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Arbejdsmiljøloven – ledelse – ansattes pligter
Lov om arbejdsmiljø har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og at give grundlag for, at
virksomhederne selv kan løse sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige spørgsmål med vejledning fra
arbejdsmarkedets organisationer og med vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Loven omfatter 16
kapitler, der ud over de almindelige pligter bl.a. omhandler:
• Arbejdets udførelse
• Arbejdsstedets indretning
• Tekniske hjælpemidler
• Stoffer og materialer
• Unge under 18 år
I henhold til denne lov er det arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige.
Arbejdsgiveren skal bl.a. sørge for, at med- arbejderne får tilstrækkelig instruktion og oplæring, så de
kan udføre ar- bejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsledere skal medvirke
til at skabe forsvarlige forhold på det område, de leder. Også alle ansatte har pligter; de skal bl.a. sørge
for:
• at følge de regler for arbejdet, der er givet,
• at gøre opmærksom på fejl og mangler,
• at genetablere sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt har været fjernet fx ved reparationer.
Det er vigtigt, at alle samarbejder om at opnå et godt arbejdsmiljø. I virksomheder med fem eller flere
ansatte skal der oprettes sikkerhedsgrupper bestående af arbejdslederen for en afdeling og en
sikkerhedsrepræsentant valgt af og blandt de ansatte. I virksomheder med tyve eller flere ansatte skal
der etableres et sikkerhedsudvalg, der skal være sammensat af virksomhedens leder eller dennes
repræsentant og sikkerhedsgruppernes medlemmer eller udvalgte repræsentanter for dem.
Sikkerhedsudvalget skal bl.a. rådgive om, planlægge og lede sikkerhedsarbejdet i virksomheden.
Medlemmer af sikkerhedsgrupperne skal have en særlig arbejdsmiljøuddannelse, der omfatter fem
moduler og varer i alt 37 timer. Enhver ansat bør kende sikkerhedsgruppen i sin afdeling og medvirke til,
at arbejdet i afdelingen udføres fuldt forsvarligt.
Unge under 18 år må ikke udføre arbejde, der kan være farligt for dem, og der er bl.a. begrænsninger i,
hvilke maskiner og hvilke kemiske stoffer børn og unge må bruge. De fleste af forbudene gælder ikke for
elever under erhvervsuddannelse; men plastmagerelever må ikke udføre fysisk arbejde med for stor
belastning, og de må ikke køre certifikat-krævende truck.
Ansatte, der er gravide eller ammende, skal beskyttes mod farer, som for dem er særligt alvorlige.
Arbejdstilsynet har udgivet en anvisning med en detaljeret beskrivelse af, hvilke forhold der især har
betydning, og den skal virksomheden bruge. I plastvirksomheder er det især hærdeplast og
hjælpemidler, der kan indeholde kemiske stoffer, der udgør en risiko. Gravide skal også beskyttes mod
stråling fra højfrekvens-svejsning, der bruges til PVC-folier, og mod langvarigt stående og gående
arbejde uden pauser.
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