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GIMK 
Grafisk Industri & Medie Kartel 

 
 

Arbejdsmiljøudvalgets arbejdsprogram for 2023-2024 
 
 
Organisering 
Arbejdsmiljøudvalget holder ca. 2 møder om året. Vi tilstræber, at der er repræsentanter fra 
forskellige virksomheder og fra hvert medlemsforbund. Beslutninger træffes i konsensus. 
HK Privat stiller med sekretariatsbistand. 
 
Temaer 
GIMKs Arbejdsmiljøudvalg vil i arbejdsperioden have opmærksomhed på følgende fælles 
områder, som har betydning for arbejdsmiljøet: 
 
Forebygge fysisk og psykisk nedslidning, herunder: 

o Støj 
o Kemiske arbejdsmiljøproblemer, herunder allergier og asbest 
o Belastninger ved skærmarbejde 
o Natarbejde og skifteholdsarbejde 
o Forebyggelse af arbejdsulykker 
o Overholdelse af hviletid og fridøgn 
o Støv 
o Informere om regler for hviletid og fridøgn  

 
Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø – BFA-Industri 
Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer i BFA-Industris Råd holder hinanden orienteret om de 
aktiviteter, der planlægges gennemført i BFA-Industri-regi med henblik på eventuelle fælles 
projekter og indsatser.  
 
Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer orienteres løbende om arbejdet i Grafisk Udvalg hvor 
arbejdsmiljøudvalgets medlemmer på nuværende tidspunkt er involveret. 
 
Udvikling og forskning 
I det omfang kartellets medlemsforbund er involverede i forsøgs- og udviklingsprojekter der 
relaterer til branchen, informerer udvalgets medlemmer løbende om disse projekters 
gennemførelse og resultater. 
 
AMPU – FH’s arbejdsmiljøpolitiske udvalg 
Den til enhver tid udpegede kartelrepræsentant i FH’s arbejdsmiljøpolitiske udvalg (AMPU) 
informerer GIMKs Arbejdsmiljøudvalg om de væsentligste tiltag og beslutninger i AMPU som er 
relevante for branchen.  
 
De nationale arbejdsmiljømål er indtil 2024 følgende prioriterede områder: 

• Psykisk arbejdsmiljø 
• Muskel- og skeletbesvær 
• Arbejdsulykker 
• Kemi 
 

Planen udpeger prioriterede områder, som også indgår i GIMKs arbejdsprogram. 



  
 
 
Udvalget følger udviklingen på lovgivningsområdet for at se, om der i GIMK-regi skal tages aktion 
på emnerne, eller om fx udvalgets konference skal omhandle et af emnerne. 
 
Aktiviteter i perioden 
GIMKs Arbejdsmiljøudvalg vil i perioden 2023-2024: 
 

• Arbejde på, at der fysisk eller virtuelt udarbejdes eller henvises til materiale, der opfylder 
de prioriterede og/eller brancherelaterede områder i de nationale arbejdsmiljømål 

 
• Opdatere www.gimk.dk løbende 
 
• Arrangere temadage, konferencer eller andre uddannelsesaktiviteter om 

arbejdsmiljøforhold for kartellets medlemmer 
 

 
 
 
 
På udvalgets vegne 
 
June Halvorsen 
HK Privat 
 
December 2022 

http://www.gimk.dk/
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