NYT.. NYT.. NYT.. Konsulenthjælp til arbejdsmiljø
Byggeriets Kvalitetskontrol kan nu tilbyde mindre virksomheder hjælp til at
opfylde arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljø og APV
I arbejdsmiljøloven står der at mindre virksomheder med færre end 10 medarbejdere skal sørge for, at der
som minimum gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse mellem ledelse og medarbejdere én gang årligt.
Arbejdsmiljødrøftelsen omfatter alle væsentlige og mulige arbejdsmiljøproblemer der er i virksomheden.
Der skal desuden være en systematik der sikrer, at der løbende arbejdes med forbedringer af
arbejdsmiljøet. Konklusioner truffet ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal noteres i en handlingsplan, og
der skal følges op i virksomheden med de handlinger der er besluttet.
Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) af
sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Virksomhedens APV skal som minimum gennemgås
og revideres hvert 3. år.
Handlingsplan fra arbejdsmiljødrøftelse og fra APV skal være tilgængelig for ledelse og medarbejdere samt
Arbejdstilsynet.

Byggeriets Kvalitetskontrol kan tilbyde konsulenthjælp til følgende
På baggrund af et indgående kendskab til arbejdsgange og -processer hos de tilsluttede virksomheder kan
konsulenthjælp som er tilpasset og målrettet virksomhedens behov for sikkerheds-, sundheds- og
arbejdsmiljøarbejde tilbydes.
Prisen for konsulenthjælp er absolut konkurrencedygtig og beregnes efter jeres valg af ydelse på
nedenstående emneliste.

Sådan gør du:
Kontakt Johs. Pedersen på tlf. 24 59 81 91 eller e-mail jop@byggekvalitet.dk for at bestille konsulenthjælp
eller for at få flere oplysninger.
Du kan også på vores hjemmeside www.byggekvalitet.dk i skemaet ”Hjælp til Arbejdsmiljø” afkrydse hvilke
emner du ønsker hjælp til. Du vil derefter blive kontaktet af Johs. Pedersen for nærmere aftale.
Nr.

Vælg fra emneliste herunder

Pris kr.
excl. moms

1

Udarbejdelse af procedurer og skemaer til brug for arbejdsmiljødrøftelse og APV som
en del af virksomhedens KLS system (Telefoninterview uden besøg hos virksomheden)

1.500,00

2

Gennemførelse af den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse. Udarbejdelse af
handlingsplan for virksomhedens opfølgning (Besøg hos virksomheden)

3.500,00

3

Hjælp til registrering af udstyr, maskiner og kemiske stoffer. Udarbejdelse af
arbejdspladsbrugsanvisninger, datablade, instruktioner (Besøg hos virksomheden)

Aftales
nærmere

4

Gennemførelse af lovpligtig APV, udarbejdelse af handlingsplan for virksomhedens
opfølgning (Besøg hos virksomheden)

3.500,00

5

Audit af om virksomheden følger procedurerne for arbejdsmiljø. (foretages i
kombination med audit hvert andet år af KLS systemet på autorisationsområdet)

Eventuel kørsel faktureres efter statens takst.

950,00

Sæt X

