Metode 2:
Brug jeres forskellige positioner

Som leder og medarbejderrepræsentant har I forskellige positioner i arbejdsmiljøarbejdet. Det giver jer forskellige perspektiver på arbejdet, som I kan udnytte
konstruktivt. Samtidig kan tydelighed om rollerne være med til at sikre gensidig
respekt og tillid i samarbejdet. Afklar også, hvordan tillidsrepræsentanten måske
kan inddrages i samarbejdet.

Overordnet kan man tale om tre forskellige positioner
i arbejdsmiljøarbejdet.
1. Lederen skal sikre, at arbejdspladsen løser sin kerneopgave og de konkrete arbejdsopgaver. Lederen
har desuden ansvaret for, at arbejdet er sikkert,
sundt og fuldt forsvarligt – og at de formelle opgaver som fx APV bliver gennemfør.
2. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) skal repræsentere medarbejderne i arbejdsmiljøgruppen og
bringe deres viden og blik ind i arbejdsmiljøarbejdet. AMR agerer med afsæt i arbejdsmiljøloven og
har også en opgave som ambassadør for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
3. Tillidsrepræsentanten (TR) agerer med afsæt i
overenskomsterne og kan inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, hvis I mener, det kan styrke jeres
indsats. Tillidsrepræsentanten deltager med
udgangspunkt i de overenskomstmæssige aftaler.
For at sikre et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen
kan det være nyttigt, at I drøfter:
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• Hvad kan vi hver især bidrage med ift. vores roller,
erfaringer og kontakter på arbejdspladsen?
• Hvad er vores fælles fokuspunkter, og hvor kan vi
bidrage med forskellige synspunkter?
• Hvilke opgaver udfører vi hver især, og hvor er der
gråzoner eller overlap i arbejdsmiljøarbejdet? Hvad
kan vi aftale her?
• På hvilke områder vil vi inddrage tillidsrepræsentanten - og hvordan? Tillidsrepræsentanten kan inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, hvis I mener, det kan
styrke jeres indsats.
Selv om lederen og arbejdsmiljørepræsentanten skal
samarbejde, behøver I ikke blive enige om alting. Det
er i sidste ende lederen, der har pligt til at beslutte:
• Hvordan arbejdet skal tilrettelægges.
• Hvordan tid og penge skal bruges.
• Hvordan arbejdsstedet skal indrettes.
Slut af med at aftale, hvad I gør, og følg op på næste
møde.

Tre positioner i arbejdsmiljøarbejdet:
Tillidsrepræsentantens, arbejdsmiljørepræsentantens og lederens

Inspireret af Lasse Rønnoe, Arbejdsmiljø København.

Sæt jeres positioner aktivt i spil
Det kan medvirke til at styrke drøftelsen og
samarbejdet, hvis I vælger en uformel og afprøvende tilgang til jeres positioner. Brug dem
aktivt i jeres dialoger, fx ved at bytte perspektiv, når I drøfter konkrete spørgsmål:
• AMR: Hvad ville jeg sige, hvis jeg var leder?
Hvad er jeg som leder optaget af at holde
fokus på?
• Leder: Som AMR ville jeg være optaget af…
• Begge: Hvad ville TR’s perspektiv være, hvis
hun sad med til mødet?

• Giv derpå hinanden mulighed for at kvittere
for, hvad I har hørt – og supplere, hvad der er
lagt frem.
I kan også på skift tage på jer at forsvare og
problematisere en sag:
• Hvad ville optimisten sige?
• Hvad ville pessimisten sige?
• Hvad kunne et brobyggende perspektiv være?
Formålet er det samme: At sikre, at en sag er
afdækket bedst muligt, før I træffer beslutninger på den – og udvide kendskabet til hinandens synspunkter.
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