
PROGRAM 

09.00 - 09.15 Velkomst 

09.15 - 10.00   Peter Hasle - “Certificeret arbejdsmiljøledelse” 

forskningsrapport fra NFA 

10.00 - 10.20  Kaffepause

10.20 - 11.15   Workshop - brancheopdelte workshops med 

erfaringsudveksling

11.15 - 12.00  Kåre Hendriksen - “Arbejdsmiljøcertificering som 

tilsynsredskab og -strategi” forskningsrapport fra DTU, 

Nordisk Ministerråd 

12.00 - 13.00  Frokost

13.00 - 14.10  Workshops - vælg en af de fem workshops

14.10 - 14.30  Kaffepause

14.30 - 15.30  Workshops - vælg en ny af de fem workshops

15.30 - 16.00   Opsamling og afslutning v/Hans Jørgen Limborg, 

TeamArbejdsliv

SEMINAR OM

ARBEJDSMILJØCERTIFICERING
Torsdag den 17. juni 2010 

YDERLIGERE INFORMATION

Center for arbejdsliv & læring
Gl. Hellebækvej 70
3000 Helsingør 
T 49 28 09 00
www.cefal.dk



SEMINAR OM ARBEJDSMILJØCERTIFICERING
Mere end 2000 danske virksomheder har valgt at styrke sit arbejdsmiljøarbejde 
gennem tilegnelse af et arbejdsmiljøcertifikat. Danmark er dermed det land i 
Norden, der har relativt flest arbejdsmiljøcertificerede virksomheder.
Selv om Arbejdsmiljøcertificering er et relativt nyt fænomen, har det nu i mere 
end 10 år været muligt for danske virksomheder at lade sig arbejdsmiljø-
certificere. 
Forskningen viser, at arbejdsmiljøcertificeringssystemer, der prioriteres af 
ledelsen og som inddrager og involverer alle ledelseslag og medarbejdere, 
medvirker til at sikre en løbende og fremadrettet arbejdsmiljøindsats. 
Et arbejdsmiljøcertifikat er dog ikke pr. definition en garanti for et godt ar-
bejdsmiljø på den enkelte virksomhed. Spørgsmålet er, hvor godt de eksiste-
rende certificeringsordninger egentlig fungerer.

FORMÅL
Formålet med seminaret er at undersøge, hvordan arbejdsmiljøcertificering 
reelt fungerer på virksomhederne set ud fra de tillidsvalgtes erfaringer.

MÅLGRUPPE
Tillidsvalgte fra LO-forbund, der arbejder på virksomheder, der allerede er 
arbejdsmiljøcertificerede.

TID OG STED
Seminaret afholdes på Konventum Lo-skolens konferencecenter i Helsingør 
torsdag den 17. juni 2010 fra kl. 9-16.
Tillidsvalgte, der på grund af lang transporttid, har behov for overnatning inden 
seminaret, kan reservere værelse ved henvendelse til kursusadministrationen, 
Center for arbejdsliv & læring - Lo-skolen, 49 28 09 00 eller kursus@cefal.dk

TILMELDING
Seminaret er gratis og de enkelte LO-forbund betaler tabt arbejdsfortjeneste 
og transport.
Tilmelding skal ske via forbund/afdeling på FIU.Nr. 4150 10 00 10. 
Sidste tilmeldingsfrist er den 19. maj 2010.

YDERLIGERE INFORMATION
Seminaret arrangeres af LO-forbundene i samarbejde med LO (Niels Sørensen, 
nso@lo.dk) og FIU’s Udviklingsenhed (Niels Munch Kofoed, nmk@loskolen.dk).
Yderligere information om tilmelding m.m kan fås ved henvendelse til de 
arbejdsmiljøansvarlige i dit forbund.
Yderligere beskrivelse af seminarets indhold kan desuden ses på LO’s hjem-
meside (www.lo.dk/politikomrader/arbejdsmiljo) eller Udviklingsenhedens 
hjemmeside (www.ue.fiu.dk).

SiO’s rolle - Forankring af arbejdsmiljøarbejdet
Workshoppen handler om arbejdsmiljøsamarbejdet 
på arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, og med-
arbejdernes medinddragelse og medindflydelse.
På hvilken måde påvirker det jeres daglige 
arbejde, at I er arbejdsmiljøcertificeret?

Oplevelse af Certificeringsorganerne
Workshoppen handler om samarbejdet med certi-
ficeringsorganet og vurderingen af certificerings-
organets evne til at understøtte og føre tilsyn med 
arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde.
Ser certificeringsorganerne de væsentlige 
arbejdsmiljøproblemer, er de kompetente og 
besidder de, de rette kompetencer og kvalifi-
kationer til at udføre deres arbejde?

Psykisk arbejdsmiljø og arbejdsmiljøcertificering
Workshoppen handler om arbejdsmiljøcertifikatets 
evne til også at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, 
og herunder ikke mindst evnen til at føre tilsyn med 
det psykiske arbejdsmiljø.
I hvor høj grad formår arbejdsmiljøcertifikatet at 
favne det psykiske arbejdsmiljø?

Kompetence og uddannelse
Workshoppen handler om de redskaber i certifikatet, 
som kan bruges til at skabe et bedre arbejdsmiljø 
og om de krav, det stiller til uddannelse af med-
arbejderne.
Har sikkerhedsrepræsentanterne de nødvendige 
kompetencer og kvalifikationer?

Løft i indsatsen?
Workshoppen handler om arbejdsmiljøcertifikat-
ernes evne til at forbedre arbejdsmiljø og arbejds-
miljøindsats.
I hvor høj grad lever arbejdsmiljøcertificeringen 
op til jeres forventninger?
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