
Guide til arbejdsmiljøhjælp

BUPL har lavet denne guide til dig, der er AMR i en daginstitution, fritidsinstitution, 
på en skole eller i et specialtilbud. Guiden giver et ove blik over mulighederne 
for konsulenthjælp, økonomisk støtte og rådgivning til løsning af arbejdsmiljø-
problematikker på arbejdspladsen.

Hvem kan I søge hos? Hvilke arbejdspladser 
gælder det?

Hvad kan I søge til? Hvem kan henvende sig? Kriterier for støtte 
eller rådgivning?

Gratis eller 
betaling?

Arbejdsmiljøpuljen Private og selvejende 
virksomheder med 
max. 100 ansatte og 
offentlige institutioner 
med max. 50 ansatte.

En privat virksom-
hed fordelt på flere 
p-numre, som hver 
har max. 100 ansatte, 
og en offentlig 
arbejdsplads fordelt 
på flere p-numre, 
som hver har max. 
50 ansatte, også er 
omfattede.

Arbejdsmiljørådgivning fra autori-
serede arbejdsmiljørådgivere eller 
arbejdsmedicinske klinikker til at 
forebygge: 

• Fysisk og psykisk nedslidning

• Arbejdsulykker

• Støv og kemiske påvirkninger

• Høreskadende, konstant støj

• Sundhedsfremme fx fysisk  
træning på arbejdspladsen

• Leje og afprøvning af tekniske 
hjælpemidler til forbedring af  
det ergonomiske arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøorganisation skal 
være hørt om projektet, inden 
ansøgningen sendes. Er der in-
gen AMO, skal en repræsentant 
for de ansatte informeres.

Et ansøgnings-
skema udfyldes.
Skemaet findes på 
Arbejdstilsynets 
hjemmeside på
at.dk

Hjælp til ansøgning 
kan ofte fås fra den 
konsulent, som I 
ønsker skal udføre 
opgaven.

Arbejdsmiljø-
puljen betaler 
80 % af ydelsen. 
Resten skal 
arbejdspladsen 
selv betale

Tilskud udbetales 
først, når projek-
tet er afsluttet.

Tilskud kan søges 
i år 2021-2023.

Arbejdstilsynet Alle Alle arbejdsmiljøforhold Alle kan fortroligt og anonymt 
kontakte Arbejdstilsynet på 
tlf. 70 12 12 88 eller mail 
at@at.dk med spørgsmål om 
arbejdsmiljø og arbejdsmiljø- 
lovgivningen, eller hvis der er 
behov for et anonymt tilsyns-
besøg.

Ingen kriterier Gratis

Der udbydes jævnligt større arbejdsmiljøprojekter, som kræver 
koordinering på tværs af området og kommunen. 
Tjek i samarbejdssystemet og følg med i BUPL’s AMR-nyheds-
brev og på bupl.dk
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Hvem kan I søge hos? Hvilke arbejdspladser 
gælder det?

Hvad kan I søge til? Hvem kan henvende sig? Kriterier for støtte 
eller rådgivning?

Gratis eller 
betaling?

Autoriserede 
arbejdsmiljø-
rådgivere 

Alle Alle arbejdsmiljøforhold Alle Opgave, antal timer 
og pris aftales i en 
kontrakt.

Betaling for 
ydelsen.

Søg evt. Arbejds-
miljøpuljen om 
80 % af ydelsen.

BFA’s besøgsteam
 

Kommunale og pri-
vate institutioner, 
herunder selvejende 
 med kommunal 
driftsoverenskomst, 
samt fritidsinstitutio-
ner og skoler.

Forebyggelse og håndtering af 
væsentlige krænkende arbejds-
miljøproblemer som:

• Vold og trusler
• Mobning og chikane
• Seksuelle krænkelser

Henvendelser skal være på 
vegne af et overordnet MED, 
SU eller AMO på område- 
eller forvaltningsniveau.

Find BFA’s besøgsteam på
arbejdsmiljoweb.dk

Besøgsteamets ind-
sats retter sig mod 
forvaltningsniveau-
et i en kommune og 
dermed mod flere 
arbejdspladser på 
én gang.

Gratis i overens-
komstperioden 
2021- 2024

BUPL’s lokale 
fagforeninger

Alle daginstitutioner, 
fritidsinstitutioner og 
skoler i den lokale fag-
forenings område.

Alle arbejdsmiljøforhold 
i relation til daginstitutioner, fritid-
sinstitutioner og skoler.

Medlemmer af BUPL. Som AMR kan du 
altid kontakte din 
lokale fagforening 
med spørgsmål og 
ønsker om hjælp 
til arbejdsmiljøet.

Som medlemmer 
af BUPL betaler 
I via jeres kontin-
gent.

Kommunen Alle arbejdspladser i 
kommunen.

Konkrete muligheder undersøges 
i egen kommune. 

Leder, AMR, TR Aftaler afhænger 
af kommunen. 

Kommunen kan 
også have aftaler 
med autoriserede 
arbejdsmiljøråd-
givere.

Gratis
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Hvem kan I søge hos? Hvilke arbejdspladser 
gælder det?

Hvad kan I søge til? Hvem kan henvende sig? Kriterier for støtte 
eller rådgivning?

Gratis eller 
betaling?

Personlig træner, 
fysioterapeut, 
arbejdsmiljørådgiver 
eller lign.

Alle Sundhedsfremme på 
arbejdspladsen

Alle på arbejdspladsen Opgave og timer 
aftales med en 
konsulent, der 
kommer ud på 
arbejdspladsen 
og rådgiver om fx 
indkøb af udstyr, 
indretning af 
træningsmiljø 
og instruktion af 
øvelser.

Betaling

Søg evt. Arbejds-
miljøpuljen om 
80 % af ydelsen. 

SPARK
Samarbejde om 
Psykisk Arbejdsmiljø 
i Kommunerne

Alle kommunale 
daginstitutioner, 
herunder selvejende 
dagtilbud med en 
kommunal driftsove-
renskomst og som 
følger KL’s overens-
komster.

SPARK tilbyder støtte og sparring 
om det psykiske arbejdsmiljø 
indenfor:

• Forandringer og omstilling
• Samarbejde
• Vold og trusler
• Chikane og mobning
• Alene-arbejde
• Arbejdets indhold, 
  omfang og udførelse

Arbejdspladsens TRIO eller 
MED-udvalg.

Flere arbejdspladser, der 
ønsker en fælles indsats kan 
søge sammen via Hoved-MED 
eller Forvaltnings-MED 

Kontakt:
info@sparkweb.dk

Der er krav om en 
afsluttende evalu-
ering.

Arbejdspladsen 
må ikke have reak-
tioner fra Arbejds-
tilsynet.

Gratis for kom-
munale arbejds-
pladser i overens-
komstperioden 
2021-2024

Tekniske hjælpe-
firmaer og rådgivere 

Alle Tekniske hjælpemidler, som enten 
lejes eller afprøves.

Alle på arbejdspladsen Opgave og antal 
timer aftales 
kontraktligt. 

Betaling

Søg evt. Arbejds-
miljøpuljen om 
80 % af ydelsen.


