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Høringsbrev 

Arbejdstilsynet har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om systematisk 

arbejdsmiljøarbejde og udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse.  

Baggrunden for ændringerne er, at det følger af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at 

reglerne om de formelle arbejdsmiljøkrav, som fremgår af bekendtgørelse om 

samarbejde om sikkerhed og sundhed samt bekendtgørelse om arbejdets udførelse, skal 

samles i én bekendtgørelse med henblik på at skabe mere klarhed om reglerne.  

Derudover fremgår det, at der skulle nedsættes et midlertidigt AMO-udvalg bestående 

af arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet. Det midlertidige 

AMO-udvalg skulle drøfte potentialet for et forbedret AMO-system (AMO står for 

arbejdsmiljøorganisation), herunder om arbejdsmiljøuddannelsen kan forbedres, og om 

arbejdspladsvurderingen kan blive et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet.  

I april 2022 kom det midlertidige AMO-udvalg med sine anbefalinger, og der lægges 

nu op til, at udvalgets regelanbefalinger implementeres i udkast til bekendtgørelse om 

systematisk arbejdsmiljøarbejde. AMO-udvalgets anbefaling om ren virtuel 

gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen forventes dog implementeret i 

bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske 

arbejdsmiljøuddannelser, som sendes i høring på et senere tidspunkt.  

Bekendtgørelsesudkastene behandles i regeludvalg nedsat under Arbejdsmiljørådet, 

hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret.  

Flere af AMO-udvalgets anbefalinger, som der er lagt op til en implementering af i 

bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde, forudsætter ændring af 

arbejdsmiljøloven. Det forventes, at de nødvendige ændringer sker ved lovforslag om 

ændring af arbejdsmiljøloven, der fremsættes i november 2022. Bekendtgørelserne 

forventes at træde i kraft den 1. januar 2023. Samtidig ophæves bekendtgørelse om 

samarbejde om sikkerhed og sundhed. 

Kontaktpersoner i Arbejdstilsynet er Annalina Ege-Møller (Tlf. 72209176, 

aegm@at.dk) og Malou Holm Rasmussen (Tlf. 72209123 mhr@at.dk) 

Eventuelle høringssvar bedes sendt til ovenstående kontaktpersoner, samt til at@at.dk 

senest den 14. oktober 2022 
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