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Valg af arbejdsmiljørepræsentant  
Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?  
Samtlige ansatte, der ikke er ledere eller arbejdsledere, er valgbare.  

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst et halvt års ansættelse i 

kommunen.  

Ansatte i midlertidige stillinger er ligeledes valgbare efter et halvt års ansættelse.  

En ansat kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, uanset om den pågældende er medlem af 
en faglig organisation eller ej.  

Arbejdsmiljørepræsentanten er repræsentant for og vælges af alle ansatte i det område, som 
arbejdsmiljøgruppen dækker.  

Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever) er ikke valgbare.  

 
Hvem kan stemme til valg af arbejdsmiljørepræsentant?  
Samtlige ansatte, både fuldtids- og deltidsansatte, der ikke er ledere eller arbejdsledere, har 
valgret. Dette gælder også lærlinge, deltidsansatte, løst  ansatte, afløsere, vikarer og praktikan-
ter.  

Ansatte på kontor- og administrationsområdet, der er beskæftiget mindre end ti timer om ugen, 

har dog ikke valgret.  

Ansatte i midlertidige stillinger har valgret fra ansættelsesdatoen.  
 
Hvad hvis arbejdsmiljørepræsentanten også er tillidsrepræsentant?  
Hvis det er aftalt, at hvervene som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant varetages af samme 
person, vil tillidsrepræsentanten skulle varetage arbejdsmiljørepræsentantens funktioner for 

den eller de overenskomstgrupper, han eller hun i øvrigt repræsenterer som tillidsrepræsentant. 
I de situationer vil der kunne være mere end én arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen. 
Disse arbejdsmiljørepræsentanter indgår i et indbyrdes samarbejde og samarbejder med ledel-
sen om arbejdsmiljøanliggender.  
 

Hvor længe gælder valget af arbejdsmiljørepræsentanten?  
Valget af en arbejdsmiljørepræsentant er gældende for to år eller indtil arbejdsmiljørepræsen-
tantens arbejdsfunktion ophører.  

Arbejdsmiljørepræsentanten kan normalt ikke nedlægge sit hverv i valgperioden og ikke kan 
”væltes” af sine kolleger.  

Hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i det område, hvor den pågældende er 
valgt til at varetage opgaver, slutter hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, selv om de to år 

endnu ikke er gået. Herefter har de ansatte i det pågældende område ret og pligt til at vælge 
en ny arbejdsmiljørepræsentant.  
  
 



4 
 

Hvor mange skal der vælges?  
Der skal vælges en arbejdsmiljøgruppe når der er 10 eller flere ansatte på arbejdspladsen.  

En arbejdsmiljøgruppe består af mindst 2 personer: 1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsen-
tant.  

Hvis det er nødvendigt for at løse opgaven tilfredsstillende, skal enheden bestå af flere arbejds-
ledere og /eller arbejdsmiljørepræsentanter.  

Antallet af medlemmer i arbejdsmiljøgruppen skal fastsættes ud fra nærhedsprincippet, hvilket 
betyder at der skal være det nødvendige antal medlemmer til at udføre opgaven tilfredsstillen-
de. Dette vurderes ud fra arbejdspladsen, dens arbejdsmiljøforhold og behovet for nærhed mel-
lem de ansatte, deres repræsentanter og de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.  

 
Hvordan registreres valget?  
Valgets anmeldes til Personaleafdelingen via medarbejderportalen:  

Medarbejderportalen => MED og Arbejdsmiljø => MED-organisationen =>Valg og indberetning 
af AMR og AL. 

Anmeldelse af valg af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere gælder både ved ny-
valg og genvalg.  

Kommunen er berettiget til, over for den enkelte arbejdsplads, at gøre indsigelse mod valget 
inden for en frist på tre uger fra modtagelsen af valgets resultat.  

Den enkelte arbejdsplads skal desuden indberette valg til en evt. faglig organisation.  

 
Hvordan beskyttes arbejdsmiljørepræsentanten?  
Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet ved afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold 
på samme måde som tillidsrepræsentanter.  

Det gælder dog ved midlertidige ansatte, at hvervet som arbejdsmiljørepræsentant ikke ændrer 
ved det forhold, at ansættelsen ophører uden varsel til det aftalte tidspunkt. I disse situationer 

skal de særlige forhold om afskedigelse ikke følges.  

Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet 
med hvervet.  
 
Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en længere periode  
Der kan vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende valgperiode, hvis en valgt 

arbejdsmiljørepræsentant er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en 
sammenhængende periode på mindst fire måneder.  
 
Hvad hvis det ikke lykkes af få valgt en arbejdsmiljørepræsentant  
Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen alene, 

indtil de ansatte har valgt en repræsentant.  
 
Hvordan foregår valget rent praktisk på arbejdspladsen?  
Der er ikke noget krav til, hvordan valget skal foregå på arbejdspladsen, så længe lovgivningen 
om valget bliver overholdt. Det forslås, at der indkaldes til et valgmøde, for det område hvor 

arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges. I afdelinger, hvor der er en eksisterende arbejdsmil-
jøgruppe, og hvor der skal foretages ny-valg eller genvalg, kan arbejdsmiljøgruppen tage initia-
tiv til, at indkalde til valgmøde. For et nyt område/afdeling kan ledelsen indkalde medarbejder-
ne til valgmøde.  

Indkaldelsen sendes ud 2 uger før valget og kan indeholde følgende dagsorden:  
1. Præsentation af kandidat(er)  

2. Oplysning om arbejdsmiljørepræsentantens arbejde  

3. Valghandling  
Hvis der er flere kandidater, kan der foretages skriftlig afstemning.  
 
Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til område-, sektor- og hoved MED-udvalg foregår jf. Lokal-
aftalen om medindflydelse og medbestemmelse. 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/medarbejderportalen/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/valg-og-indberetning-af-amr-og-al/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/valg-og-indberetning-af-amr-og-al/
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Udpegning af arbejdsleder  
Hvad er en arbejdsleder?  
En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en ansat, hvis arbejde udelukkende eller i det 

væsentlige består i, på arbejdsgiverens vegne, at lede eller føre tilsyn med arbejdet på en ar-
bejdsplads eller på en del af arbejdspladsen.  

Det er ikke stillingsbetegnelsen, som arbejdsleder, der er afgørende for, om denne er arbejds-
leder i forhold til arbejdsmiljølovgivningens regler. Det afgøres ved en konkret vurdering af ar-
bejdslederens funktion og opgaver. En arbejdsleder kan således godt selv deltage i det prakti-

ske arbejde i virksomheden, når bare den væsentligste del af tiden går med at lede eller føre 
tilsyn med andres arbejde (mindst 50 % af tiden).  

Arbejdslederen udpeges af ledelsen på det enkelte område.  
 
Hvad skal man være opmærksom på i udpegningen af en arbejdsleder?  

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdslederen har det fornødne kendskab til arbejdspladsen.  

Arbejdslederen må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med funktio-
nen i arbejdsmiljøorganisationen.  

Afskedigelse af en arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen på grund af sikkerheds- og sundheds-
mæssige forhold, skal forhandles med den faglige organisation eller behandles efter funktionær-
lovens bestemmelser om forhandling og mægling.  
 

Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder  
Lovpligtig uddannelse 
Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen har som nyvalgt både ret og pligt til at deltage i 
den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, hvis den ikke tidligere er gennemført.  

Arbejdsmiljøuddannelsen tager tre dage (22 timer).  

Efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og inden for det første år skal arbejdsmiljøre-

præsentanten og arbejdslederen tilbydes to dages supplerende uddannelse.  

Herefter skal arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen tilbydes 1½ dag årligt, så længe de 
er medlem af en arbejdsmiljøgruppe.  

Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen har ret til, men ikke pligt til at tage imod tilbud-
det om supplerende uddannelse.  

Tager arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen ikke mod tilbuddet, bortfalder retten til 
uddannelse i det givne år. Medmindre andet er aftalt, kan uddannelsesdagene ikke spares 

sammen fra år til år. 


