
 

Ingen skal krænkes eller chikaneres 

Kære faglige tillidsrepræsentant 

 

Ingen skal udsættes for seksuelle krænkelser eller chikane. Hverken i fritiden eller på arbejdet. 

Det bør vores arbejdsmiljølov og øvrig lovgivning sikre. 

  

Nøjagtig som vi lovgivere bør sørge for, at der er regler, kontrol og vejledning så alle 

lønmodtagere har et sundt og sikkert arbejdsmiljø, uanset om vi arbejder med asbest, på 

Femern eller et slagteri. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev. 
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1: Asbest 



Asbest er stadig årsagen til mange dødsfald i Danmark. Efter vores samarbejde med BAT-

kartellet, blev der rejst en række krav om, at der skulle gøres en øget indsats for at fjerne 

asbest i 2016. Kravene dannede baggrund for en aftale i Folketinget om en øget indsats mod 

asbest i 20 punkter. 

  

Hvert år skal der gøres status af Arbejdstilsynet. Den er netop kommet, og derfor har jeg 

foreslået, at vi tager en ny runde om asbest, da det store forslag om at lave en plan for et 

asbestfrit Danmark ikke er med i aftalen fra 2018. 

  

2.  Første sejr på Femern Bælt 

Det blev en god dag. Demonstrationen foran Arbejdsretten var planlagt som en protest mod 

det hollandske firma på Femern-forbindelsen der ikke ville tegne overenskomst. 

  

Få timer før indgik byggefagenes fagforeninger og det hollandske firma - og de lange 

arbejdsdage mm er dermed slut. Der var derfor smil på alles læber. Første sejr på de 

kommende års største byggeri er hjemme. 

  

I Folketinget fortsætter debatten, da ministeren er enig i, at der bør strammes op på reglerne 

om arbejdstid og hviledøgn. 

 Sociale klausuler/arbejdsklausuler i Femern-kontrakten. Læs her 
 Ministerens svar om dispensationer. Læs her 
 Følg samrådet med transportministeren på TV fra Folketinget 21. oktober 

(Beskæftigelsesudvalget) 
 Svar fra ministeren på spørgsmål 435: Om normalisering af arbejdstiden på byggeriet 

af Femernforbindelsen (14.10.2020) Læs dokumentet 
 Svar fra ministeren spørgsmål 436: Om tage initiativ til at arbejdstidsreglerne på 

byggeriet af Femernforbindelsen overholdes (14.10.2020) Læs dokumentet 

 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/441/svar/1697269/2256382.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/455/svar/1694528/2254542.pdf
https://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/435/svar/1700518/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/436/svar/1700520/index.htm


3. Forhandling om arbejdsskadeloven starter 

(måske) nu 

I januar udsendte beskæftigelsesministeren forslag til en forenkling af anmelderegler for 

arbejdsulykker. Desuden indeholder en forbedret dækning ved kapitalisering af støtten. Disse 

ændringer kommer til behandling i Folketinget nu. 1. behandlingen er datosat til 3. november. 

  

Læs lovforslaget her – og kommenter gerne. 

  

Beskæftigelsesministeren har desuden inviteret ordførerne til 3 temamøder om 

arbejdsskadeloven. Der er ikke tale om forhandlinger (endnu). Men i regeringens lovkatalog er 

der varslet forhandlinger i foråret. I sidste og i forrige periode blev der også taget initiativer til 

at igangsætte forhandlinger, men de kom aldrig i gang. 

  

Vi varmer op med at samle forslag til forbedringer af det indviklede lovkompleks. Bidrag gerne 

med forslag. De 4 første forslag er: 

 Varigt mén. Smerter skal udgøre en betydelig del af grundlaget, når méngraden skal 
fastsættes. 

 Midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne. Når skadelidte er færdigbehandlet, men 
den erhvervsmæssige situation endnu ikke er afklaret, skal der fastsættes et 
midlertidigt erhvervsevnetab og udbetales en midlertidig løbende erstatning. 

 Sygedagpenge. Sygedagpengene skal fortsætte indtil der er truffet endelig afgørelse 
om erhvervsevnetab. 

 Revalidering. Der skal være en ret til revalidering, hvis skadelidte ikke længere kan 
arbejde inden for sit hidtidige arbejdsområde. 

  

4. Psykisk arbejdsmiljø har fået egen 

bekendtgørelse 
Det psykiske arbejdsmiljø har fået sin egen bekendtgørelse. Det har Enhedslisten kæmpet for 
i mange år. Bekendtgørelsen er bedre end en række regler og vejledninger. Det giver overblik 
og et bedre retsgrundlag. 
  
Forhåbentlig vil bekendtgørelsen, med de svagheder, der er i den, blive brugt rigtig meget for 
de mere end 430.000 mænd og kvinder, der hver dag går på arbejde i et psykisk belastende 
arbejdsmiljø. 
  
Enhedslisten foreslår, at der de første 2 år afsættes midler til oplysning på arbejdspladserne, 
uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter og en særlig indsats i 
Arbejdstilsynet. 

 Læs mit debatindlæg i A4 Arbejdsmiljø her 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l22/20201_l22_som_fremsat.pdf
https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/bekendtgoerelse-om-psykisk-arbejdsmiljoe-grundproblemet-er-uloest


 Læs Enhedslistens uddybende kommentar her 
 Se hele den svenske bekendtgørelse her 
 Læs NFAs rapport fra 2018 om ”Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-

skeletbesvær” 
 Læs Metodeudvalgets rapport 
 Læs om Rigsrevisionens beretning og statsrevisorernes kritik 

  
  

5. Sexisme og seksuel chikane 
Der er gang i debatten om seksuel chikane, og en masse kvinder træder modigt frem og 
fortæller om sexisme og seksuel chikane. 
 
Ligestillingsministeren taler om behov for lovgivning. Det er en god ide. 
Enhedslisten rejser krav om at ændre ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven, så der 
indføres et indirekte objektivt ansvar således, at arbejdsgivere kan holdes ansvarlige for 
chikane der udøves af kolleger, ledere, kunder, klienter eller andre, der kunne være undgået 
med passende forholdsregler. 
  
Det er et krav som støttes af 3F og HK – læs her. 

 

6. Corona-smitte på slagterier 
Der er stadig mange tilbageslag i kampen mod Corona. Corona-smitten på Danish Crown i 
Ringsted og Horsens burde have været forebygget. 
  
Enhedslisten foreslog 16. juni, at Arbejdstilsynet skulle ansætte en person i hver kommune til 
denne indsats året ud. Morten Skov, næstformand i FH foreslog 16. august at Arbejdstilsynet 
skulle ansætte 25 personer til et opsøgende rejsehold i Corona-indsatsen, og 10 mill. kr. til 
professionel rådgivning. 
  
Begge forslag blev afvist af beskæftigelsesministeren. Ministeren har nu meddelt, at 
Arbejdstilsynet de næste 2 uger skal sætte fokus på Corona-smitte på arbejdspladserne. 

 Corona-udbrud på slagteriet i Ringsted. Læs her 
 Enhedslistens forslag om Corona-taskforce. Læs her 
 FHs forslag til Corona-indsats. Læs her 
 Ministerens brev til beskæftigelsesudvalget om 14 dages indsats. Læs her og her 

http://christianjuhl.dk/nyheder/2020/10/psykisk-arbejdsmiljo-grundproblemet-ulost
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf
https://nfa.dk/-/media/NFA/Arbejdsmiljodata/Notat-om-OBmaal-AH2018.ashx?la=da
https://nfa.dk/-/media/NFA/Arbejdsmiljodata/Notat-om-OBmaal-AH2018.ashx?la=da
http://aktionsgruppen.dk/wp-content/uploads/pjecer/Psykosociale%20risikofaktorer%20i%20arbejdslivet.pdf
https://bm.dk/media/5400/statusredegoerelse-2017-vedroerende-metodeudvalgets-anbefalinger.pdf
https://jv.dk/artikel/fagforeninger-lovgivningen-mod-seksuel-chikane-skal-strammes
https://fagbladet3f.dk/artikel/79-nu-ramt-af-corona-smitte-paa-slagteri-i-ringsted
http://christianjuhl.dk/nyheder/2020/06/corona-task-force-under
https://fho.dk/blog/2020/08/16/fh-ubrugte-fondsmidler-skal-sikre-arbejdsmiljoeet/
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BEU/bilag/419/2255617.pdf
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/10/arbejdstilsynet-saetter-ind-mod-smittespredning/


 John Graversgaard om Danish Crowns dobbeltspil og om Tyskland. Læs her 
 Kjeld Hansens artikel Slagterijunglen i USA er fyldt med COVID-19. Læs her 
 Kjeld Hansens artikel: Danish Crown aner ikke hvordan slagteriarbejderne i Ringsted 

klarede smitten. Læs her   

  

 

7. 1.189 mill. kr. til arbejdsmiljø samler støv 
Svar fra ministeren om den sjældne brugte Fond til Forebyggelse og Fastholdelse viser, at der 
er masser af penge til arbejdsmiljøarbejde. Fondens midler er ikke rørt de sidste 6 år. 
  
Den gode nyhed, om at pengene stadig findes, har inspireret Enhedslisten til at forberede en 
række arbejdsmiljøforslag til finansloven for 2021. 
  
Læs ministerens svar her og her 
Læs FHs opfordring her 
  

8. 100 mill. kr. til rådgivning 
Enhedslisten har længe arbejdet for en årlig bevilling til arbejdsmiljørådgivning på små og 
mellemstore arbejdspladser. FH fik forslaget ind som en mindretalsforslag i Ekspertudvalget 
om arbejdsmiljøs indstilling i 2019. 
  
Forslaget ser nu ud til at blive realiseret som en årlig pulje på 100 mill. kr. Pengene tages fra 
Aftale om ret til seniorpension fra sidste år. Det fremgår i en bisætning i et svar fra ministeren 
på et spørgsmål om FHs forslag til forbedring af indsatsen mod Corona. 
  
Læs den hemmelige nyhed her 
  

https://gylle.dk/danish-crowns-dobbeltspil-om-corona-og-tyskland/
https://gylle.dk/slagterijunglen-i-usa-er-fyldt-med-covid-19-og-styres-af-blackrock/
https://gylle.dk/danish-crown-aner-ikke-hvordan-slagteriarbejderne-i-ringsted-klarede-corona-smitten/
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/370/svar/1684341/2235431.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/369/svar/1684338/2235425.pdf
https://fho.dk/blog/2020/08/16/fh-ubrugte-fondsmidler-skal-sikre-arbejdsmiljoeet/
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/371/svar/1684340/2235429.pdf


9. Fald i Arbejdstilsynets reaktioner 
En kortlægning som A4 Arbejdsmiljø har lavet viser, at der de seneste fem år er der sket et 
drastisk fald i Arbejdstilsynets reaktioner til landets arbejdspladser om psykisk og fysisk 
arbejdsmiljø. 
  
Påbud og vejledninger om psykisk arbejdsmiljø er faldet med 43 procent fra 2015 til 2019, 
mens reaktioner om muskel-skeletbesvær, der blandt andet handler om forkerte 
arbejdsstillinger og løft, er faldet med 38 procent i samme periode. Fra 2015 til 2019 er antallet 
af forskellige arbejdspladser, som Arbejdstilsynet har besøgt, desuden faldet med 45 procent. 
  
Læs ministerens svar her her  
  

10. Arbejdsmiljøorganisationen 
Det midlertidige ekspertudvalg vil komme med indstillinger omkring nytår. Herefter vil der 
komme en forhandlingsrunde om hvilke lovændringer der skal igangsættes. 
LO Hovedstaden havde 30. september foretræde for Beskæftigelsesudvalget om flg. 
spørgsmål: 

 Ved påbud skal Arbejdstilsynet sikre, at alle berørte medarbejdere, bliver informeret om 
påbuddet og dets indhold. 

 Arbejdstilsynets lovhjemmel ved anonyme klager skal ændres – særligt når det gælder 
det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal kunne gå ind i sagen, uden det først skal 
nævnes ved rundbordssamtalen med ledelsen. 

 

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. 

 

Venlig hilsen 

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 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/beu/spm/382/svar/1684392/2235543.pdf

