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Før valget 
(Den der afvikler valget) 

Indenfor den enkelte arbejdsmiljøgruppes 
område sker valg af arbejdsmiljørepræsentant 
således: 

1. Valgområdet skal være veldefineret og
afgrænset, og MED-udvalget skal have be-
stemt, hvor der skal vælges arbejdsmiljø-
repræsentant(er).

2. Lederen sætter valget til arbejdsmiljøre-
præsentant i gang evt. med hjælp fra ar-
bejdsmiljørepræsentanten. Opgaven kan
også delegeres til den nuværende ar-
bejdsmiljørepræsentant.

3. Lederen/arbejdsmiljørepræsentanten an-
noncerer for alle medarbejdere i området,
at der skal være valg, og at interesserede
kan stille op. Man skal have været ansat i
mere end 6 måneder for at stille op. Man
kan vælge at bruge vedlagte skema til at
fortælle om valget.

4. Check, at alle medarbejdere på alle ar-
bejdssteder er omfattet, har mulighed for at
stille op og får lejlighed til at deltage i valg
af arbejdsmiljørepræsentant.

5. Oversigten over dem, der stiller op, skal
være kendt af medarbejderne i god tid før
valget.

6. Valget foregår skriftligt. Er der kun en kan-
didat, er han/hun automatisk valgt. Nuvæ-
rende arbejdsmiljørepræsentanter kan na-
turligvis stille op og blive genvalgt, såfremt
de er indstillet på det.

7. Gennemfør valget.

Efter valget 
(Den der er valgt) 

1. Når valget er gennemført, skal den
valgte arbejdsmiljørepræsentant:
- give besked til nærmeste leder.
- give din faglige organisation be-

sked om valget. (Anbefales) 
- typisk have funktionsløn. Indbe-

retning af funktionsløn via ar-
bejdspladsen til SD Persona-
leweb. Såfremt du som ny-
valgt/genvalgt er i tvivl om, hvor-
vidt der er sket indberetning af 
funktionsløn for den nye valgperi-
ode, kan du spørge din nærmeste 
leder eller den decentrale lønind-
beretter.  

2. Nyvalgte, der ikke har den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse, skal tilmel-
des. Uddannelsen skal senest være
gennemført 3 måneder efter valget.
Klik her og læs mere og find tilmel-
ding til Arbejdsmiljøuddannelsen.

3. Valg blandt arbejdsmiljørepræsentan-
terne til Hovedudvalget, Område-
MEDudvalgene, SektorMEDudvalge-
ne og DistriktMEDudvalgene sker på
dette tidspunkt:

18. november 2021 - 10.00-12.00
Byrådssalen 

Springvandspladsen 5 
9800 Hjørring. 

Øvrige oplysninger om arbejdsmiljørepræsentanten 

Valg af arbejdsmiljørepræsentant gælder for 2 år eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsforhold i 
området ophører. En arbejdsmiljørepræsentant kan ikke træde tilbage i løbet af valgperioden, ligesom medar-
bejderne i området ikke kan afsætte vedkommende i løbet af perioden. 

Afgår en arbejdsmiljørepræsentant i løbet af valgperioden på grund af afskedigelse eller egen opsigelse, skal 
der vælges en ny for resten af perioden.  

Såfremt arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sam-
menhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant for den resteren-
de del af valgperioden eller for en ny valgperiode. 

Fra det øjeblik en arbejdsmiljørepræsentants valg er godkendt, nyder denne beskyttelse mod afskedigelse 
eller anden forringelse af sin stilling jvf. tillidsmandsreglerne indenfor pågældende overenskomstområde.  

Arbejdsmiljørepræsentantens generelle vilkår er beskrevet i MED-aftalen. 

https://hjoerring.dk/om-kommunen/hjoerring-kommune-som-arbejdsplads/arbejdsmiljoe-i-hjoerring-kommune/arbejdsmiljoeuddannelse/



