ARBETARSKYDDSOMBUDET OCH
CHEFEN UTGÖR ETT UTMÄRKT
ARBETARSKYDDSPAR
Arbetsplatschefen och arbetarskyddsombudet kan jobba som arbetarskyddspar.
Arbetarskyddsombudet representerar arbetstagarna och chefen arbetsgivaren.
Arbetarskyddsparet kan exempelvis ägna sig åt
• att slå vakt om den allmänna arbetssäkerheten
• farobedömning
• att stötta arbetskollektivets medlemmar
• att följa upp genomförandet av de åtgärder som man kommit överens om
• att förmedla information om arbetsförhållandena till arbetsgivaren
• att hålla kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddschefen.
Det är skäl att utbilda arbetarskyddsparet tillsammans, så att de
genom pararbete bättre ska kunna
sörja för arbetsförhållandena och
ingripa i missförhållanden.
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jhl.fi/arbetarskyddsvalet

STÄLL UPP I
ARBETARSKYDDSVALET
Arbetsplatserna väljer nya arbetarskyddsaktörer i
november och december 2021. Val förrättas på alla
arbetsplatser inom kommunsektorn och församlingarna samt på alla sådana arbetsplatser där de
nuvarande arbetarskyddsaktörernas mandatperiod
löper ut.
Vi söker nu aktiva människor för att sköta arbetarskyddsfullmäktiges, vice fullmäktiges och arbetarskyddsombudens uppgifter, med andra ord personer
som är villiga att främja sin arbetsplats välfärd.
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL vill främja välfärden på arbetsplatserna – och inbjuder Dig att delta i det gemensamma
arbetet. När du innehar en arbetarskyddsuppgift har
du rätt att delta i arbetarskyddsutbildningar, för vilka du får full lön. Som medlem i JHL är utbildningen
gratis och i den ingår helpension och reseersättningar.
Om du är intresserad av en uppgift inom arbetarskyddet, ber vi dig ta kontakt med arbetsplatsens
nuvarande arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendeman.

ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIG
På arbetsplatser där det finns minst 10 arbetstagare måste arbetstagarna välja en
arbetarskyddsfullmäktig och två vice arbetarskyddsfullmäktige. Det är tillåtet att välja
en arbetarskyddsfullmäktig och vice fullmäktige också på mindre
arbetsplatser än så.
Arbetarskyddsfullmäktigen och vice fullmäktigen:
• sätter sig in i arbetsplatsens arbetarskyddsfrågor
• verkar för att förbättra säkerheten i arbetet och främja sunda
verksamhetssätt
• deltar i arbetarskyddsinspektioner och arbetsplatsbesök
• deltar i och påverkar behandlingen av ärenden som inverkar på
säkerheten och arbetshälsan
• representerar arbetstagarna i arbetarskyddsfrågor
• förmedlar information till arbetarskyddsombuden, arbetarskyddschefen och övriga arbetstagare på sitt område
• samarbetar med övriga arbetarskyddsaktörer och
personalrepresentanter
• får stoppa ett farligt arbete
• får befrielse från sitt vanliga arbete för att sköta arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter.

ARBETARSKYDDSOMBUD
Man kommer överens om valet av arbetarskyddsombud genom avtalet
om arbetarskyddssamarbete och arbetsplatsens arbetarskyddsavtal.
Det är också tillåtet att lokalt komma överens om uppgiftsbeteckning,
så länge som man sörjer för att det är fråga om ett uppdrag i enlighet
med avtalet om arbetarskyddssamarbete, vilket bl.a. betyder att arbetarskyddsombudets rätt till utbildning enligt utbildningsavtalet gäller.
De anställda väljer ett arbetarskyddsombud inom sig i samband med
arbetarskyddsvalet. Arbetarskyddsombuden har samma mandatperiod
som arbetarskyddsfullmäktigen.
Arbetarskyddsombudet:
• är arbetskollektivets arbetarskyddsaktör
• stöder arbetarskyddsfullmäktigen vid sidan om sitt arbete
• går runt på arbetsplatserna och håller ett öga på arbetsförhållandena
• gör förbättringsförslag
• håller regelbundet kontakt med verksamhetsområdets arbetstagare, chef,
arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschef.

