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Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT 

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts 

Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til ar-
bejdsmiljøarbejdet, som den lokale arbejdsmiljøorganisation og ledelse bør være 
forberedte og opmærksomme på. Dette notat har til hensigt at være en hjælp 
hertil. 
 
Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder ar-
bejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet fører tilsyn med produktionsenheder (p-
enhed), og når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg har de på forhånd ud-
valgt et p-nummer/en produktionsenhed, som de vil undersøge. Hver fysisk be-
liggenhed, hvor en virksomhed driver virksomhed fra har et 10-cifret P-nummer. 
En adresse kan godt huse forskellige organisatoriske enheder (fx to institutter på 
samme etage eller på forskellige etager), men enhederne på adressen vil have 
samme P-nummer, hvorfor tilsynsbesøget sandsynligvis vil omfatte alle enhe-
derne på adressen.  
 
Et tilsynsbesøg kan være uanmeldt eller anmeldt. Oftest er virksomheden ikke 
orienteret om en præcis dato. Læs mere herom nedenfor i bilag 1. 
 
Tilsynsbesøgene bliver gennemført af en eller flere tilsynsførende, som har 
ret til adgang til hele virksomheden, og de tilsynsførende har ret til at tale med 
alle medarbejdere. 
 
Hvem bliver involveret i tilsynsbesøget? 
Har institutter og centre på ARTS en reception eller lignende, så bør medarbej-
derne i receptionen være orienteret om, hvem de skal kontakte i tilfælde af til-
synsbesøg. Det enkelte institut kan med fordel lave en kontaktliste med navne 
på, hvem fra ledelsen og medarbejdersiden der kan kontaktes og fungere som 
vært ved tilsynsbesøg i tilfælde af, at ledelsesrepræsentanten og medarbejder-
repræsentanten fra arbejdsmiljøgruppen ikke er til stede. Det må forventes, at 
de personer, der står på listen, med kort varsling kan forlade deres arbejdsopga-
ver, når Arbejdstilsynet dukker op. 
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På ARTS er følger arbejdsmiljøorganiseringen til dels den organisatoriske ledel-
sesstruktur (se oversigt nedenfor). Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i en en-
hed, er det oplagt, at ledelsen deltager. Er den normale lederrepræsentant ikke 
tilstede, skal der deltage en anden ledelsesrepræsentant fra enheden. På sam-
me vis forholder det sig, hvis medarbejderrepræsentanten (arbejdsmiljørepræ-
sentanten) er forhindret i at deltage. 
  
 Arbejdsmiljøgruppe Lederrepræsentant Medarbejderrepræsentant 
CUDIM, PMV-48 Mette Brinch Thomsen -Vacant-  

CUDIM, Trøjborg Rune Kjær Kappel 
Louise Kold- 
Petersen 

IKK, Katrinebjerg Morten Breinbjerg Hans-Peter Degn 
IKK, Kasernen Birgitte Stougaard Pedersen Morten Brockhoff 
IKK, Nobelparken Inger Schoonderbeek Hansen Nelly Dupont 

IKS, Moesgård Felix Riede 
Anne-Mette Brink 
Christensen 

IKS, Nobelparken  Jytte Ringtved 
Sita M Jensen (bygn.1451-53) 
Anja Elley 

 Ulrik Becker Nissen 
Tina Elgaard (bygn. 1465-67) 
Rosa Magnusdottir 

DPU, Trøjborg Merete Wiberg Ulf Dalvad Berthelsen 
DPU, Emdrup I Mette Mejlvang Mette Greve 
DPU, Emdrup II Claus Holm (konst.)  Jacob Krause-Jensen 
Dekansekretariatet Lone P. Iversen Mette Bader Ryan 
 
Arbejdsmiljøkonsulent fra AU HR Karina Krogsdal-Wogensen 21657024 kan også 
kontaktes ved tvivlsspørgsmål. Hun kan bidrage med overordnede detaljer om 
arbejdsmiljøarbejdet på ARTS, men ikke med informationer om det daglige ar-
bejdsmiljøarbejde i arbejdsmiljøgrupperne.  
 
Under tilsynsbesøget stiller Arbejdstilsynet normalvist også tilfældige medarbej-
dere diverse arbejdsmiljøspørgsmål. 
 
Hvordan forløber et tilsyn? 
Tilsynet indledes normalvis med et møde, hvor forløbet af tilsynet planlægges. I 
mødet deltager som minimum en ledelsesrepræsentant og en arbejdsmiljøre-
præsentant. På det indledende møde forventes følgende punkter blandt andet 
at blive drøftet:  

1. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet på hovedområdet, institut-
tet, adressen osv. 
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2. Status og vurdering af APV 
3. Status og vurdering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

 
Tilsynet vil sandsynligvis også omfatte en gennemgang (ved rundgang) af ar-
bejdsmiljøet i enheden. Denne gennemgang kan være grundig og omfattende, 
da formålet er at vurdere, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne.   
Tilsynsbesøget afsluttes med, at Arbejdstilsynet orienterer ledelse og arbejdsmil-
jørepræsentanten om konsekvenserne af tilsynet. 
 
Det er vigtigt, at de personer (ledelsesrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-
tanter), der er skrevet på kontaktlisten, er forberedte og orienterede om tilsyns 
besøget og det forventede indhold.  
 
Nedenfor findes en række informationer, der kan være vigtige i forbindelse med 
arbejdsmiljøarbejdet og tilsynsbesøg.  
AU’s arbejdsmiljøhjemmeside: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/ 
 
 
1. Den lokale arbejdsmiljøorganisation 
Viden om arbejdsmiljøorganisationens sammensætning og ansvarsområder (in-
stitutter, centre mv.). Se mere på:  
 
FAMU’s hjemmeside  
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/udvalg-raad-og-
naevn/arbejdsmiljoeudvalg/ 
 
AU’s arbejdsmiljøorganisation: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/ 
 
Det er vigtigt, at medarbejderne har kendskab til, hvem der er arbejdsmiljøleder 
(ledelsesrepræsentant) og arbejdsmiljørepræsentant (medarbejderrepræsen-
tant) i den arbejdsmiljøgruppe, som dækker deres institut mv.  
 
Arbejdstilsynet forlanger muligvis at se kursusbeviser på, at arbejdsmiljøledere 
og arbejdsmiljørepræsentanter har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljø-
uddannelse. Har en arbejdsmiljøgruppes medlemmer ikke gennemført uddan-
nelsen, eller kan de ikke fremvise kursusbeviser, kan det føre til påbud. Det er 
arbejdsmiljølederens og arbejdsmiljørepræsentantens eget ansvar at opbevare 
kursusbeviset efter gennemført uddannelse. AU HR modtager ikke kursusbevi-
serne.  
Link til arbejdsmiljøuddannelsen: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/om/ 
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2. APV på ARTS 
APV-arbejdet skal være tilgængeligt for alle medarbejdere. Det vil sige, at alle 
medarbejdere skal kunne finde informationer om APV-processen, resultaterne 
og de udarbejdede handleplaner. Medarbejderne skal enten selv kunne finde 
APV-materialet eller vide, hvem de kan kontakte (fx arbejdsmiljøgruppen) for at 
se materialet.  
Arts’ hjemmeside om psykisk APV med information og handlingsplaner er på 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/apv-2009-og-
apv-2012/psykapv2012/psykisk-apv-paa-arts/ 
   
AU hjemmesiden for psykisk APV og for fysisk APV er på 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/ 
 
Alle resultater til den fysiske APV er sendt pr. mail til institutledere og arbejds-
miljøorganisationen på ARTS. Resultater findes endvidere på www.results.dk, 
ligesom handlingsplansarbejdet kan være udført i Surveyxact APV på 
www.results.dk. Brugernavn og adgangskode er sendt til arbejdsmiljøgrupperne.  
Ifølge Arbejdstilsynet bør en handlingsplan indeholde:  

• En kort beskrivelse af problemerne  
• En kort beskrivelse af de valgte løsninger. 

Handlingsplanen skal desuden indeholde en prioritering af de konstaterede pro-
blemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er 
ansvarlig for, at det sker. Læse mere på: 
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/undervisning-og-
forskning/wwwforskningatdk.aspx 
 
Resultater, handleplaner samt procesplaner fra den fysiske og den psykiske APV 
kan med fordel placeres på et fælles drev eller i et ringbind, som placeres et lo-
kalt sted, hvor medarbejderne kan finde dem.  
 
På AU’s fælles APV-hjemmeside findes de anvendte spørgeskemaer samt andre 
informationer om APV-arbejdet: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/   
 
3. Den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse i FAMU 
Arts FAMU har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse hvert år i december si-
den 2012. Drøftelserne i FAMU sker med afsæt i LAMU’ernes årlige arbejdsmil-
jødrøftelser. Se FAMU’s hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/hoved-
omraader/ar/udvalg-raad-og-naevn/arbejdsmiljoeudvalg/ 
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Arbejdstilsynet forlanger muligvis at se kursusbeviser på, at arbejdsmiljøledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddan-
nelse. Denne uddannelse skal gennemføres inden for tre måneder, fra man er valgt. 
Har en arbejdsmiljøgruppes medlemmer ikke gennemført uddannelsen, eller kan de 
ikke fremvise kursusbeviser, kan det føre til påbud. Det er arbejdsmiljølederens og 
arbejdsmiljørepræsentantens eget ansvar at opbevare kursusbeviset efter gennem-
ført uddannelse. 
 
 
4. Arbejdsskader  
I den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal et af punkterne være drøftelse af arbejdsska-
der. Alle medarbejdere kan orientere sig om arbejdsskade procedure og statistik på 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/anmeldskade/ 
 
I 2012 havde AU 41 arbejdsskader. Arts havde i 2013 6 anmeldelser af arbejdsskader 
og i 2014 3 arbejdsskader. 
 
 
5. Sygefravær  
I spørgeskemaet, der er anvendt til den fysiske APV, spørges medarbejderne, om der 
er forhold i arbejdsmiljøet, der har bidraget til sygefravær. Svarede medarbejdere 
’ja’ på spørgsmålet, er arbejdsmiljøgruppen blevet orienteret og har kunnet igang-
sætte forebyggende tiltag. Herudover kan lokale sygefraværsstatistikker også ind-
drages. 
Sygefraværsstatistikker udarbejdes af Team PI i AU HR og drøftes kvartalsvis i både 
FAMU og FSU, derudover indgår sygefravær i Arts’ årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
 
6. Psykologisk rådgivning 
Ansatte ved Aarhus Universitet kan med fordel orientere sig om mulighederne for 
psykologisk rådgivning på 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/p
sykologisk-raadgivning/ 
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Bilag 1: Former for tilsynsbesøg  
 
De mest almindelige tilsynsbesøg (risikobaseret tilsyn og detailtilsyn) er præsen-
teret nedenfor. 
 
Risikobaseret tilsyn  
Tilsynsindsatsen målrettes mod de virksomheder, hvor Arbejdstilsynet forven-
ter, at der er de største problemer med arbejdsmiljøet. For at kunne udtage de 
virksomheder, hvor der er størst risiko for problemer i arbejdsmiljøet, har Ar-
bejdstilsynet udviklet et prioriteringsværktøj - en indeksmodel. Indeksmodellen 
omfatter dels en række oplysninger om den enkelte virksomhed - fx virksomhe-
dens størrelse og om den har fået påbud på det seneste tilsyn - dels en række 
oplysninger om arbejdsmiljørisici i den branche, som virksomheden tilhører.  
 
Formålet med det risikobaserede tilsyn er at kontrollere, om virksomheden lever 
op til arbejdsmiljøreglerne, og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljø-
problemer.  
 

 
Virksomheder, der er udvalgt til tilsyn, bliver ringet op mellem 1 og 4 måneder 
inden tilsynsbesøget, så de har mulighed for at løse eventuelle arbejdsmiljøpro-
blemer, inden Arbejdstilsynet kommer på tilsyn.  Arbejdstilsynet fortæller ikke 
hvilken dato, de kommer, så tilsynet er stadig uanmeldt. Efter telefonsamtalen 
får virksomheden – specificeret med enhedsnavn, adresse og p-nummer – en 
mail med oplysninger om, hvordan den kan forberede sig på tilsynsbesøget.   
 
Et risikobaseret tilsyn i en stor virksomhed tager i gennemsnit 4-6 timer. Tidsfor-
bruget afhænger bl.a. af virksomhedens arbejdsmiljøniveau. Tilsynet afsluttes i 
de fleste tilfælde på ét besøg. Det kan være nødvendigt at komme tilbage for at 
gøre tilsynet færdigt. Det kan fx være for at afdække problemer i det psykiske 
arbejdsmiljø.   
 
Alle tilsynsbesøg bygger på, at Arbejdstilsynet inddrager virksomhedens ledelse 
og medarbejdere. Besøget starter derfor oftest med, at Arbejdstilsynet kontak-
ter virksomhedens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er fordelagtigt, 
hvis både ledelsen og en eller flere af arbejdsmiljørepræsentanterne er til stede 
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ved besøget, men Arbejdstilsynet gennemfører tilsynet under alle omstændig-
heder. 
 
Detailtilsyn  
Detailtilsyn er tilsyn med et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en 
virksomhed. Det kan fx være kontrol af, om en virksomhed har efterkommet Ar-
bejdstilsynets påbud, undersøgelse af en arbejdsulykke eller på grund af en kla-
ge over arbejdsmiljøet. Formålet er at vurdere, om der er væsentlige arbejdsmil-
jøproblemer, som virksomheden skal reagere på. Detailtilsyn er ofte uanmeldt. 
 
Baggrunden kan fx være 

• at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud 
• at Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på 

virksomheden 
• at der er sket en alvorlig arbejdsulykke 
• at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher el-

ler inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer 

Detailtilsynet starter - i de fleste tilfælde - med, at Arbejdstilsynet kontakter 
virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både 
ledelsen og medarbejderne er til stede ved tilsynet. Tilsynet bliver dog gennem-
ført under alle omstændigheder. Detailtilsynet tager udgangspunkt i den konkre-
te anledning til besøget - fx en alvorlig arbejdsulykke, eller kontrol af om et på-
bud er efterkommet.  
 
Arbejdstilsynet vil reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virk-
somheden - uanset om de konstateres på et andet område, end det, der er an-
ledning til detailtilsynet.   

Læs mere på http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn.aspx  
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