7. AMO’s opgaver og funktion
AMO skal varetage en række opgaver i forbindelse med virksomhedens arbejde for et godt og sundt
arbejdsmiljø. AMO’s opgaver og funktion handler primært om at medvirke til at skabe rammerne
for et godt arbejdsmiljø i virksomheden. AMO har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til
løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.
AMO har både strategiske og operationelle opgaver. Med strategiske opgaver menes de
overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver, og med operationelle
opgaver menes de daglige opgaver. Det er arbejdsmiljøudvalget, der varetager de strategiske
opgaver, og arbejdsmiljøgrupperne, der udfører de daglige opgaver.
Det er vigtigt, at AMO forholder sig til, hvordan den skal løse og koordinere AMO’s opgaver i det
daglige.

7.1. Arbejdsmiljøudvalgets opgaver
Blandt arbejdsmiljøudvalgets strategiske opgaver er at planlægge, lede og koordinere
virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. Der bør arbejdes systematisk og fremadrettet for at
skabe et fundament og gode rammer for det daglige arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.
7.1.1. Arbejdsmiljøudvalget deltager i planlægningen
Et vigtigt værktøj i det strategiske arbejde er den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor
arbejdsmiljøudvalget ser fremad og lægger en plan for det kommende år. Desuden tages det seneste
år i virksomheden og i AMO op i drøftelsen. Læs mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse under
afsnit 8.
Arbejdsmiljøudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og nye ydelser og ændringer i
den eksisterende, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx,







hvis virksomheden skal udvides eller bygges om
hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
hvis der skal indføres ny teknologi
hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer
hvis nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og -metoder skal indføres.

Arbejdsmiljøudvalget skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser,
arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med
arbejdsmiljølovgivningens krav. AMO skal i den forbindelse også medvirke til at sikre, at der ved
arbejdets udførelse tages hensyn til den enkelte ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige
forudsætninger.
Yderligere oplysninger:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/f-3-3-samarbejde-i-virksomheder-med-mindst35-ansatte

