Først-til-mølle princippet

Arbejdsmiljøpuljen
Få 80 % tilskud til indsatser ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Joblife hjælper fra start til slut, så det er nemt at søge.
Pr. 20. april er det muligt for private virksomheder med
max 100 ansatte pr. P-enhed og for offentlige virksomheder
med max 50 ansatte pr. p-enhed at søge 80 % tilskud til
bl.a. arbejdsmiljøindsatser ved brug af en autoriseret
arbejdsmiljørådgiver. Indsatserne skal have til formål af
forebygge ulykker samt fysisk eller psykisk nedslidning.
Forebyggelsen af nedslidning og ulykker

100 mio. pr. år i 2 år
Puljen har 100 mio. kr. i både 2022 og 2023, der fordeles
efter først til mølle-princippet. En indsats må først påbegyndes, når der er givet tilsagn og skal afsluttet indenfor 1
år.
Pulje, der åbnede i 2021, er frem til d. 20. april 2022 forbeholdt private virksomheder med max 50 ansatte pr. virksomhed (CVR-nr.).

Indsatserne kan fx handle om:
• Forebyggelse af fysisk nedslidning, som ergonomi (tunge
løft, arbejdspladsindretning, hjemmearbejde m.v.), støj
(kortlægning og handlingsplaner), kemi og støv (håndtering, substitution, instruktion m.v.)
• Forebyggelse af psykisk nedslidning fx vedr. emner som
stress, chikane, konflikter, samarbejde, trivsel m.v. Det
kan bl.a. indeholde kortlægninger og lederuddannelser.
• Forebyggelse af ulykker, som fx sikkerhedskultur,
maskinsikkerhed, intern færdsel, analyse af ulykker m.v.
Der kan også laves indsatser, der er brede og rammer flere
formål fx ved at arbejde med strategi, mål, opbygning af en
håndbog m.v.

Vilkår for at få tilskud
Vi har kendskab til alle vilkår vedr. puljen, så vi kan bistå jer
vedr. en ansøgning. Tjek jeres antal ansatte på jeres Penheder – eller rettere antal årsværk – på CVR.dk. Det er
data her, der som udgangspunkt er afgørende.
Tilskuddet udbetales på én gang af Arbejdstilsynet, når
indsatsen er afsluttet.

ERFARING
Joblife har stor erfaring med at søge og udføre projekter, der har fået tilskud fra puljen.
Vi bistår jer med at definere den indsats, som passer præcis til netop jeres behov for forebygge, og vi bistår med alt vedr. ansøgningen.
Tag en uforpligtigende kontakt til os, så kan vi drøfte jeres muligheder. Det er helt omkostningsfrit.

Hanne Lybech Jensen
Markedschef
T: +45 30 10 96 97
E: hlje@joblife.dk

