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Høring om udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven

Vedlagt udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven, som Ar-
bejdstilsynet skal anmode om bemærkninger til senest fredag den 23. sep-
tember 2016, kl. 12.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til postkasseMV@at.dk og
amf@at.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anne-Mette Fuglebjerg på e-mail 
amf@at.dk, telefon 7220 8575.

Det vedlagte lovforslag omhandler en tilpasning af arbejdsmarkedets parters 
arbejdsmiljøindsats, herunder strukturen og finansieringen af indsatsen.

Der er tale om følgende ændringer af arbejdsmiljøloven:
- De nuværende branchearbejdsmiljøråd erstattes af ”branchefælles-

skaber for arbejdsmiljø”.
- Det såkaldte to procent-bidrag, som indgår i finansieringen af parts-

indsatsen, beregnes fremadrettet som et gennemsnit af erstatninger 
og godtgørelser tilkendt efter arbejdsskadesikringsloven over en 10 
års-periode.

- Opkrævning af bidrag til finansiering af partsindsatsen, som i dag er 
baseret på erstatninger og godtgørelser tilkendt efter arbejdsskade-
sikringsloven i bidragsåret, vil fremover blive baseret på erstatninger 
og godtgørelser tilkendt året før bidragsåret.

- Arbejdsmiljørådets opgaver justeres, så rådet fremadrettet vil skulle:
o Iværksætte tværgående aktiviteter på tværs af de nye bran-

chefællesskaber
o Anbefale beskæftigelsesministeren, hvilke indsatser Viden-

center for Arbejdsmiljø skal igangsætte for de tildelte midler
o Inddrage viden om, erfaringer fra og ønsker til udvikling af 

arbejdsskadeområdet i sit arbejde og i sin årlige redegørelse 
til beskæftigelsesministeren.

Lovforslaget indeholder herudover følgende elementer:
- En ændring af Arbejdsmiljøklagenævnets sammensætning, så 

Justitsministeriet ikke længere skal indstille et medlem til nævnet.
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- Ordensmæssige ændringer, bl.a. ændringer som følge af den ændring, der 
tidligere i 2016 blev gennemført i arbejdsskadelovgivningen i forbindelse 
med, at Arbejdsskadestyrelsen fra 1. juli 2016 er erstattet af Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring.
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