unødvendige) stressreaktioner, såsom ubalance imellem jobkrav 
og kompetencer, uretfærdighed, manglende anerkendelse m.m. 

Men i mange tilfælde er det blot bestemte personer, der reagerer på nogle generelle forhold på arbejds– 
pladsen. Hvis arbejdet er den udløsende faktor, kan man betragte de mennesker, der reagerer med 
ƫƸƣĪƫƫ�ƫżŰ�ƸżƠƠĪŲ�ÿł�ŏƫěšĪƣŃĪƸ�®ƸƣĪƫƫܨ��żŃƫĖ�Ŋżƫ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪܫ��Īƣ�ÿŧƸƫĖ�ƸǣƠŏƫŤ�ĪƸ�ƫǣŰƠƸżŰ�ƠĖ�ŰĪƣĪ�ŃĪ-
nerelle problemer i arbejdsmiljøet. 

F�f¼�¦/¦�'/¦�f�t�F�¦�th/'SG/��
�¦�/d'®¦/h�¼/¦/¼�®¼¦/®®܌�

ޞ  NǣƠƠŏŃĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫłżƣÿŲģƣŏŲŃĪƣ

ޞ  ÃŤŧÿƣĪ�ƣÿŰŰĪƣ�żŃ�ŰÿŲŃŧĪŲģĪ�łżƣǜĪŲƸŲŏŲŃƫÿłƫƸĪŰŲŏŲŃ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ŰĖŧ�żŃ�ƣÿŰŰĪƣ܉� 
fx ’hvornår nok er nok’ og ’hvornår godt er godt nok’.

ޞ  Et (for) højt arbejdspres over en længere periode og i et omfang, hvor det ikke opleves realiser-
ěÿƣƸ�ÿƸ�ŲĖ�ƫŏŲĪ�ÿƣěĪšģƫżƠŃÿǜĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ÿǽƸÿŧƸ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ

ޞ  ßÿƣƫŧĪģĪ�łǣƣŏŲŃƫƣǀŲģĪƣ܉�ƙŤżŲżŰŏƫŤĪ�ŲĪģƫŤęƣŏŲŃĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ܹƣƙģĪ�Ƹÿŧܹ�ƠĖ�ěǀŲģŧŏŲšĪŲ

ޞ  Stor personaleomsætning.

ޞ  Store følelsesmæssige krav i forbindelse med arbejde med kunder, klienter eller borgere.

ޞ  tǣĪ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪŤƣÿǜ܉�łǢ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ŏŲģłƙƣĪŧƫĪ�ÿł�ŲǣĪ�S¼ܫƫǣƫƸĪŰĪƣ܉�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃĪƣ�żƫǜ

St£Ã¼�¼Sh�F�¦/�æGG/h®/��F��¦�/d'®¦/h�¼/¦/¼�®¼¦/®® 
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤÿŲ�S�ƫÿŰŰĪŲ�ŏǜęƣŤƫÿƸƸĪ�ǵŧĪƣĪ�
skridt, der kan være med til at forebygge stress blandt medarbejderne. Det drejer sig om at:

ޞ  Der bør være en tydelig stresspolitik, der indeholder klare anvisninger og retningslinjer 
for både ledelse, organisation og medarbejdere. Arbejdspladsen bør vise en tydelig 
holdning til, at ansatte skal reagere, hvis de registrerer symptomer på en stresstilstand 
hos enten sig selv eller kolleger, såsom hukommelses- og koncentrationsproblemer. 

ޞ  Hertil kommer en strategi med klare retningslinjer for, hvordan virksomheden  
hjælper og støtter en medarbejder i at fastholde sit job, hvis vedkommende er  
blevet syg af stress.

ޞ  Det er en god idé at have synlig ledelsesstrategi i forhold til at arbejde med at  
etablere så klare rammer i arbejdet som muligt.

Søger du inspiration til, hvordan du kan hjælpe en stressramt kollega tilbage til jobbet, kan du med 
łżƣģĪŧ�ŤżŲƸÿŤƸĪ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉��ƣÿŲĜŊĪłęŧŧĪƫƫŤÿěĪƣŲĪ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ĪŧŧĪƣ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�ģÿ�ģĪ�
ligger inde med gode råd og vejledning.
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®æG/F¦�ß�¦��
®ǣŃĪłƣÿǜęƣ�ěŧÿŲģƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�Īƣ�ǀǀŲģŃĖĪŧŏŃƸ�ƠĖ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�NǜĪƣ�ģÿŃ�Īƣ�żŰŤƣŏŲŃڐ��
ƠƣżĜĪŲƸ�ÿł�ģÿŲƫŤĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ƫǣŃĪ܉�ŰĪŲ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�Īƣ�ƸŏŧěÿŃĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģĪ�ĪǽƸĪƣ�łĖ�ģÿŃĪ�'Īƣ�Īƣ�ģżŃ�żŃƫĖ�
ĪŲ�ŃƣǀƠƠĪܨ��ŤŲÿƠ�ŊǜĪƣ�ƸƣĪģšĪܫ��ģĪƣ�Īƣ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŏ�ŰĪƣĪ�ĪŲģڌڏ��ģÿŃĪ܉�ģǜƫ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ŧÿŲŃǜÿƣŏŃƸ�ƫǣ-
ŃĪłƣÿǜęƣܠ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸܡڌڎڌڎ�܉��®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ǜŏŧ�S�ÿŧƸŏģ�ěŧŏǜĪ�
ŏŲǜżŧǜĪƣĪƸ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ŧÿŲŃǜÿƣŏŃƸ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�ŰĪŲ�S�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�ƣżŧŧĪ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�
ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃĪŲ�ÿł�ŊǣƠƠŏŃƸ�ŤżƣƸƸŏģƫƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ģǜƫ�ÿƸ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żǽƸĪ�
Īƣ�ƫǣŃ�łżƣ�ŤżƣƸĪƣĪ�ƠĪƣŏżģĪƣ�S�ģĪ�ŲęƫƸĪ�ÿłƫŲŏƸ�ŤÿŲ�S�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ�šĪƣĪƫ�ƣżŧŧĪƣ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧ-
ƫĪ�ŰĪģ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ƫĖǜĪŧ�ŤżƣƸƸŏģƫƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ƫżŰ�ŧÿŲŃǜÿƣŏŃƸ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�

f�¦¼¼S'®�®æG/F¦�ß�¦

NǣƠƠŏŃƸ�ŤżƣƸƸŏģƫƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�Ŋżƫ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪƸ�ƫǣŰƠƸżŰ�ƠĖ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ŲżŃĪƸ�ŃÿŧƸ�
/ƣ�ģĪƸ�żǽƸĪ�ģĪŲ�ƫÿŰŰĪ�ŤżŧŧĪŃÿ܉�ģĪƣ�ŰĪŧģĪƣ�ƫŏŃ�ƫǣŃ܉�Ŋÿƣ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�żƠŃÿǜĪ�ŏ�ÿƸ�ƸÿŃĪ�
łÿƸ�ŏ�ǜĪģŤżŰŰĪŲģĪ܉�łƙƣ�ģĪƸ�ěŧŏǜĪƣ�ĪŲ�ƫÿŃ�rĖƫŤĪ�Īƣ�ģĪƸ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ǀģƸƣǣŤ�łżƣ܉�ÿƸ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�ÿł�
den ene eller anden grund mistrives på arbejdspladsen eller har problemer på hjemmefronten. I den 
forbindelse kan du også komme ud for, at ledelsen stiller krav om, at der for den eller de medarbejdere 
med mange korte fraværsperioder udarbejdes en såkaldt mulighedserklæring dvs. en udredning af, 
ŊǜŏŧŤĪ�ÿƣěĪšģƫżƠŃÿǜĪƣ�ĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸ�ŤżŧŧĪŃÿ�ŤÿŲ�ŧƙƫĪ�ƠĖ�Ƹƣżģƫ�ÿł�ƫŏŲ�ƫǣŃģżŰ�/Ų�ŰǀŧŏŃŊĪģƫĪƣŤŧęƣŏŲŃ�
ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģĪ܉�ģÿ�ģĪƸ�ĖěŲĪƣ�łżƣ�ĪŲ�ģŏÿŧżŃ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�żŰŤƣŏŲŃ�łƣÿǜęƣĪƸ�żŃ�
årsagerne hertil (se også afsnit om mulighedserklæring). En tidlig dialog kan måske være med til at 
łżƣĪěǣŃŃĪ�ŃĪŲĪƣĪŧ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�łƣÿǜęƣ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ĪŲģĪ�ŏ�ĪƸ�ŧÿŲŃǜÿƣŏŃƸ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ
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��£r�¦f®�rN/'®£Ãtf¼/¦��G�¦/h�¼/¦/¼��£G�ß/¦�S�F�¦ܴ
�St'/h®/�r/'�®æG/F¦�ß���ܓ¦

S�ģĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�Ŋÿƣ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ŤżƣƸĪ�łƣÿǜęƣƫƠĪƣŏżģĪƣ܉�Īƣ�ģĪƸ�
ǜŏŃƸŏŃƸ�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƫƙŃĪƣ�ÿƸ�ÿǵŤŧÿƣĪ�łƙŧŃĪŲģĪ�łżƣŊżŧģ܈

ޞ  FŏŲģ�ǀģ�ÿł܉�żŰ�ģĪƸ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ģƣĪšĪƣ�ƫŏŃ�żŰ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�

ޞ  fżƣƸŧęŃ�ģĪ�ŰǀŧŏŃĪ�ĖƣƫÿŃĪƣ�Ƹŏŧ�ģĪƸ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ǜĪģ�ÿƸ�ƫŲÿŤŤĪ�ŰĪģ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ� 
��łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŏ�łżƣŰ܉�ģĪƸ�ŤÿŲ�łǢ�ǜęƣĪ�ģĖƣŧŏŃƸ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪܫ
ÿł�łǣƫŏƫŤ�ěĪŧÿƫƸĪŲģĪ�ÿƣěĪšģĪ܉�ŊƙšƸ�ÿƣěĪšģƫƸĪŰƠż܉�ŰżěŲŏŲŃ܉�ĜŊŏŤÿŲĪ܉�ģĪ�łƙƣƫƸĪ�ƸĪŃŲ�ƠĖ�
stress, problemer på hjemmefronten mv.

ޞ  'ƣƙǽƸ�ģĪƸ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�ĖƣƫÿŃĪƣŲĪ�żŃ�ŰǀŧŏŃĪ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ�ŏ�ƣĪŃŏ�ÿł�r/'ܫǀģǜÿŧŃĪƸ܉� 
samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljøudvalget.

ޞ  Samarbejd med kolleger og ledelsen om, hvilke ændringer i fx organiseringen og 
tilrette- 
ŧęŃŃĪŧƫĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģĪƸ�ģĪƣ�ĪǜƸ�ŤÿŲ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ģĪƸ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ
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/Ƹ�ŊƙšƸ�ŤżƣƸƸŏģƫłƣÿǜęƣ�Ŋżƫ�ǵŧĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�ƸĪŃŲ�ƠĖ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ŲżŃĪƸ�ŃÿŧƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�żŃ�ƠƣżěŧĪ-
ŰĪƣŲĪ�ŤÿŲ�ŤŲǣƸƸĪ�ÿŲ�Ƹŏŧ�ěĖģĪ�ģĪƸ�łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�'ĪƸ�ŃĖƣ�ÿŧƸŏģ�ǀģ�żǜĪƣ�ŲżŃĪŲ܉�ŲĖƣ�
ŰÿŲŃĪ�ŰĪŧģĪƣ�ƫŏŃ�ƫǣŃĪ�hĪģĪƣĪ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ƸŏŧěƙšĪŧŏŃĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃƙƣĪ�ģĪƸ�ƠĪƣƫżŲŧŏŃƸ�żŃ�ƣĪƸƸĪ�ƫŤǣŧģĪŲ�Űżģ�ģĪŰ܉�
ģĪƣ�Īƣ�ŰĪƫƸ�ƫǣŃĪ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŲ�żƠŃÿǜĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ƫÿŃĪŲ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ƠĖ�ĪŲ�żƣģĪŲƸŧŏŃ�
måde som et kollektivt problem, hvis det er noget, der rammer mange. Her kan du blandt andet op-
łżƣģƣĪ� Ƹŏŧ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ŤżŰŰĪƣ�ƠĖ�ģÿŃƫżƣģĪŲĪŲ� ŏ�r/'ܫǀģǜÿŧŃĪƸ܉� ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃĪƸ�
ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙǀģǜÿŧŃĪƸ�®żŰ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ŤÿŲ�ģǀ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ŊǣƠ-
ƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ŏŲģģƣÿŃĪƫ�ŏ�ǀģÿƣěĪšģĪŧƫĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲƫ��£ß�żŃ�ƸÿŃĪƫ�żƠ�ŏ�ģĪŲ�ĖƣŧŏŃĪ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ�ÿł�
arbejdsmiljøet. Som tillidsrepræsentant kan du være med til at sikre, at I på arbejdspladsen får lavet 
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ

F�¦rÃh/¦StG��F�®æG/F¦�ß�¦®£�hS¼Sfܓ��

'Ī�ĪŲŤĪŧƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Ŋÿƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƠĪƣƫżŲÿŧĪƠżŧŏƸŏŤŤĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�
/ƣ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�ĪŲ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣƫƠżŧŏƸŏŤ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ŤÿŲ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ǀģǜŏŤ-
lingen af en sådan. Her kan du med fordel overveje at inddrage følgende forhold: 

ޞ  ®ŏŤƣĪ�ÿƸ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣƫƠżŧŏƸŏŤŤĪŲ�ƣĪƸƸĪƣ�ƫŏŃ�Űżģ�łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪ�ÿł�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ŏ�ģĪ�ƸŏŧłęŧģĪ܉�
hvor det er muligt.

ޞ  ÃģǜŏŤŧĪ�ƸŏŧƸÿŃ܉�ģĪƣ�łżƣĪěǣŃŃĪƣ�ŤżƣƸ�żŃ�ŧęŲŃĪƣĪǜÿƣĪŲģĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ

ޞ  ®ŏŤƣĪ�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ƸǣģŧŏŃĪ�ÿŲǜŏƫŲŏŲŃĪƣ�żŃ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ƠŧŏŃƸĪƣ�żŃ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�
ěĖģĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ�

ޞ  fŧÿƣŧęŃŃĪ�ƸǣģĪŧŏŃĪ�ŊżŧģŲŏŲŃĪƣ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲƫ�ƫǣŲ�ƠĖ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�żŃ�łÿƫƸ-
holdelse af medarbejderen. 

ޞ   Sørge for at der er klare retningslinjer i forhold til, hvor medarbejdere og ledelse kan 
søge vejledning og samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 

ޞ  Sikre at der arbejdes aktivt for en koordineret indsats på arbejdspladsen, der blandt an-
ģĪƸ�ŏŲŤŧǀģĪƣĪƣ�ĪŲ�ŤżƣƸŧęŃŲŏŲŃ�ÿł�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪƫ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ĪǜĪŲƸǀĪŧƸ�ÿƸ�ǜÿƣĪƸÿŃĪ�
ÿŲģƣĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿƣěĪšģƫżƠŃÿǜĪƣ�

ޞ  Samarbejde med ledelsen om at sikre, at kolleger ikke bliver unødigt belastet af, at der 
mangler et par hænder. Det er vigtigt for at mindske risikoen for, at dine kolleger vender 
ƫŏŃ�Űżģ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ܉�ĪŧŧĪƣ�ƫĪŧǜ�ƫǣŃĪŰĪŧģĪƫ܉�łżƣģŏ�ģĪ�ƫĪŧǜ�ěŧŏǜĪƣ�łżƣ�ƠƣĪƫƫĪƸ�

ޞ  hÿǜĪ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�

h�tGß�¦SG¼�®æG/F¦�ß�¦

hÿŲŃǜÿƣŏŃƸ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ŤÿŲ�łĖ�ƠĪƣƫżŲŧŏŃĪ�żŃ�ƙŤżŲżŰŏƫŤĪ�ŤżŲƫĪŤǜĪŲƫĪƣ�łżƣ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŰĪģÿƣěĪš-
der, men kan også påvirke også arbejdspladsen på forskellig vis. Som tillidsrepræsentant eller arbejds-
ŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�ƣżŧŧĪ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫ-
ƠŧÿģƫĪŲ�ƫÿŰƸ�ŊšęŧƠĪ�ģŏŲĪ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƸŏŧěÿŃĪ�Ƹŏŧ�šżěěĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ŊšęŧƠĪ�ģĪŰ�ǜŏģĪƣĪ�ŏ�ģĪ�ƸŏŧłęŧģĪ܉�
hvor de ikke kan vende tilbage til deres tidligere job.  
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Der mange muligheder for, hvordan du som tillidsvalgt kan støtte dine kolleger, når de bliver langvarigt 
ƫǣŃĪ�'ǀ�ǜŏŧ�żǽƸĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ƫŤǀŧŧĪ�łǀŲŃĪƣĪ�ƫżŰ�ƫƸƙƸƸĪƠĪƣ-
ƫżŲ�łżƣ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�żŃ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ěŧŏǜĪ�ƫƠǀƣŃƸ�żŰ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ěŏƫŏģģĪƣ�ǜĪģ�ƫÿŰƸÿŧĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�
ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�'ĪƸ�ŤÿŲ�łǢ�ǜęƣĪ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ģĪŲ�ŧżǜƠŧŏŃƸŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣƫƫÿŰƸÿŧĪ܉�ǀģÿƣěĪšģĪŧƫĪŲ�
ÿł�ĪŲ�ŰǀŧŏŃŊĪģƫĪƣŤŧęƣŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲ�łżƣ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�'Īƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�
Ŋǜżƣ�ģĪƸ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŰǀŧŏŃƸ�łżƣ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ÿƸ�ǜĪŲģĪ�ƸŏŧěÿŃĪ�Ƹŏŧ�šżěěĪƸ܉�żŃ�ƫǣŃĪŰĪŧģŏŲŃĪŲ�ƫĖ�ŰǀŲģĪƣ�
ud i en afskedigelse. I de situationer gælder der en række andre regler, og det er vigtigt, at du som til-
lidsvalgt undersøger, hvilke afskedigelsesregler der gælder på dit område og for din arbejdsplads. Du 
Ŋÿƣ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƠŧŏŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊšęŧƠĪ�ģŏŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŤżŧŧĪŃÿ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪŲ�łżƣŧƙěĪƣ�ƫĖ�ŃżģƸ�
som muligt. 

rÿŲŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ÿƣěĪšģĪƣ�ÿŤƸŏǜƸ�ŰĪģ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�żŃ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ƣĪŃŧĪƣ܉�ŲĖƣ�ĪŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�
ěŧŏǜĪƣ� ŧÿŲŃƸŏģƫƫǣŃĪŰĪŧģƸ��ƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Ŋÿƣ�ƠŧŏŃƸ� Ƹŏŧ�ÿƸ� ŏŲģŤÿŧģĪ� Ƹŏŧ�ĪŲ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣƫƫÿŰƸÿŧĪ܉�ģǜƫ�ĪŲ�
ƫÿŰƸÿŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�żŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪŲƫ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ŃĪŲǜŏŲģĪ�ƫŏŲ�ÿƣ-
ěĪšģƫĪǜŲĪ�żŃ�ǜĪŲģĪ�ƸŏŧěÿŃĪ�Ƹŏŧ�šżěěĪƸ�®ǣŃĪłƣÿǜęƣƫƫÿŰƸÿŧĪŲ�ƫŤÿŧ�ǿŲģĪ�ƫƸĪģ�ƫĪŲĪƫƸĪ�ǿƣĪ�ǀŃĪƣ�ĪǽƸĪƣ�łƙƣ-
ƫƸĪ�ƫǣŃĪģÿŃ܉�ŰĪŲ�ģĪƣ�Īƣ�żǽƸĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃ�ƠƣÿŤƫŏƫ�łƣÿ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ÿŲģĪŲ�tżŃŧĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�
ÿŲěĪłÿŧĪƣ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣƫƫÿŰƸÿŧĪƣ�ÿŧŧĪƣĪģĪ�ƠĖ�łƙƣƫƸĪ�łƣÿǜęƣƫģÿŃ܉�ŰĪŲƫ�ÿŲģƣĪ�łƙƣƫƸ�ŏŲģŤÿŧģĪƣ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ƫǣŃĪłƣÿ-
ǜęƣƫƫÿŰƸÿŧĪ�ĪǽƸĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ǀŃĪƣƫ�łƣÿǜęƣ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Īƣ�żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ܉�ŊǜŏŧŤĪ�
regler, der gælder for din arbejdsplads og inden for dit område. Du kan få rådgivning om den konkrete 
situation hos fagforeningen eller det lokale jobcenter - de kender reglerne.  
�ƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Ŋÿƣ�ƠŧŏŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǀģÿƣěĪšģĪ�ĪŲ�ŰǀŧŏŃŊĪģƫĪƣŤŧęƣŏŲŃ�żŃ�ĪŲ�łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲ܉�Ŋǜŏƫ�ƫǣŃĪłƣÿ-
været går ud over otte sammenhængende uger.

rÃhSGN/'®/¦fh�¦StG/t

'ĪƸ�Īƣ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ŃżģƸ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƸÿŃĪƣ�ŤżŲƸÿŤƸ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ŧÿŲŃƸŏģƫƫǣŃĪ܉�ŰĪŲ�ģĪ�ŰĖ�ŏŤŤĪ�
ƫƠƙƣŃĪ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�łĪšŧĪƣ�tĖƣ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܨ��ƸǣƠŏƫŤ�ģĪŲ�ŲęƣŰĪƫƸĪ�ŧĪģĪƣܫ��ŊĪŲǜĪŲģĪƣ�ƫŏŃ�
Ƹŏŧ�ĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ܉�ƫŤÿŧ�ģĪƸ�ŃƙƣĪƫ�ƫżŰ�ĪƸ�Ƹŏŧěǀģ�żŰ�ƫƸƙƸƸĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǜĪŲģĪ�ƸŏŧěÿŃĪ�'Īƣ�ŰĖ�ŏŤŤĪ�
łƣÿ�ŧĪģĪŧƫĪŲƫ�ƫŏģĪ�ǜęƣĪ�ƸÿŧĪ�żŰ�ŤżŲƸƣżŧ�ĪŧŧĪƣ�ǀƣŏŰĪŧŏŃĪ�Ťƣÿǜ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�żŰ�ÿƸ�ŤżŰŰĪ�ƸŏŧěÿŃĪ�
på arbejde, før vedkommende er rask. I den forbindelse kan ledelsen anmode om, at der udarbejdes 
ĪŲ�ŰǀŧŏŃŊĪģƫĪƣŤŧęƣŏŲŃ�łżƣ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ܉�ģǜƫ�ĪŲ�ǀģƣĪģŲŏŲŃ�ÿł�ŊǜŏŧŤĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ģĪŲ�ƫǣ-
ŃĪŰĪŧģƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ�ŤÿŲ�ŧƙƫĪ�ƠĖ�Ƹƣżģƫ�ÿł�ƫŏŲ�ƫǣŃģżŰ�'ĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ�Ŋÿƣ�ƠŧŏŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�
ģĪŧƸÿŃĪ�ŏ�żŃ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ǀģłǣŧģĪŧƫĪ�ÿł�ĪƣŤŧęƣŏŲŃĪŲ�'ŏŲ�ŤżŧŧĪŃÿƫ�ĪŃĪŲ�ŧęŃĪ�ƫŤÿŧ�żŃƫĖ�ŏŲģģƣÿŃĪƫ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�
skal laves en mulighedserklæring eller arbejdsgiveren stiller krav om en friattest, dvs. en lægerklæring 
ƫżŰ�ģżŤǀŰĪŲƸÿƸŏżŲ�łżƣ�ÿƸ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŤżŧŧĪŃÿƫ�łƣÿǜęƣ�ƫŤǣŧģĪƫ�ƫǣŃģżŰ�

/Ų�ŰǀŧŏŃŊĪģƫĪƣŤŧęƣŏŲŃ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ěƣǀŃĪƫ�ŏ�ŏŲģƫÿƸƫĪŲ�Űżģ�ģĪƸ�ŤżƣƸǜÿƣŏŃĪ܉�ŰĪŲ�ŊǣƠƠŏŃĪ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�ģÿ�
der er ikke er regler for, hvor tidligt en arbejdsgiver kan kræve en mulighedserklæring, hvis det vurde-
ƣĪƫ�ŲƙģǜĪŲģŏŃƸ�/Ų�ÿǽƸÿŧĪ�ŏ�ĪŲ�ŰǀŧŏŃŊĪģƫĪƣŤŧęƣŏŲŃ�ěĪƸǣģĪƣ�ŏŤŤĪ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ�Īƣ�ģĖƣŧŏŃĪƣĪ�ƫƸŏŧŧĪƸ�ĪŲģ�
ĪŧŧĪƣƫ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƸ�ĪŲģĪƣ�ŰĪģ�ĪŲ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ�¦ĪŃŧĪƣŲĪ�ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ�ÿł�ĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸ�ŰĪģÿƣ-
ěĪšģĪƣ�Īƣ�ǀęŲģƣĪģĪ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ǀģĪŲ�ƣŏƫŏŤż�łżƣ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ�ÿƸ�ŏŲģŃĖ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪģ�ĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸ�
/Ų�ŰǀŧŏŃŊĪģƫĪƣŤŧęƣŏŲŃ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ĪŲ�ƫƸżƣ�ŊšęŧƠ܉�ģÿ�ģĪŲ�ÿŲǜŏƫĪƣ܉�Ŋǜÿģ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŤÿŲ܉�żŃ�ŊǜżƣģÿŲ�
ǜĪģŤżŰŰĪŲģĪ�ŤżŰŰĪƣ�ƸŏŧěÿŃĪ�ƠĖ�ŲżƣŰÿŧƸ�ŲŏǜĪÿǀ܉�łǢ�ǜĪģ�ÿƸ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�łĖƣ�ĪƸ�ƫŤĖŲĪÿƣěĪšģĪ܉�ǵŧĪǢ-
šżě�ĪŧŧĪƣ�ģĪŧǜŏƫ�ƫǣŃĪŰĪŧģŏŲŃ�ŏ�ĪŲ�ƠĪƣŏżģĪ��S�ģĪŲ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�Īƣ�ģĪƣ�ŰÿŲŃĪ�ƣĪŃŧĪƣ܉�żŃ�ģǀ�ŤÿŲ�łĖ�ƣĖģŃŏǜŲŏŲŃ�
om, hvad der er muligt i den konkrete situation hos det lokale jobcenter og din fagforening.  Hermed 
ŤÿŲ�ģǀ�żŃƫĖ�ŊšęŧƠĪ� ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŰĪģ�ÿƸ�ǀģŲǣƸƸĪ�ģĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ� łżƣ�ÿƸ� łÿƫƸŊżŧģĪ�ĪŲ�ŤżŧŧĪŃÿ��ǽƸĪ�
kender ledelsen ikke til mulighederne for støtte. 
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For mange er det en hjælp at fastholde kontakten til arbejdspladsen, mens andre har bedst med at at 
ǜęƣĪ�ǜęŤ�NĪƣ�ƫŤÿŧ�ģǀ�ƫƠƙƣŃĪ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŤżŧŧĪŃÿ�Ŋÿƣ�ÿǽƸÿŧƸ�ŰĪģ�ƫŏŲ�ŧęŃĪ�ĪŧŧĪƣ�ƠƫǣŤżŧżŃ܉�
żŃ�Ŋǜÿģ�ŊÿŲܕŊǀŲ�ƫĪŧǜ�żƠŧĪǜĪƣ�ǜŏŧ�ǜęƣĪ�ŃżģƸ�S�ģĪŲ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŤÿŲ�ĪŲ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ܉�ģĪƣ�łżƣǜĪŲƸĪƣ�ÿƸ�ǜęƣĪ�
ƫǣŃ�ŏ�ŰĪƣĪ�ĪŲģ�żƸƸĪ�ǀŃĪƣ�ěĪģĪ�ƫŏŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ�żŰ�ĪŲ�łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲ܉�ģǜƫ�ĪŲ�ƠŧÿŲ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģĪŲ�
ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŤÿŲ�łÿƫƸŊżŧģĪ�ƫŏŲ�ƸŏŧŤŲǣƸŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ǀŲģĪƣ�ŧęŲŃĪƣĪǜÿƣĪŲģĪ�ƫǣŃģżŰ�/Ų�łÿƫƸ-
ŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŰżģǜŏƣŤĪ�ģĪŲ�ǀƸƣǣŃŊĪģ܉�ģĪƣ�żǽƸĪ�żƠƫƸĖƣ�ěŧÿŲģƸ�ŰÿŲŃĪ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�
żŰ܉�ŊǜżƣǜŏģƸ�ģĪ�ƣŏƫŏŤĪƣĪƣ�ÿƸ�ŰŏƫƸĪ�ģĪƣĪƫ�šżě܉�Ŋǜŏƫ�ģĪ�Īƣ�ƫǣŃĪ�ŏ�ŧÿŲŃ�Ƹŏģ��£ŧÿŲĪŲ�ŃŏǜĪƣ�żŃƫĖ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�
og arbejdsgiveren mulighed for at afstemme forventninger. Her kan du som tillidsvalgt være med til at 
ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲĪŲ�żŃƫĖ�ÿłƫƠĪšŧĪƣ�ƣĪÿŧŏƫƸŏƫŤĪ�łżƣǜĪŲƸŲŏŲŃĪƣ܉�ƫÿŰƸ�ƫƸƙƸƸĪ�ģŏŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�ŤżŧŧĪ-
ga, så vedkommende ikke føler sig presset til at vende for hurtigt tilbage til arbejdet.  

Når en medarbejder har fået udarbejdet en fastholdelsesplan, skal han eller hun tage planen med til 
næste opfølgningssamtale i kommunens jobcenter. Formålet er, at den opfølgningsplan, som jobcen-
ƸƣĪƸ�ǀģÿƣěĪšģĪƣ܉�ŤÿŲ� ƸÿŃĪ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ� ŏ�żŃ�ǀŲģĪƣƫƸƙƸƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪŲƫ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣƫ�ÿǽƸÿŧĪƣ� ŏ�
łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲĪŲ�'ĪƸ�ŤÿŲ�łżƣ�ĪŤƫĪŰƠĪŧ�ƫŤĪ�ǜĪģ܉�ÿƸ�šżěĜĪŲƸƣĪƸ�ěĪƸÿŧĪƣ�łżƣ�łǣƫŏƫŤĪ�ŊšęŧƠĪŰŏģŧĪƣ�ĪŧŧĪƣ�
betaler en del af lønnen for en mentor eller lignende.

/Ų�łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲ�ěĪƸǣģĪƣ�ŏŤŤĪ�ŏ�ƫŏŃ�ƫĪŧǜ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�Īƣ�ƫƸŏŧŧĪƸ�ÿŲģĪƣŧĪģĪƫ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�
en eventuel afskedigelsessag. Det kan kun ske, hvis arbejdsgiveren i forbindelse med udarbejdelsen af 
łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫƠŧÿŲĪŲ�ƫĪŧǜ�ǜęŧŃĪƣ�ÿƸ�ěĪŃƣęŲƫĪ�ƫŏŲ�ÿģŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ÿłƫŤĪģŏŃĪ�ģĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģƸĪ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�
ǀģĪŲ�ƣŏƫŏŤż�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ÿƸ�ǀģÿƣěĪšģĪ�ĪŲ�ƫĖģÿŲ�ƠŧÿŲ�¦ĪŃŧĪƣŲĪ�ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ�ÿł�ĪŲ�ƫǣ-
gemeldt medarbejder er som de hele tiden har været – men fastholdelsesplanen skulle meget gerne 
ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ܉�ÿƸ�ĪŲ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ�ŏŤŤĪ�ěŧŏǜĪƣ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ��S�ģĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ĪŲ�ƫǣŃĪŰĪŧģŏŲŃ�ÿŧŧŏŃĪǜĪŧ�ŰǀŲ-
der ud i en afskedigelse, har du som tillidsvalgt en vigtig rolle med at sikre, at afskedigelsen er rimelig 
og foregår i henhold til reglerne. Du kan læse mere om afskedigelser og din rolle i de næste afsnit. 

 
�F®f/'SG/h®/®®�G/¦�ܳ�r�®®/Fæ¦StG/¦ޤ�� 
/tf/h¼®�G/¦�
Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant kan du komme ud for at blive involveret i af-
skedigelser af kolleger. Som tillidsrepræsentant er det din primære opgave at sikre, at afskedigelsen er 
rimeligt begrundet, og at den ikke er vilkårlig. Du forventes også at støtte dine afskedigede kolleger 
ƫÿŰƸ�ģƣƙǽƸĪ�żŃ�łżƣŊÿŲģŧĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ƸŏŧƸÿŃ܉�ģĪƣ�ƫŏŤƣĪƣ�ģŏŲĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪģĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ģĪ�ěĪģƫƸĪ�ěĪ-
tingelser, både i selv afskedigelsen og i fremtiden. Selvom afskedigelser primært falder under tillids-
repræsentanten, har også arbejdsmiljørepræsentanten en vigtig rolle i forhold til at støtte afskedigede 
ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�ÿǵěƙģĪ�ģĪ�ŲĪŃÿƸŏǜĪ�ĪǳłĪŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�łǣƣŏŲŃƫƣǀŲģĪƣ�ŤÿŲ�ŊÿǜĪ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�hĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�
også pligt til at inddrage jer som henholdsvis arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentanten ved 
kollektive afskedigelser. 

ÃģżǜĪƣ�ÿƸ�ƫŤǀŧŧĪ�ƫƸƙƸƸĪ�żŃ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ģŏŲĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪģĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ŤÿŲ�ģǀ�żŃƫĖ�ŤżŰŰĪ�ǀģ�łżƣ܉�ÿƸ�ŧĪģĪŧ-
sen ønsker at inddrage dig i processen om, hvem der skal afskediges. Det kan være meget vanskeligt og 
ŤÿŲ�ŃŏǜĪ�ģŏŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŰĪģ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�S�ƫŏģƫƸĪ�ŏŲƫƸÿŲƫ�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŃ܉�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ěĪƫŧǀƸƸĪ܉�żŰ�ģǀ�ǜŏŧ�ŏŲǜżŧǜĪ-
res i sådanne beslutninger – måske i samråd med dine kolleger, andre tillidsvalgte eller fagforeningen. 
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Fżƣ�ģŏŃ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ŃęŧģĪƣ�ģĪƸ�żŰ�ƫĖ�ŊǀƣƸŏŃƸ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�ÿƸ�ÿǵŤŧÿƣĪ�ģĪ�ŧżŤÿŧĪ�łżƣŊżŧģ�żŃ�
ƫęƸƸĪ�ģŏŃ�ŏŲģ�ŏ�ĖƣƫÿŃĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪŲ�'ŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ�ģŏƸ�łżƣěǀŲģ�ŤÿŲ�ƫĖ�ǿŲģĪ�
frem til, hvilke retsregler, der er relevante i den enkelte sag – og hvordan sagen eventuelt 
ƫŤÿŧ�ŤƙƣĪƫ��S�ģĪŲ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŤÿŲ�ģǀ�żŃƫĖ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ�ÿǵŤŧÿƣĪ�łƙŧŃĪŲģĪ�łżƣŊżŧģ܈�

ޞ  Er der tale om kollektiv afskedigelser eller enkeltsager?

ޞ  Hvad er årsagerne/begrundelsen til afskedigelsen - fx nødvendige nedskæringer, for 
højt fravær, brud på regler mv.?

ޞ  NǜŏŧŤĪŲ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�łƣÿ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ěĪŃƣǀŲģĪŧƫĪŲ�łżƣ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪŲ�łĖƣ�Sܐ

ޞ  Er afskedigelsen rimelig?

'ŏŲĪ�żƠŃÿǜĪƣ�Īƣ�ŊĪƣĪǽƸĪƣ�łƙŧŃĪŲģĪ܈

ޞ  Gøre dine afskedigede kolleger opmærksom på muligheden for at få besidder med til 
afskedigelsessamtalen. 

ޞ  Snakke med den eller de berørte kolleger, andre tillidsvalgte og fagforeningen.

ޞ  Finde alternativer til afskedigelsen, fx omplaceringer, omskoling eller en advarsler.

ޞ  ÃģŲǣƸƸĪ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ܉�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ�żŃ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�żŰ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ŏ�ƣĪŃŏ�ÿł� 
MED-udvalget, samarbejdsudval-
get, arbejdsmiljøudvalget eller 
overenskomstsystemet.

ޞ  Samarbejde med ledelsen 
om, at der tages hensyn til 
ĪƸ�ŃżģƸ�ܹĪǽƸĪƣłżƣŧƙěܹ܉�ěĖģĪ�
for den eller de opsagte 
medarbejdere og for 
de tilbageværende 
kolleger.
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tĖƣ�łƙƣƫƸ�ĪŲ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ�Ŋÿƣ�łǀŲģĪƸ�ƫƸĪģ܉�Īƣ�ģĪƣ�ĪƸ�ĪǽƸĪƣÿƣěĪšģĪܨ��ěĖģĪ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ģĪ�ÿłƫŤĪģŏ-
gede og i forhold til dem, der er tilbage på arbejdspladsen. Den eller de, der er afskediget, skal videre 
i livet, og du kan som tillidsvalgt hjælpe dem med en snak om mulighederne og fremtiden. Hvis du 
ƫǣŲĪƫ܉�ÿƸ�ģĪƸ�Īƣ�ŰĪƣĪ܉�ĪŲģ�ģǀ�ŤÿŲ�ŤŧÿƣĪ܉�ƫĖ�Ƹÿŧ�ŰĪģ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�żŰ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ܉�żŃ�ƫƙƣŃ�łżƣ܉�ÿƸ�ģĪƣ�
bliver skabt kontakt til de afskedigede kollegaer. Er det tale om masseafskedigelser, vil der i nogle til-
fælde kunne laves en særlig rådgivning i fagforeningen, hvor dine kolleger kan få hjælp til andre jobs, 
ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ĪŧŧĪƣ�ÿŲģƣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ŤżŰŰĪ�ǜŏģĪƣĪ

Men også de kolleger, der er tilbage på arbejdspladsen, kan have behov for opbakning. Hvis der er tale 
om en større afskedigelsesrunde, kan de ’overlevende’ kolleger sidde tilbage med en overvejelse over, 
hvorfor det blev andre og ikke dem selv. De kan også have været igennem mange følelser i forbindelse 
med processen, have været nervøse for, hvem der skulle afskediges osv. Du kan som tillidsvalgt hjælpe 
ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƸÿŧĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏŃĪŲŲĪŰ�ģĪƸƸĪܨ��żŃ�ģĪƣŰĪģ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ŏŤŤĪ�łżƣǜęƣƣĪƫ�
som følge af afskedigelsesrunden. Også ved enkeltstående afskedigelser kan de tilbageværende kol-
ŧĪŃĪƣ�ŊÿǜĪ�ƫƸęƣŤĪ�łƙŧĪŧƫĪƣ�tżŃĪŲ�ŤÿŲ�ƫǣŲĪƫ܉�ÿƸ�ģĪƸ�Īƣ�ǀƣĪƸłęƣģŏŃƸ�żŃ�łƣǣŃƸĪ�łżƣ�ģĪƣĪƫ�ĪŃĪƸ�šżě��ŲģƣĪ�
ǜĪŲģĪƣ�ģĪƸ�ŏŲģÿģ�żŃ�ƫǣŲĪƫ�ŰĖƫŤĪ܉�ģĪ�ŤǀŲŲĪ�ŊÿǜĪ�ŊšǀŧƠĪƸ܉�ƫĖ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪŲ�ŤǀŲŲĪ�ǜęƣĪ�ǀŲģŃĖĪƸ�'ĪƸ�
Īƣ�ģĪƣłżƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Īƣ�żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ܉�Ŋǜÿģ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ěĪƸǣģĪƣ�łżƣ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�'ĪŲ�ĪǳłĪŤƸ܉�łǣƣŏŲŃƫƣǀŲģĪƣ�Ŋÿƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ܉�ŊÿŲģŧĪƣ�żŰ�ŰĪŃĪƸ�ŰĪƣĪ�ĪŲģ�ƫĪŧǜĪ�żƠƫŏ-
gelsessamtalen, selvom denne selvfølgelig også er vigtig. 

Ã'�¦�/d'/h®/��F��F®f/'SG/h®/®£�hS¼Sff/¦��

®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧĪŰƠĪ�ģĪ�ŲĪŃÿƸŏǜĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪǳłĪŤƸĪƣ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�żƠ-
ƫƸĖ� ŏ� łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ǜĪģ�ÿƸ� ŏǜęƣŤƫęƸƸĪ�ǵŧĪƣĪ�ƫŤƣŏģƸ� łƙƣ܉�ǀŲģĪƣ�żŃ�ĪǽƸĪƣ�ĪŲ�
afskedigelsesrunde.  Det drejer sig fx om at:

ޞ  ÃģÿƣěĪšģĪ�ĪŲ�ŃĪŲĪƣĪŧ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƫƠżŧŏƸŏŤ�NǜŏŧŤĪ�ŤƣŏƸĪƣŏĪƣ܉�ƠŧŏŃƸĪƣ�żŃ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�Īƣ�
der i forbindelse med afskedigelsen? Hvad skal der ske op til en opsigelse? Hvad sker 
ģĪƣ�ěÿŃĪǽƸĪƣܐ�NǜżƣģÿŲ�ƸÿŃĪƫ�ģĪƣ�ŊĪŲƫǣŲ�Ƹŏŧ�ģĪŰ܉�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�łżƣŧÿģĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܐ� 
Og hvordan passer man på dem, der skal blive?

ޞ  ®ŏŤƣĪ�ŤŧÿƣĪ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ƸŏģƫƠĪƣƫƠĪŤƸŏǜĪƣ�ßĪģ�ǜÿƣƫŧŏŲŃ�ÿł�łǣƣŏŲŃƫƣǀŲ-
der er det vigtigt, at der sættes en dato for, hvornår de ansatte får besked om egen 
ÿŲƫęƸƸĪŧƫĪƫƫŏƸǀÿƸŏżŲ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ŏ�ŲżŃŧĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�ǜęƣĪ�ƫǜęƣƸ܉�ŰĪŲ�S�ěƙƣ�ƫƸƣęěĪ�ĪǽƸĪƣ�
at få en klar melding om, hvornår man får besked, da uklarhed i forbindelse med 
ǜÿƣƫŧĪģĪ�łǣƣŏŲŃƫƣǀŲģĪƣ�ƫŤÿěĪƣ�ƫƸżƣ�ǀƸƣǣŃŊĪģ�

Du kan som tillidsvalgt komme ud for, at kolleger har meninger om din rolle i forhold til afskedigelser 
ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫܨ��ƠżƫŏƸŏǜƸ�ĪŧŧĪƣ�ŲĪŃÿƸŏǜƸ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ŧǣƸƸĪƣ�Ƹŏŧ�ģĪƣĪƫ�ÿƣŃǀŰĪŲƸĪƣ܉�ƫęƣŧŏŃƸ�
fra de nærmeste kolleger til den eller de, der er blevet afskediget. Prøv ikke at tage det personligt – det 
ǜŏŃƸŏŃƫƸĪ�Īƣ܉�ÿƸ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�łĖƣ�ŧǀǽƸ�łżƣ�ģĪƣĪƫ�łƙŧĪŧƫĪƣ�'ǀ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�żƠŧĪǜĪ�ÿƸ�ěŧŏǜĪ�ƫƠǀƣŃƸ�żŰ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ěŏƫŏģ-
ģĪƣ�łżƣ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƫƫÿŃĪƣ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�Īƣ�żƠŰęƣŤ-
som på, om du selv er part i sagen og derfor ikke er i stand til at repræsentere din kollega, men henviser 
til en anden tillidsvalgt, kollega eller fagforening. Du kan læse mere om bisidderrollen i starten af dette 
kapitel.
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Ã¦Sr/hSG��F®f/'SG/h®/��G�fh�G/rÃhSGN/'/¦t/

Hvis du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant sammen med dine kolleger og even-
tuelt fagforeningen vurderer, at afskedigelsen er urimelig, kan I kræve afskedigelsen behandlet på 
et lokalt møde mellem repræsentanter for ledelsen og en repræsentant for arbejdstagerne. Sådan et 
møde skal holdes inden for en bestemt tidsfrist, hvis sagen senere skal behandles ved et afskedigelses-
ŲęǜŲ�ĪŧŧĪƣ�ǜĪģ�ĪŲ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ģĪƣłżƣ�ǜęƣĪ�żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ�ƸŏģƫłƣŏƫƸĪƣŲĪ�

ßĪģ�ƫƸƙƣƣĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣܨ��ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣܨ��ǿŲģĪƫ�ĪŲ�ܹhżǜ�żŰ�ǜÿƣƫŧŏŲŃ�Űǜ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�
afskedigelser af større omfang’. Loven pålægger arbejdsgiveren at følge en særlig fremgangsmåde, 
Ŋǜŏƫ�ÿŲƸÿŧŧĪƸ�ÿł�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�żǜĪƣƫŤƣŏģĪƣ�ěĪƫƸĪŰƸĪ�ŃƣęŲƫĪƣܨ��ÿǵŊęŲŃŏŃƸ�ÿł�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ƫƸƙƣƣĪŧƫĪ�
Reglerne siger bl.a., at arbejdsgiveren skal forhandle med jer tillidsvalgte med henblik på at undgå af-
ƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ÿƸ�ÿǵěƙģĪ�ŤżŲƫĪŤǜĪŲƫĪƣŲĪ�ÿł�ģĪŰ��ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�Īƣ�żŃƫĖ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łƣĪŰŧęŃŃĪ�
ƣĪŧĪǜÿŲƸĪ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲĪƣ�ÿł�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ

fh�G/¦��ß/¦��F®f/'SG/h®/¦�

I kan klage over en afskedigelse, hvis I vurderer, den er urimelig eller usaglig. 
Der kan opstå retstvist om:

ޞ  måden afskedigelsen foregår på

ޞ  żƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣŲĪ�żŰ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪŲ

ޞ  det saglige i afskedigelsen

ޞ  opsigelsesvarslets længde.

Som udgangspunkt skal der føres lokale forhandlinger om afskedigelsen, før der kan klages til højere 
instanser. Hver afskedigelsessag er speciel, så derfor er det altid en god idé at tale med din fagforening 
żŰ܉�ŊǜżƣǜŏģƸ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪƫƫÿŃ�ƫŤÿŧ�łƙƣĪƫ�ǜŏģĪƣĪ�ŏ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ�

KAPITEL 6   |   PRAKSIS
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KONFLIKT & MISTRIVSEL 

KAPITEL 6   |   OPSAMLING

'ĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�ģĪƫŏŃŲĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�'Īƣłżƣ�Īƣ�ģĪƸ�łÿŤƸŏƫŤ�ŏŤŤĪ�ŤżƣƣĪŤƸ܉�ŲĖƣ�ģĪŲ�ģÿŲ-
ƫŤĪ�ŰżģĪŧ�żǽƸĪ�ěŧŏǜĪƣ�łƣĪŰŊęǜĪƸ�ƫżŰ�ĪŲ�ŤżŲƫĪŲƫǀƫŰżģĪŧܨ��ÿŧƸƫĖ�ĪŲ�ĪŲŏŃŊĪģƫŰżģĪŧ�¼ǜęƣƸŏŰżģ�Īƣ�ģĪƸ�ĪŲ�
ŤżŲǵŧŏŤƸŰżģĪŧ�fżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ěǀŲģĪƣ�ŏ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪ�ŏ�ÿƸ�łĖ�ÿƣěĪšģĪƸ�ǀģłƙƣƸ�ƫĖ�ěŏŧŧŏŃƸ�ƫżŰ�
muligt, mens lønmodtageren er interesseret i at få så meget som muligt for sin arbejdsindsats. Det særlige 
ǜĪģ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ� ŏŰŏģŧĪƣƸŏģ܉�ÿƸ�ǜŏ�Ŋÿƣ�ĪƸ�ǜĪŧǀģǜŏŤŧĪƸ�ƫǣƫƸĪŰ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�ěĖģĪ�
arbejdsgivere, arbejdstagere og staten tilslutter sig. Man kan sige, at man er enige om, hvordan man skal 
være uenig – og hvordan man løser uenighederne.

®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƫŤÿŧ�ģǀ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ģĪƣłżƣ�ŏŤŤĪ�łƣǣŃƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ŰĪģ�
til at forbedre forholdene på arbejdspladsen, fordi de sætter fokus på problemerne på arbejdspladsen. I 
ƫŏģƫƸĪ�ŏŲƫƸÿŲƫ�ŤÿŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ǜęƣĪ�ǜŏŃƸŏŃĪ�ƣĪģƫŤÿěĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�šǀƫƸĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣ-
ěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜƫƣĪŃŧĪƣŲĪ�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃĪŲ�ÿł�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫǣƫƸĪŰĪƸ�
helt overordnet.  

HVORDAN HÅNDTERES KONFLIKTER PÅ ARBEJDSPLADSEN?
'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ÿƸ�ǜŏģĪ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƫŤÿŧ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ܉�ģÿ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ƠĖǜŏƣŤĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�
ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ÃŧƙƫƸĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŤÿŲ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ�żŃ�ģĖƣŧŏŃƸ�ÿƣěĪšģƫ-
Űŏŧšƙ܉�ģĪƣ� ŏ�ƫŏģƫƸĪ� ŏŲƫƸÿŲƫ�ŤÿŲ�ƠĖǜŏƣŤĪ�ƠƣżģǀŤƸŏǜŏƸĪƸĪŲ�ŲĪŃÿƸŏǜƸ�żŃ�ĪŲģĪ�ŰĪģ�ƫǣŃĪŰĪŧģŏŲŃĪƣ�ěŧÿŲģƸ�ǵŧĪƣĪ�
medarbejdere. 

¦ÿŰŰĪŲ�łżƣ�łÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ƫęƸƸĪƫ�ÿł�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ŰĪŃĪƸ�ŤŧÿƣĪ�ƣĪŃŧĪƣ�
łżƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ŧƙƫĪƫ܉�żŃ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ÿŲĪƣŤĪŲģĪƣ�ŊŏŲÿŲģĪŲƫ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łƙƣĪ�ĪŲ�ƫÿŃ�ŏ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ�rÿŲ�ŤÿŲ�
sige, at man er enige om banen, der spilles på, og reglerne for spillet – og alle kæmper så inde på denne 
ěÿŲĪ�żŃ�ĪǽƸĪƣ�ģĪ�ÿǽƸÿŧƸĪ�ƣĪŃŧĪƣ�

/Ų�ŃƣǀŲģƣĪŃĪŧ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�ÿŧƸŏģ�ƫƙŃĪƣ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣŲĪ�ƫĖ�ƸęƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƫżŰ�
ŰǀŧŏŃƸܨ��ƠĖ�ģĪƸ�ŧÿǜĪƫƸĪ�ƸƣŏŲ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸƸƣÿƠƠĪŲ�fǀŲ�ģĪ�łęƣƣĪƫƸĪ�ƫÿŃĪƣ�ŲĖƣ�ŊƙšƸ�żƠ�ŏ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ�łżƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫ-
ŲŏŲŃ��ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ܉�ģĪ�łÿŃŧŏŃĪ�ǜżŧģŃŏǽƸƣĪƸƸĪƣ�żŃ�FżƣŧŏŃƫŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲĪŲ�Īƣ�ŰęŃŧĪƣĪ܉�ŲĖƣ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŏŤŤĪ�ƫĪŧǜ�ŤÿŲ�
ǿŲģĪ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ƠĖ�ĪŲ�ǀĪŲŏŃŊĪģ�'ĪƸ�ƫŏŤƣĪƣ܉�ÿƸ�ÿŧŧĪ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ŧƙƫĪƫ܉�żǽƸĪ�ǀģĪŲ�ÿƸ�ģĪƸ�ŏ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�Ńƣÿģ�ŃĖƣ�ǀģ�
over hverken de ansattes eller virksomhedens indtjening. 

I dansk arbejdsret opdeler man uoverensstemmelser i overenskomstperioden i to hovedgrupper, som sam-
let kaldes retstvister:
 

ޞ  den ene handler om uenigheder om fortolkning af overenskomster 

ޞ  den anden handler om påståede brud på overenskomster. 

®żŰ�ŲęǜŲƸ�Īƣ�ģĪƸ�ĪƸ�ĪŲ�ŃƣǀŲģƣĪŃĪŧ܉�ÿƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƫŤÿŧ�ŧƙƫĪƫ�ƫĖ�Ųęƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�dż�Ųęƣ-
ŰĪƣĪ܉�šż�ŰĪƣĪ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�Ŋÿƣ�ģǀ�żŃ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ�ƠĖ�ƣĪƫǀŧƸÿƸĪƸ�'Īƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ܉�Ŋǜżƣ�S�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�
ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�żŃ�ƫÿŃĪŲ�ŃĖƣ�ģĪƣłżƣ�ǜŏģĪƣĪ�ŏ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�Īƣ�ĪƸ�ƸĪŃŲ�ƠĖ܉�ÿƸ�S�
ěĪƣƙƣĪƣ�ŲżŃĪƸ܉�ģĪƣ�ěĪƸǣģĪƣ�ŲżŃĪƸ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�dż�ŧęŲŃĪƣĪ�ǀżǜĪƣĪŲƫƫƸĪŰŰĪŧƫĪŲ�ŤżŰŰĪƣ�ŏ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�
šż�ŰĪƣĪ�Īƣ�ģĪƸ�ǀģƸƣǣŤ�łżƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ĖěĪŲěÿƣƸ�ŏŤŤĪ�ŤǀŲ�Īƣ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ŏ�Ƹǜŏǜŧ�żŰ�żǜĪƣ-
enskomsten. Dermed kan netop den sag, som du har været med til at starte, skabe klarhed om forståelsen 
af din og andres overenskomst.
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HVAD ER MIN ROLLE SOM TILLIDSVALGT I EVENTUELLE  
KONFLIKTER?
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Īƣ�ģǀ�ŏ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃ�Ńƣÿģ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƸ�ŏ�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�'ǀ�ěŧŏǜĪƣ�ģŏƣĪŤƸĪ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƸ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�
er tale om uoverensstemmelser på din arbejdsplads. Kan I ikke løse uenigheden lokalt, går den videre i det 
łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�dż�ŊƙšĪƣĪ�żƠ܉�ģĪƸ�ŤżŰŰĪƣ܉�šż�ŰŏŲģƣĪ�ģŏƣĪŤƸĪ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�Ŋÿƣ�ģǀ�żŃ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ܉�ƫĪŧǜ�
żŰ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�żǽƸĪ�ǜŏŧ�ǜęƣĪ�Ƹŏŧ�ƫƸĪģĪ�żŃ�żǽƸĪ�ŏŲģŃĖ�ƫżŰ�ǜŏģŲĪ�

Rammen for mistrivsel og uenigheder om arbejdsmiljølet sættes af Arbejdsmiljøloven og de klageinstan-
ƫĪƣ܉�ģĪƣ�ŤŲǣƸƸĪƣ�ƫŏŃ�ÿŲ�ŊĪƣƸŏŧ�ƫżŰ�łǢ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ܉�ƠżŧŏƸŏĪƸ�Űǜ�rĪŲ�ƫÿŰƸŏģŏŃ�ƸÿŃĪƫ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧ-
šƙłżƣŊżŧģ�żƠ� ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ŲżŃŧĪ�ƫÿŃĪƣ�ŤÿŲ�
ŏƸÿŧĪƫęƸƸĪƫ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�ÿł�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�NĪƣ�Ŋÿƣ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ĪŲ�ŰĪƣĪ�
ĜĪŲƸƣÿŧ�ƣżŧŧĪ�ŏ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃĪŲ܉�ĪŲģ�Ŋǜŏƫ�ƫÿŃĪŲ�żǜĪƣŃĖƣ�Ƹŏŧ�łǢ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�tĖƣ�łƙƣƫƸ�ĪŲ�ƫÿŃ�Īƣ�ÿłŃšżƣƸ�ÿł�
ĪŲƸĪŲ�ÿł��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ĪŧŧĪƣ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸܕ�ƣěĪšģƫƣĪƸƸĪŲ܉�ŤÿŲ�ƫÿŃĪŲ�ŏŤŤĪ�ƣĪšƫĪƫ�ŏ�ģĪƸ�ÿŲģĪƸ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�ƫĪŧǜ�
hvis du og dine kolleger er utilfreds med afgørelsen.

HVORDAN SAMARBEJDER VI OM FOREBYGGELSE?
¼ŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ� żŃ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ� ŤÿŲ�ŰĪģ� łżƣģĪŧ� ƫÿŰÿƣěĪšģĪ� żŰ� łżƣĪěǣŃŃĪŧƫĪ� żŃ�
ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃĪŲ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ܉�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ�żŃ�ƣŏƫŏŤÿěŧĪ�łżƣŊżŧģ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'Īƣ-
łżƣ�ěƙƣ�S�Ƹŏŧ�ƫƸÿģŏŃŊĪģ�ŤżŰŰǀŲŏŤĪƣĪ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�S�ěĪģƫƸ�ŤÿŲ�ŧƙǽƸĪ�żƠŃÿǜĪƣŲĪ�ƫÿŰŰĪŲܨ��żŃ�ŊǜżƣŲĖƣ�ģĪƣ�żŃƫĖ�
kan være brug for en arbejdsdeling. 

På et helt overordnet plan er det ganske særligt for den danske model, at den såkaldte fredspligt gælder, når 
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ŧƙěĪƣ�'ĪŲ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ŊǜĪƣŤĪŲ�ģǀ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŤÿŲ�ŲĪģŧęŃŃĪ�ÿƣěĪšģĪƸ܉�Ŋǜŏƫ�S�Īƣ�ǀĪŲŏŃĪ�
med ledelsen. Omvendt må ledelsen heller ikke iværksætte fx en lockout, når situationen spidser til lokalt 
łǢ�ǀŲģĪƣ�ŧżŤÿŧłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�¼ŏŧ�ŃĪŲŃęŧģ�Ŋÿƣ�ěĪŃŃĪ�ƠÿƣƸĪƣ�ƫĖ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸƣĪƸ܉�ŲĖƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�ƫŤÿŧ�łżƣ-
Ųǣƫ�'ĪŲ�ŤÿŲ�ěƣǀŃĪƫ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�żƠƫƸĖĪƸ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ŏ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�

FżƣĪěǣŃŃĪŧƫĪ�żŃ�ŊĖŲģƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�łżƣĪŃĖ�ŏ�ƣĪŃŏ�ÿł�ƫÿŰÿƣěĪšģƫ-
ƫǣƫƸĪŰĪƸ�ĪŧŧĪƣ�r/'ܫƫǣƫƸĪŰĪƸ�'ĪƸ�ŃęŧģĪƣ�łǢ�ŰÿƫƫĪłǣƣŏŲŃĪƣ܉�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�ÿƣěĪšģƫƣĪŧÿƸĪƣĪƸ�ƫƸƣĪƫƫ܉�ŰżěŲŏŲŃ�
og chikane.  I de situationer har ledelsen pligt til at samarbejde med dig som tillidsvalgt og dine kolleger 
żŰ�ÿƸ�ǀģǜŏŤŧĪ�łęŧŧĪƫ�ƸŏŧƸÿŃ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ÿǵěƙģĪ�ĪŧŧĪƣ�łżƣĪěǣŃŃĪ�ģĪ�ŲĪŃÿƸŏǜĪ�ĪǳłĪŤƸĪƣ܉�ģĪƣ�żǽƸĪ�łƙŧŃĪƣ�ŏ�ŤƙŧǜÿŲģĪƸ�
på fx afskedigelser. Omvendt er du som tillidsvalgt forpligtiget til at udvise samarbejdsvilje, selv når du og 
kollegerne ikke er enige med ledelsen. Formår I ikke at løse uenighederne, kan de faglige organisationer 
ěŧŏǜĪ�ŏŲģģƣÿŃĪƸ�ŰĪģ�ŊĪŲěŧŏŤ�ƠĖ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ĪŲ�ŧƙƫŲŏŲŃ

�ƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ�ŧŏģƸ�ÿŲģĪƣŧĪģĪƫ܉�ģÿ�ģĪƣ�ŏ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ŰĪŲ�
om overtrædelse eller fortolkning af Arbejdsmiljølovens regler. Som arbejdsmiljørepræsentant er du med 
Ƹŏŧ�ÿƸ�ƣĖģŃŏǜĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�łżƣĪěǣŃŃĪŧƫĪ�ÿł�ǀŧǣŤŤĪƣ�żŃ�ŰŏƫƸƣŏǜƫĪŧ܉�ŧŏŃĪƫżŰ�ģǀ�ƫŤÿŧ�ŏŲģěĪƣĪƸƸĪ�żǜĪƣƸƣęģĪŧƫĪ�ÿł� 
�ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�Ƹŏŧ� ŧĪģĪŧƫĪŲ�'Ī�ǵŧĪƫƸĪ�ƫÿŃĪƣ�ŧƙƫĪƫ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ŰĪŲ�ģĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ƸŏŧłęŧģĪ܉�
Ŋǜżƣ�ģĪƸ�Īƣ�ŲƙģǜĪŲģŏŃƸ�ÿƸ�ŏŲģģƣÿŃĪ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŤżŰŰĪ�ƠĖ�ǀÿŲŰĪŧģƸ�ěĪƫƙŃ�
�ǽƸĪ�żƠłÿƸƸĪƫ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�ƫżŰ�ĪŲ�ŤżŲƸƣżŧŏŲƫƸÿŲƫܨ��ŰĪŲ�Ơƣƙǜ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ÿƸ�ƫĪ�ƠĖ�ģĪŰ�ƫżŰ�
samarbejdspartnere og vejledere, der kan hjælpe jer til at tage hånd om mistrivsel og arbejdsmiljøproble-
mer.

HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP?
/ŲģĪŧŏŃ�ƫŤÿŧ�ģǀ�ŊǀƫŤĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ŤÿŲ�łĖ�ŰĪŃĪƸ�ŊšęŧƠ�łƣÿ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�FÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�Ŋÿƣ�żǽƸĪ�ĪƣłÿƣŏŲŃĪƣ�ŰĪģ�
ģĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�ģǀ�ƫƸĖƣ�ŰĪģ܉�żŃ�ģĪ�ŤĪŲģĪƣ�ƠƣżĜĪģǀƣĪƣ�żŃ�ƣĪŃŧĪƣ�Gƙƣ�ěƣǀŃ�ÿł�ģĪŲ�ŊšęŧƠ�ģǀ�ŤÿŲ�łĖ�
łƣÿ�ģŏŲ�ŧżŤÿŧĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ�łƣÿ�łżƣěǀŲģĪƸ�®ƠŏģƫĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�Ƹŏŧ܉�ŤÿŲ�ģǀ�żŃƫĖ�ěĪģĪ�ĪŲ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�łƣÿ�
fagforeningen om at deltage i møder og forhandlinger. 


