
 

 

Bilag til  

Vedtægter for Branchefællesskab for Arbejdsmiljø 

for Velfærd og Offentlig Administration 
 
Bilag 1 
 
BFA Velfærd omfatter følgende brancheområder: 
 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø - Velfærd og Offentlig administration 

Branchekode DB 07 - Navn på branchekode 

721100-Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 

721900-Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 

722000-Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanisti-
ske videnskaber 

851000-Førskoleundervisning 

852010-Folkeskoler o. lign. 

853110-Ungdoms- og efterskoler 

853200-Tekniske skoler og fagskoler 

854100-Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau 

854200-Videregående uddannelser på universitetsniveau 

855100-Undervisning inden for sport og fritid 

855200-Undervisning i kulturelle discipliner 

855900-Anden undervisning i.a.n. 

853120-Gymnasier, studenter- og HF-kurser 

477300-Apoteker 

750000-Dyrlæger 

852020-Specialskoler for handicappede 

861000-Hospitaler 

862100-Alment praktiserende læger 

862200-Praktiserende speciallæger 

862300-Praktiserende tandlæger 

869010-Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. 

869020-Fysio- og ergoterapeuter 

869030-Psykologisk rådgivning 

869040-Kiropraktorer 

869090-Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 

871010-Plejehjem 

871020-Institutionsophold med sygepleje i.a.n. 

872010-Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 

872020-Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede 

873010-Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap 



 

 

873020-Beskyttede boliger o.l. 

879010-Døgninstitutioner for børn og unge 

879020-Familiepleje 

879090-Andre former for institutionsophold 

881010-Hjemmehjælp 

881020-Dagcentre mv. 

881030-Revalideringsinstitutioner 

889110-Dagplejemødre 

889120-Vuggestuer 

889130-Børnehaver 

889140-Skolefritidsordninger og fritidshjem 

889150-Aldersintegrerede institutioner 

889160-Fritids- og ungdomsklubber 

889920-Flygtninge- og asylcentre 

889990-Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. 

949100-Religiøse institutioner og foreninger 

841100-Generelle offentlige tjenester 

841200-Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undta-
gen social sikring 

841300-Administration af og bidrag til erhvervsfremme 

842100-Udenrigsanliggender 

910110-Biblioteker 

910120-Arkiver 

781000-Arbejdsformidlingskontorer 

Note: i.a.n. = ikke andetsteds nævnt 



 

 

Bilag 2 
 
 
BFA Velfærd sammensættes således, jf. Bilag 2 til Aftale om etablering af Branchefællesskab for 
Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration 
 
 

Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden 

 
FOA-Fag og Arbejde: 
FOA-Fag og Arbejde (3) 
 
OAO: 
HK/KOMMUNAL (1) 
HK/STAT (1) 
Socialpædagogerne (1) 
 
FTF: 
Dansk Sygeplejeråd, DSR (1) 
Danmarks Lærerforening (1) 
BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk 

(1) 
Dansk Socialrådgiverforening (1) 
 
Akademikerne: 
Akademikerne (1) 
 

 
Moderniseringsstyrelsen: 
Moderniseringsstyrelsen (3) 
 
KL: 
KL (3) 
 
Danske Regioner: 
Danske Regioner (3) 
 
Akademikerne: 
Lederorganisationer (1) 
Arbejdsgivere, praksisområdet (1) 
 

Tilsammen: 11 Tilsammen: 11 

 
For hvert medlem af Rådet udpeges en suppleant fra samme organisation, med mindre 
andet aftales mellem vedkommende organisationer. Udpegningsperioden er den samme 
som for Rådets medlemmer. 

 
 
 
 
Bilag 3 
Parterne i aftalen om etablering af BFA Velfærd erklærer, at de vil samarbejde konstruktivt om 
gennemførelse af aftalen og om opfyldelse af BFA Velfærds opgaver. 
 
I praksis vil BFA Velfærd på alle niveauer arbejde efter en konsensusmodel, som betyder, at der på 
den ene side ikke etableres situationer, hvor en part kan blive nedstemt, men på den anden side 
kan en part ikke ved at nedlægge veto forhindre, at andre parters rimelige interesser bliver frem-
met.  
 
Ændringer i vedtægter og forretningsorden samt grundlæggende forhold omkring økonomi skal 
dog altid besluttes i enighed.  


