
 

 

 

Invitation til temamøde i Arbejdstilsynet om ’regelkollision’  

En dag som sætter fokus på Arbejdstilsynets og Socialtilsynets 

tilsynsopgaver og den praktiske hverdag i de kommunale, regionale og 

private tilbud 

 

I forbindelse med rejseholdet om voldsforebyggelse 

 

Fredag d. 18. november 2016 i Hadsten 

Mandag d. 5. december 2016 i København 

 
Baggrund: Initiativet om at etablere et rejsehold om voldsforebyggelse i Arbejdstilsynet er 
foranlediget af en politisk aftale fra juni 2014. Aftalen blev blandt andet indgået på baggrund 
af flere meget alvorlige hændelser med voldsepisoder på en række af landets botilbud.  
 
Dagens tema om ’regelkollision’ er ét af temaønskerne fra kommuner og regioner, som havde besøg af 

Arbejdstilsynets rejsehold i 2014. Derfor har Arbejdstilsynet inviteret Socialtilsynet til at deltage ved 

de tre temadage her i efteråret 

Arbejdstilsynet og Socialtilsynet baserer tilsynsarbejdet på hhv. Arbejdsmiljøloven og Lov om 

Socialtilsyn, som begge skal håndhæves. I det daglige arbejde kan udmøntningen af disse to 

lovgivninger til tider opleves som kolliderende.   

Arbejdstilsynet og Socialtilsynet er enige om, at det er vigtigt at finde veje til at balancere begge 

hensyn. Begge myndigheder er optagede af at være i dialog med såvel hinanden som de virksomheder, 

som skal efterleve de to lovgivninger. 

Ved dagens arrangement ønsker Arbejdstilsynet at sætte fokus på drøftelser af, hvordan vi i en dialog 

med Socialtilsynet kan skabe mere klarhed over de forskellige regelsæt som et skridt på vejen mod at 

forbedre den voldsforebyggende indsats på bosteder og forsorgshjem. Baggrunden for dette er et 

ønske om at øge kendskab og viden om aktuelle udfordringer og rammebetingelser hos alle parter. 

Målgruppe: Tilbudsledere, ledelsesrepræsentanter i kommuner og regioner, 

arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljøprofessionelle, visiterende myndighedspersoner som 

arbejder med og på § 85, 107, 108, og 110 tilbud  

 

  



Program: 

09.00 – 09.30 Indregistrering og kaffe + brød 

  Velkomst og indledning ved Arbejdstilsynet og Socialtilsynet 

Kort om proces og arbejdsform samt dialog i plenum: ”Det 

professionelle vilkår at arbejde med flere forskellige perspektiver i 

en kompleks arbejdsvirkelighed – hvordan håndteres både 

lovgivning, trivsel, pædagogiskopgave og sikkerhed på samme tid?”  

 Oplæg om tilsynsarbejdet v/Socialtilsynet  

Oplæg om tilsynsarbejdet v/Arbejdstilsynet 

(Evt. stemmer fra praksis – interview med tilbudsrepræsentanter) 

 Frokost 

Gruppearbejde med udgangspunkt i dagens oplæg – deltagerne 

arbejder med at kombinere pointer fra oplæg med egne 

praksiserfaringer.  

 Opsamling i plenum  

14.50 – 15.00 Afrunding ved Arbejdstilsynet og Socialtilsynet 

 

Praktiske oplysninger: Temamøderne afholdes i: 

- Tilsynscenter Nord, Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten fredag den 18. 

november 2016. Tilmelding til Laila N. Pedersen, e-mail: LNP@at.dk. 

- Tilsynscenter Øst, Landskronagade 33, 2100 København Ø. Mandag den 5. 

december 2016. Tilmelding til Jeanett Bergfort, e-mail: JEB@at.dk  

-  

- Tilmelding - oplys følgende for hver deltager i din tilmelding til det ønskede 

tilsynscenter:  

 Navn  

 Stilling  

 Arbejdsplads  

 E-mail-adresse 

Deltagelse i temamødet er gratis og der er plads til ca. 100 deltagere på hver temadag. Da vi 

tilstræber en bred sammensætning af arbejdspladser, kommuner og regioner, vil vi prioritere 

tilmeldingerne, når tilmeldingsfristen er udløbet. Tilbagemelding om, hvorvidt vi kan tilbyde 

en plads til temamødet, vil derfor først blive sendt, når denne prioritering har fundet sted 

efter tilmeldingsfristen den 4. november 2016.   
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