
Udsendt 15. maj 2020 

 

Corona: Sikkert arbejdsmiljø er livsvigtigt 

Kære faglige tillidsrepræsentant 

 

Alt i mens Danmark lukkes langsomt op, og hverdagens helte kæmper mod smitten, så er fokus 

på arbejdsmiljøet i blevet livsvigtig. Det har det altid været, men endnu mere nu. Det holder jeg 

og Enhedslisten skarpt øje på, så ingen skal frygte at gå på arbejde.  

  

Dette nyhedsbrev handler ikke kun om Corona, men også om andre vigtige arbejdsmiljøsager, 

fx dødsulykker og BIO4/HFOR-sagen. 
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1: Arbejdstilsynet ikke op på fulde omdrejninger 
"I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige tilsyn og 

kontrolmyndigheder følger med". Sådan står der i aftalen mellem partierne om genåbning fra 

torsdag. 

 

Hvis der skulle være overensstemmelse mellem tekst og virkelighed, ville AT i dag være åbnet i 

fuld omfang og de tilsynsførende ude på arbejdspladserne. Men AT følger ikke med, og lige nu 

er kun en tredjedel i sving. Det betyder, at er hver dag er øget risiko for skader på liv og helbred 

på landets arbejdspladser. 

 

Tænk, hvis politiet under corona-krisen havde kørt på 1/3 kraft. Så ville der have lydt et 

ramaskrig især fra de borgerlige, der igen og igen taler imod en fuld åbning af Arbejdstilsynet. 

Forhåbentlig tager beskæftigelsesministeren hurtigt skridt til at sikre AT i fuld drift.  

 FH: AT skal tilbage på fuld styrke NU. Læs her 

 Ingen hurtig genåbning af AT efter partiledernes aftale torsdag. Læs her 

 AT vender det blinde øje til nedslidning og psykisk arbejdsmiljø under coronaen. Læs her 

 Tilsynet droppede 3000 corona-kontroller. Læs her 

 Jakob Ellemann afviser at åbne Arbejdstilsynet. Læs her 

 Seruminstituttet: AT kan åbne. Læs her 

(Jeg beklager de mange betalingsmure) 

   

2: Smittefare fra udenlandsk arbejdskraft 
Virksomhederne skal have styr på corona. Det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for at 

hygiejne, afstanden, ordentlige spise- og toiletforhold er i orden - også for udenlandske 

arbejdere. Arbejdstilsynet skal lave målrettet indsats med mulighed for påbud fra første besøg. 

  

I 7 punkter er der sat fokus på at minimere corona-smitten. Arbejdspladsen og Arbejdstilsynet 

kommer til at spille den vigtigste rolle. De 7 punkter kan ses her 

 

Jeg er glad for at beskæftigelsesministeren - langt om længe - har lyttet til Enhedslistens forslag. 

 

Jeg er mest nervøs for at kun 1/3 af Arbejdstilsynet er i funktion, og at den netop vedtagne plan 

kun gradvis sender AT op på fuld styrke, samt at ATs opsøgende corona-kampagne sat i bero. 
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Vi skal fastholde arbejdsgiverens ansvar for at sundheden er i top, at afstand og hygiejne 

sikres, og at ingen bliver smittet. Hvis ikke det er i orden, skal hammeren falde. Hvorfor det? 

Fordi smitten ligeså vel kan komme fra danske kolleger som fra tyske, svenske, polske o.a. 

kolleger. Test og karantæne skal bruges for arbejdere fra lande og områder med højere 

smittetryk end i Danmark.  

 Virksomhederne har ansvaret. Læs her 

 Læs mere her 

 Læs ministersvaret her 

 Helt sjak ramt af corona. Læs her 

 Bekymrende at bygningsarbejdere bare krydser grænsen. læs her 

 Informations ene øje. Læs her 

3: Svajende stilladser og miljøforurening 
Svajende stilladser, byggeaffald i flammer og en byggegrund plastret til med farligt og 

miljøforurenende byggeaffald. Det var et syn ud over det sædvanlige, der onsdag mødte 

Arbejdstilsynet under et kontrolbesøg på en større renovering af en landejendom i Auning lidt 

uden for Randers. 

 

Da Arbejdstilsynet dukkede op, var litauiske byggearbejdere i fuld gang med at fylde en 

brændende stålcontainer med brædder og gammelt isolationsmateriale. Det er på høje tid at 

Arbejdstilsynet nu igen kommer ud at køre med fuld mandskab - så der kan blive ryddet op i de 

alt for mange ulovlige arbejdsforhold. 

  

Læs mere her 

   

4: Arbejdsskadedækning ved corona 
Der har været en længere debat om, hvordan man kan få anerkendt en arbejdsskade efter 

coronasmitte på arbejdspladsen. Især bevisbyrden har været til debat. Hvordan kan man 

bevise, at man er smittet på en arbejdsplads? 

  

Derfor vil det være helt oplagt at arbejde med omvendt bevisbyrde, så det er arbejdsgiveren, 

der skal sansynliggøre, at der ikke har været smitte på arbejdspladsen.  
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 Advokater: Nye regler om anmeldelse holder ikke. Læs her 

 Anmeld coronasmitte. Læs Fagbladet her 

 Permanent åndenød af corona. Læs her 

 Over 100 indberetninger af corona-skader. Læs her 

 Læs ministerens svar her og her 

 Ministeren trækker i land her 

5: Skandalen i Grenå 

Skandale i Grenå: 1 død og 2 alvorlig skadet ved eksplosionsulykke, der burde være 

forebygget. Ulykken sker i en periode, hvor store dele a Arbejdstilsynet er hjemsendt pga 

corona. 

Læs mere her 

  

6: Voksenmobning og selvmord 

Læs ministerens svar på spørgsmål om voksenmobning og selvmord her 

  

7: Skærm-bekendtgørelse 

Læs ministerens svar på spørgsmål om skærmdirektivet her og her 

  

8: Politiets procedurer og bøder om arbejdsmiljø 

Læs ministerens svar på spørgsmål om politiets procedurer vedr. arbejdsmiljø og bøder her 

  

9: BIO4 skandalen udvikler sig foruroligende 

Håndværkere på det store byggeri på BIO4 er foregået med systematiske overtrædelser af 

grænseværdierne, helt op til 100 gange. Det drejer sig om påvirkning fra isocyanat-dampe fra 

isoleringsmaterialet, som er stærkt allergifremkaldende selv i små doser, og som kan fremkalde 

betændelsestilstand og vand i lungerne. 
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Det er en skandale, at bygherren, HFOR, og virksomhederne spiller hasard med de ansattes 

helbred og systematisk har overtrådt Arbejdsmiljøloven. Det bør få alvorlige konsekvenser for 

de ansvarlige. Ledere, der så ligeglade med ansatte, bør ikke have ansvaret for ansattes liv og 

helbred. 

  

En systematisk overtrædelse af grænseværdierne på op til mere end 100 gange er ganske 

uacceptabelt. Sagen viser også, at Arbejdstilsynet har været alt for henholdende med at 

reagere på de systematiske overtrædelser. 

  

Læs mere i A4-Arbejdsmiljø her og her og her 

  

Læs mine spørgsmål til ministeren her 

  

Spørgsmål er ikke besvaret 

Spørgsmål til ministeren d. 21.4.2020 BIO4/HFOR er endnu ikke besvaret, selvom det har 

været muligt at få aktsindsigt i sagen (ATs påbud er vedhæftet). 

 

AT skriver de har været i en længere dialog, og nævner 3 besøg: 24. oktober, 29. oktober og 

først 25. november gives der strakspåbud. Og d. 5. december, hvor der laves kontrolbesøg og 

AT accepterer virksomhedens løsning. 

 

I beskrivelsen af besøget allerede d. 24. oktober, beskrives problemerne med udsættelse for 

gasser, så der kunne være afgivet påbud allerede her. Det samme sker ved besøget d. 29. 

oktober. Men først d. 25. november gives der påbud. Ved kontrolbesøget 5 december oplyser 

HFOR, at der er lukket for, at andre kan arbejde i området, indtil der ikke er flere gasser i luften. 

Det kunne være sket langt tidlige. 

 

Derfor disse nye spørgsmål til ministeren. 

 

Sagen er grundig omtalt i Nyt om Arbejdsmiljø fra Borgen 21. april 2020 

  

10: Samråd med ministeren 
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20. maj kl.12.00 Om overskridelser af grænseværdien for isocyanater på BIO4-byggeriet. Læs 

her og følg på Folketings-TV. 

  

11: Asbest-skandale i Region Hovedstadens 

sygehusbyggeri 

I næsten fire uger vidste den øverste byggeledelse i Region Hovedstaden, at der var 

konstateret asbest på byggepladsen ved Ny Hvidovre Hospital - der bliver et af Danmarks nye 

supersygehuse - uden at de giver oplysningerne videre til underentreprenørerne på 

byggepladsen. Det fremgår af en afgørelse fra Arbejdstilsynet. 

  

Det er ganske grotesk, at der netop er på byggeri af et supersygehus ses stort på arbejde med 

et af de farligste stoffer på en byggeplads, asbest. Det er skandaløst, at det kan ske. Region 

Hovedstadens ansvarlige folk har i denne sag handlet ganske uansvarligt og set stort på 

bygningsarbejdernes helbred, når de ikke videregiver oplysninger op forekomst af asbest. 

  

Læs hele min pressemeddelelse 

  

Læs mere i A4 her: www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/regionasbest 

 

Har du noget på hjerte 
Skriv til os, hvis du har emner eller forslag som bør tages op i Folketinget og 
Beskæftigelsesudvalget. Enhedslisten har et arbejdsmiljøudvalg, der mødet en gang om 
måneden. Her er også plads til dig. 
  
Christian Juhl 
Arbejdsmiljøordfører 
Mobil 61 62 50 98 / mail: christian.juhl@ft.dk 

Eller til arbejdsmarkedsrådgiver 
Jakob Nerup mobil 61 62 31 52 / mail: jakob.nerup@ft.dk 
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