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Arbejdsmiljøarbejdet  
og nye regler om kemi
Virksomheder får flere besøg af arbejdstilsynet! 

En ny politisk aftale i 2019 sætter fokus på en 
intensiveret indsats på arbejdsmiljøområdet. 
Der er givet flere penge til øget kontrolindsats 
og aftalen sætter også fokus på områder som 
nedslidning og brug af kemi.

Reglerne om arbejdspladsbrugsanvisninger er  
ophævet pr. 1. juli 2019 og virksomheder skal i ste-
det vurdere håndtering af kemi i den kemiske APV. 

På kurset kommer vi ind på:
•   Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde
• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
• Etablering af arbejdsmiljøorganisation 
•   Regler vedr. arbejdsmiljørepræsentanten,  

valg, opgaver, pligter og beskyttelse  
mod afskedigelse

• Nye regler om håndtering af kemi/kemisk APV

Undervisningsform og målgruppe:
Kurset er målrettet ledere og medarbejdere i virk-
somhedernes arbejdsmiljøorganisation, eller i det 
daglige arbejder med arbejdsmiljøopgaver.

Kurset gennemføres som en blanding af undervis-
ning, gruppediskussioner og cases, der kan være 
med til at belyse de emner vi kommer igennem.

Undervisningen forestås dels af GLS-A og dels af 
vores samarbejdspartner på kemi-området  
EcoOnline, der fortæller mere om regler for  
kemihåndtering og værktøjer, der kan administrere 
arbejdsmiljølovens krav til kemisk APV.

Kurset indgår som muligt efteruddannelsestilbud til 
AMO og kursusbevis kan udstedes.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 22. oktober 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 24. oktober 2019,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 29. oktober 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
•  Deltagerne få viden om arbejdsmiljølovens regler vedr. organisering af arbejdsmiljøarbejdet og den 

årlige arbejdsmiljødrøftelse og kan vurdere lovens krav i forhold til egen virksomhed.
•  Endvidere viden om medarbejderrepræsentation der hviler på arbejdsmiljølovens regler og gældende 

overenskomst.
•  Endelig bliver deltagerne informeret om nye regler på kemi området og krav til håndtering.

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


