
SAMMEN OM ET 
GODT ARBEJDSMILJØ

• Kontakt din fagforening for yderligere oplysninger

• Deltag på et de kommende webinarer eller lokale fyraftensmøder 
rundt i landet. Spørg om oplysninger om møderne i din fagforening 
eller søg oplysninger på FH.dk/arbejdsmiljø

• Søg erfaringer fra andre arbejdspladser. Se case beskrivelser og 
yderligere oplysninger  på FH/arbejdsmiljø

• Find vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på 
indsatser, der lever op til puljens betingelser på Arbejdstilsynets 
hjemmeside AT.dk 

• Kontakt en autoriseret arbejdsmiljørådgiver for hjælp til indholdet 
i projektet og udformningen af ansøgningen. Udgiften til hjælp 
fra arbejdsmiljørådgiveren kan indgå i budgettet i ansøgningen. 
De autoriserede arbejdsmiljørådgivere har erfaring med forslag 
til projekter fra andre virksomheder og nogle rådgivere har et 
inspirationskatalog over projekter.

Listen over autoriserede arbejdsmiljørådgivere kan ses på  
Arbejdstilsynets hjemmeside At.dk  

Niels Munch Kofoed 
Seniorkonsulent - FIU Projektleder 
FIU’s Udviklingsenhed

Mobil + 45 2013 7110 
Mail: nmk@loskolen.dk

Fonden LO-skolen  
Erling Jensens Vej 1 
3000 Helsingør

Ansøgning til  
Arbejdsmiljøpuljen  
– hvem kan hjælpe?

Arbejds miljø  pulje  
til arbejds pladser 
med under 50 ansatte
Små private virksomheder og selvejende 
institutioner kan søge om op til 80 % i støtte til 
forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker.



Efter stor politisk indsats gennem flere år er det lykkedes fag
bevægelsen at få oprettet en arbejdsmiljøpulje under Arbejds-
tilsynet. Puljen skal hjælpe virksomheder og selvejende institutioner 
med under 50 ansatte med at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Søg om støtte til: 
• autoriseret arbejdsmiljørådgivning, som fx består i hjælp til at 
få skabt et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

• Sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdspladsen. 

• Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan 
forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, fx hjælpe med tunge 
løft, og reducere risici for arbejdsulykker.

Virksomheden kan søge om op til 500,000,- kr. og op til 80% af 
udgifterne dækkes.

Puljen uddeler 315 millioner i årene 2021-2023, og ansøgere, 
der lever op til puljens betingelser, får støtte efter først til mølle-
princippet. Så det er vigtigt at komme i gang med at ansøge.

Virksomheden får det bevilgede beløb udbetalt efter projektet 
er afsluttet og evalueret. Virksomheden betaler derfor først alle 
omkostningerne og får derefter refunderet op til 80%. 
 
Kun virksomheder med et selvstændigt CVR-nummer kan  
søge Arbejdsmiljøpuljen.

• Tal med din leder om de gode muligheder, der er 
i Arbejdsmiljøpuljen for at få hjælp til at forbedre 
arbejdsmiljøet.

• Inddrag dine kolleger så tidligt som muligt. 
Sammen med dem kan du finde ud af, hvor det er 
relevant at sætte en arbejdsmiljøindsats i gang.

• Få indflydelse på, hvad din virksomhed prioriterer. 
Din virksomheds arbejdsmiljø-organisation (AMO) 
skal i ansøgningen bekræfte at have været inddraget 
i projektet.

Hvad er  
Arbejdsmiljøpuljen?

Samarbejd med leder og 
kolleger om projektet

HVEM KAN SØGE?
• Alle private virksomheder med op  
   til 50 ansatte

• Selvejende institutioner med op 
   til 50 ansatte 


