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Vedr.: Nyt tilbud til kommunale arbejdspladser - netværksforløb fra SPARK 
 
KL og Forhandlingsfællesskabet har i regi af SPARK udviklet et nyt tilbud om netværksforløb 
om psykisk arbejdsmiljø til kommunale arbejdspladser. I første omgang udbydes to netværks-
forløb om stor arbejdsmængde og tidspres til TRIO, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper på 
ældreområdet samt i jobcentre og familieafdelinger.  
 
SPARK’s tilbud knytter an til bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og den seneste AT-vej-
ledning om stor arbejdsmængde og tidspres som udkom den 5. november 2021. Samtidig knyt-
tes der med tilbuddet også an til relevante elementer i aftalen om trivsel og sundhed. 
 
Om netværksforløbene 
Der er ansøgningsfrist til netværksforløbet den 8. juni 2022. Netværket mødes fire gange i peri-
oden 15. september 2022 – 9. maj 2023. I perioden mellem møderne, eksperimenteres, udvikles 
og sættes gang prøvehandlinger, med henblik på øget handlekompetence ift. psykisk arbejds-
miljø generelt, og i særdeleshed ift. stor arbejdsmængde og tidspres.  
 
Der vil i forløbet være fokus på hvordan de lokale MED/TRIO’er/AMG’er vil kunne bidrage 
ind i egen organisation med viden fra netværksforløbet. SPARK- konsulenterne vil undervejs i 
forløbene samle erfaringer og viden og metoder, herunder ift. det forebyggende arbejde, som 
kan bredes ud til andre kommunale arbejdspladser bl.a. via VPT, KL og de faglige organisatio-
ner m.fl. 
 
Omkostninger (forplejning mm.) til afholdelse af de to forløb dækkes af SPARK. Transport be-
taler kommunen/arbejdspladsen selv. Forløbene afholdes i KL-huset eller hos en af de faglige 
organisationer. 
 
I takt med de indhøstede erfaringer med netværksforløb forventer SPARK i efteråret 2022 at 
udbyde flere forløb med opstart i foråret 2023. Her vil også andre målgrupper end de oven-
nævnte få mulighed for at søge et netværksforløb. 
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Hvordan kan medlemsorganisationerne hjælpe med formidlingen af tilbuddet? 
Målgruppen for netværksforløbet er ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og 
tillidsvalgte i MED. 
 
Organisationerne anmodes om at videreformidle tilbuddet i relevante sammenhænge.  
 
Materiale 
Der er udarbejdet følgende materialer, som kan bruges i forbindelse med formidlingen af tilbud-
det om netværksforløb: 
• Generel artikel om netværksforløb på vpt.dk. 
• Artikel om tilbuddet på hhv. ældreområdet samt jobcentre og familieafdelinger. 
 
Yderligere information om netværksforløb, herunder tilmelding, sker via www.vpt.dk. 
 
Tilbuddet skal ses i forlængelse af, at det i forbindelse med OK-21-forliget indgår i aftalen om 
SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne –, at SPARK skal udvikle net-
værksforløb med udgangspunkt i temaer fra bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø samt re-
levante elementer i aftalen om trivsel og sundhed.  
 
For spørgsmål om ovenstående kontakt chefkonsulent Henrik Carlsen tlf. 3347 0617 eller mail: 
hc@forhandlingsfaellesskabet.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse Henrik Carlsen 
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