
 

Organisering af sikkerhedsarbedjet – produktbeskrivelse 
upturn@upturn.gl 

telefon:+299 247164 
 

upturn - når der er brug for et løft 

til gavn for medarbejdere, for virksomheden og for samfundet 

Der er helt specifikke lovkrav til hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres i de grønlandske virksomheder. 
Der er klare regler om, struktur, ansvar, rettigheder og pligter, klagevejledning, samt konsekvens ved manglende 
opfyldelse af loven. 
 
Lov- og bekendtgørelse omring arbejdsmiljøarbejdets organisering: 
Arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til varetagelse af aktiviteterne til beskyttelse af de 
ansattes sikkerhed og sundhed, herunder organisering af aktiviteterne til forebyggelse af sikkerheds- og 
sundhedsmæssige risici, samt oplysning, instruktion og oplæring 
 
I virksomheder med færre end 10 ansatte, er der ikke krav om uddannelse; men arbejdsgiveren skal sørge for, at 
samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. 
 
I virksomheder med mere end 10 ansatte, skal der være en sikkerhedsorganisation, SIO. 
SIO består af virksomhedens sikkerhedsgrupper og ledelse, hvor både medarbejdere og ledere er repræsenteret. 
Medlemmer af SIO skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. SIO står for det overordnede 
arbejdsmiljø og skal informere relevante oplysninger ud i virksomheden. 
 
I virksomheder med mere end 20 ansatte, er der krav til sikkerhedsudvalg og sikkerhedsarbejdet koordineres af 
dette udvalg. 
 
Sikkerhedsudvalget skal have adgang til lister og rapporter over arbejdsskader. 
 
Bekendtgørelsen beskriver, regler om valg og udpegning af medlemmer, uddannelse og den omfatter specifikke 
krav til møder og referater, i sikkerhedsudvalget og -organisationen.  
 
Hvad tilbyder upturn: 

Et uforpligtende møde, hvor konkrete behov for strukturering af sikkerhedsarbejdet kort gennemgås og evt. 

fremadrettet samarbejde aftales. 

Gennemgang af jeres organisering af arbejdsmiljøarbejdet jf. lovkrav. 

Konkret vurdering om behov for sikkerhedsorganisation. Forslag opbygning af sikkerhedsorganisation eller anden 

form for samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. 

Udfærdigelse af retningslinjer for mødestruktur, krav til valg og udpegelse af repræsentanter, uddannelse oa. 

således at lovkrav opfyldes. 

Pris: 

Timebasis: kr. 750,- 

Abonnementsordning 10-15% rabat – tilbud udarbejdes individuelt. 

Jeres udbytte: 

I sparer tid, ved ikke selv at skulle sætte jer ind i love og bekendtgørelser. I får frigivet tid til jeres kerneopgaver og 

udnytter jeres tid og kompetencer bedre. Et bedre resultat på bundlinjen. 

I får organiseret jeres arbejdsmiljøarbejde, en tydelige og gennemskuelig struktur, konkrete og anvendelige 

retningslinjer – således alle ansatte let kan gøres bekendte med muligheder, ansvar og pligter, samt 

sikkerhedsorganisationen og dens funktioner.  

En attraktiv arbejdsplads, med et godt arbejdsmiljø og mere tilfredse ansatte, personaleomsætningen daler og 

rekruttering kan bliver lettere.  
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