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Personale- og arbejdsmiljøpolitik 
 

Indledning: 

Tønder Forsyning vil være en attraktiv, inspirerende og rummelig arbejdsplads, med fokus på 
både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, både for vores medarbejdere og eksterne 
samarbejdsparter. 
 
Vi er i Tønder Forsyning beviste om, at vores aktiviteter kan være forbundet med farlige 
situationer i forbindelse med udførelsen, såfremt vi ikke har fokus på planlægning af 
opgaveløsningen, samt efterfølgende erfaringsopsamling ved evaluering. 
 
Tønder Forsyning forpligtiger sig til at overholde lovkrav og andre krav, der understøtter 
grundlaget for et godt arbejdsmiljø. 
 
Det er helt afgørende for Tønder Forsyning, at arbejdsmiljøet, både internt og eksternt, ikke 
bliver et konkurrenceparameter, hvor der kan ”springes over” i en travl hverdag. 
 
Tønder Forsyning tager – og fastholder – ansvaret for arbejdsmiljøet for vores medarbejdere og 
eksterne samarbejdsparter. Det er derfor helt naturligt, at Tønder Forsyning overholder lovkrav 
og andre krav. 
 
Et vigtigt element i opgaven med en forbedret arbejdsmiljøindsats lokalt er, at vi aktivt tager 
styring på informationen omkring arbejdsmiljømæssige udfordringer. Dette afspejles også af 
Tønder Forsynings Strategiplan 2030 og de indsatser der iværksættes som følge her af. 
 
 
Fokusområder: 

Politikken opfyldes gennem konkrete mål fastlagt af SU (Samarbejdsudvalget), AMU 
(Arbejdsmiljøudvalget) og hver afdeling i virksomheden, og som koordineres i chefgruppen. 
Løbende opfølgning sker i henhold til virksomhedens koncept for ”målstyring”. 
 
Overordnede og tværgående fokusområder fastsættes i SU og AMU, mens mere afdelings-
specifikke problematikker håndteres lokalt i de enkelte afdelinger.  
 
Denne spredning af fokusområder kræver en struktureret opfølgning og dokumentation. 
 
Den kommunikative opgave ved formidling af arbejdsmiljømæssige elementer er stor, og kræver 
en målrettet indsats – Arbejdsmiljø må aldrig tilsidesættes i valget af løsning. 
 
Det er afgørende for opnåelse af et tilfredsstillende resultat for vores mål, at der tænkes i hele 
forsyningskæden, altså at vores kunder, samarbejdsparter og medarbejdere tænkes ind i 
risikovurderingen og implementeres som en naturlig del af systemet.  
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Det er vigtigt for Tønder Forsyning, at politikken og de underliggende mål afspejler vores 
virksomhed, og ikke kunne beskrive en hvilken som helst anden virksomhed. 
 
Derfor er vores arbejdsmiljøindsats struktureret om de kortlagte aktiviteter inden for vores 
forsyningsområder, som vurderes at udgøre de væsentligste risici (risikovurderingsskema score 
>12). 
 
Tønder Forsyning vil løbende sikre uddannelse af medarbejdere og samarbejdsparter, samt 
udarbejde informationsmateriale til disse. Det er helt afgørende for Tønder Forsyning, at det 
sikres at medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages og konsulteres i forbindelse 
med arbejdets planlægning. 
 
I vores bestræbelser på at reducere antallet af arbejdsmiljømæssige problemer, er medarbejd-
ernes udstyr, kompetencer og indsats en helt afgørende faktor, derfor sikres: 
 

 at der implementeres et ledelsessystem, der sikre at arbejdsmiljøtiltag er en naturlig del af den 
daglige drift, samt at effekten heraf kan dokumenteres 

 at ledelsessystemet understøtter, at Tønder Forsyning løbende stræber på at finde løsninger for 
de arbejdsmiljømæssige udfordringer 
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