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Öflugri sameiginlegar aðgerðir í vinnuumhverfinu í Danmörku    

Öflugra félagasamstarf á að leiða til aukinnar samvinnu um aðgerðir sem styðja og þróa vinnu 

fyrirtækja í að skapa gott vinnuumhverfi í Danmörku. Félagasamstarfið samanstendur af 

atvinnurekenda- og launþegafélögum innan starfsviða velferðar- og opinberrar þjónustu. 

Um árámótin tók gildi fjöldi breytinga á vinnuverndarlögunum í Danmörku. Það felur m.a. í sér nýja 

skipan mála um samstarf aðila vinnumarkaðarins þar sem hin þekktu 11 atvinnugreinaráð (BAR þ.e. 

BrancheArbejdsmiljøRåd) voru lögð niður og fimm atvinnugreinasamstarfsvettvangar um vinnu-

verndarmál (BFA eða BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø) koma í staðinn. Samtímis var stofnaður 

samræðuvettvangur þar sem atvinnugreinasamsrafsvettvangar um vinnuverndarmál og 

Vinnuverndarráið í Danmörku (Arbejdsmiljøådet) vinna saman að því að þróa þverfaglegar aðgerðir 

sem eiga að bæta vinnuumhverfið á dönskum vinnustöðum. 

Aðilar vinnumarkaðarins standa styrkari fótum í nýju samstarfsumhverfi 

Atvinnurekenda- og launþegasamtökin að baki fyrrum atvinnugreinaráðum í félags- og 

heilbrigðisstarfsemi, fjármálum/opinberum skrifstofum og stjórnun ásamt kennslu og rannsóknum 

eru að frátöldum fjárálafyrirtækjum sameinuð í atvinnugreinasamstarfsvettvang um 

vinnuverndarmál fyrir velferðar- og opinbera þjónustu. Aðilar vinnumarkaðarins munu auka 

samvinnuna í nýja samstarfinu um að þróa bæði atvinnugreinasérhæfðar og þverfaglegar aðgerðir 

sem eiga að ýta undir vinnuverndarstarf fyrirtækjanna og stuðla að merkjanlegum umbótum á 

dönskum vinnustöðum. 

Áhersla á vinnuumhverfið og vinnustaðina 

Atvinnugreinasamstarfsvettvangurinn um vinnuverndarmál í velferðarmálum og opinberri 

stjórnsýslu byggir á reynslu gömlu atvinnugreinaráðanna og sér um stöðug samskipti við fyrirtæki og 

aðra hagsmunaaðila vinnuverndarstarfsins í þróun og miðlun góðra og öruggra vinnubragða. Þetta á 

að tryggja mikil gæði í störfum samstarfsvettvangsins sem á að beinast markvisst að þörfum 

vinnustaðanna og vera auðveld í hagnýtingu. Með þessum hætti hyggst samstarfsvettvangurinn 

styðja og efla þróun starf vinnustaðanna að betra vinnuumhverfi. 

Atvinnugreinasamstarfsvettvangurinn um vinnuverndarmál í velferðarmálum og opinberri 

stjórnsýslu stefnir einnig að aukinni samvinnu hina fjóra atvinnugreinasamstarfsvettvangana og 

Danska atvinnugreinaráðið (Arbejdsmiljørådet). Fyrirkomulagið á að tryggja stöðug samskipti þannig 

að það verði hægt að bregðast hratt við nýjum þörfum og áskorunum í vinnuverndarmálum. 
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