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Politik for arbejdsmiljø 
 
Indledning 
Vi er ofte tilbøjelige til at se arbejdsmiljø som et spørgsmål om påvirkninger og belastninger. 
Opfatter vi påvirkningerne som negative eller direkte skadelige, så har vi et dårligt arbejdsmiljø. 
Fjerner vi påvirkningerne, så får vi et bedre arbejdsmiljø. 
 
Den opfattelse er alt for forenklet. Verden er mere kompleks end som så. Specielt når arbejdet er 
karakteriseret ved relationer mellem mennesker og ikke blot drejer sig om betjening af maskiner. 
Og det er netop, hvad der karakteriserer arbejdet i NETTET I og NETTET II. 
 
I forhold til arbejdsmiljø handler det derfor også om ikke kun at have fokus på påvirkninger og 
belastninger, men også at have fokus på medarbejderen og dennes adfærd i arbejdet. 

                       
Arbejdsmiljøudvalget 

 
 
NETTET som arbejdsplads 
Som privat organisation er NETTET I og NETTET II afhængige af, at omverdenen opfatter 
organisationerne som seriøse, kompetente og fleksible alternativer indenfor socialpsykiatrien. Det 
bevirker, at der er en række fælles grundvilkår, vi som ansatte skal være opmærksomme på: 

• NETTET I og NETTET II skal fungere som et attraktivt fleksibelt alternativ til offentlige 
tilbud. Derfor skal organisationerne være i stand til hurtigt at kunne omstille sig til konkrete 
målgrupper og enkeltpersoner med særlige behov, herunder også at ændre eller udvikle 
støtten og tilbuddene. Dette stiller særlige krav til medarbejderne om at være fleksible i 
forhold til arbejdets organisering 

• krav fra samarbejdspartnere (omverdenen) til kvalitet, service og effektivitet i NETTET I og 
NETTET II’s ydelser. Dette stiller krav til medarbejderne om nye og andre opgaver med 
bl.a. forskellige målgrupper, brugerinddragelse, dokumentation, strukturelle ændringer m.m. 

• langt den største del af de opgaver, NETTET I og NETTET II løser, omhandler mennesker, 
der er i en psykisk vanskelig situation. Dette stiller ofte krav til medarbejderne om et særligt 
personligt engagement, der både er givende og belastende. 

• at en stor del af NETTET I og NETTET II´s opgaver handler om menneskelig kontakt 
betyder bl.a. opgaverne kun vanskeligt eller slet ikke udsættes ved sygdom blandt 
medarbejderne. Dette stiller særlige krav til en god planlægning af arbejdstiden.  

 
Disse grundvilkår viser, at NETTET I og NETTET II er en arbejdsplads med høje forventninger til 
medarbejdernes faglighed, ansvarlighed, nærvær, respekt, fleksibilitet og samarbejdsevne.  
 
 
Rammer, værdier og mål  
Rammerne for NETTET I og NETTET II´s arbejdsmiljøpolitik er organisationernes 4 værdier - 
nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed. Disse værdier udgør tilsammen de holdninger, der 
ligger til grund for, hvorledes arbejdsmiljøet skal tænkes ind i dagligdagen.  
 
NETTET I og NETTET II vil arbejde på at have så gode arbejdsmiljøforhold, at det vil være med til 
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at skabe sunde, trygge, attraktive og udviklende arbejdspladser, der kan fastholde og tiltrække 
kvalificeret medarbejdere. Det er organisationernes ønske, at ansatte ikke udsættes for større risici 
for arbejdsbetingede skader og nedslidning, end den bedste indsigt, viden og indsats berettiger til.  
 
NETTET I og NETTET II lægger vægt på at forebygge.  
NETTET I og NETTET II lægger vægt på, at der sker en ligeværdig fokusering på psykosociale og 
fysiske forhold.  
NETTET I og NETTET II lægger vægt på, at arbejdsmiljøarbejdet bygger på kollegialt medansvar.  
 
Alle ansatte har et medansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder et respektfuldt samarbejde 
mellem kollegaer og mellem ledelse og medarbejdere.  
 
Indsatsområder  
Hvert år udpeger arbejdsmiljøudvalget nogle særlige indsatsområder, der skal medvirke til en fælles 
forpligtelse og til at skabe sammenhæng mellem arbejdsmiljøpolitikkens ord og de handlinger, der 
er i aktiviteten.  
 
Udpegningen af arbejdsmiljøindsatsområder betyder, at der inden for disse områder er et generelt 
behov for en særlig indsats for at forebygge eller forbedre arbejdsmiljøproblemer.  
 
At gøre et arbejdsmiljøområde til et indsatsområde indebærer: 

• At der sættes særlig fokus på ét bestemt arbejdsmiljøområde 
• at der i hver aktivitet er en forpligtelse til at drøfte indsatsområdet og vurdere det i forhold 

til aktivitetens øvrige arbejdsmiljøområder 
• at der i hver aktivitet skal ske en omhyggelig prioritering af både eksisterende midler og nye 

midler for at opnår hurtigere effekt på målene for indsatsområderne 
• at arbejdsmiljøudvalget har fokus på indsatsområderne ved udarbejdelsen af 

Arbejdspladsvurderingerne (APV) 

Ledelsen har et særligt ansvar for, at det konkrete initiativ til at iværksætte indsatsen tages i 
aktiviteten.  
 
Fastholdelse  
Sikkerhedsudvalget har et særligt ansvar for at fastholde og synliggøre arbejdsmiljøet og sikre 
dialogen i hver aktivitet.  
Sikkerhedsudvalgets vigtigste opgaver er at opprioritere arbejdsmiljøet.  
 
Evaluering  
Evaluering af Arbejdsmiljøpolitikken skal ske inden udgangen af 2017.  
Arbejdsmiljøudvalget tager initiativet til evalueringen af politikken, herunder igangsætter en 
vurdering af indsatsområderne på aktiviteterne.  
Evalueringen skal indeholde en generel vurdering af arbejdsmiljøpolitikkens indhold og en særlig 
vurdering af valgte indsatsområder.  
I forbindelse med opfølgningen på APV handlingsplanen gør hver aktivitet status over arbejdet med 
indsatsområderne. Status bør også ske løbende. 

 


