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Nyt om arbejdsmiljø fra 

Borgen – 28. november 2018 

Kære fagforeninger, forbund og A-kasser 

 

Skal Arbejdstilsynet fyre folk? Det finder vi ud af om få dage, når regeringen og DF 

offentliggør deres finanslov. En opløftende nyhed er, at en samlet opposition 

kræver 100 millioner ekstra til Arbejdstilsynet. Samtidig er skandalen om det 

kræftfremkaldende krom-6 rullet ud, og det forfølger jeg nådesløst her på 

Christiansborg. Læs mere om de aktuelle politiske tiltag ift. arbejdsmiljøet eller 

mangel på samme i dette nyhedsbrev. 

 

Indhold 

1. 100 millioner kr. til Arbejdstilsynet 

2. Høj kræftrisiko ved krom-6 har været kendt i ministeriet i årevis 

3. Ekspertudvalgets 18 anbefalinger blev en tynd kop te 

4. Ministeren anerkender kritik af virksomhedernes arbejdsmiljø-indsats 

5. Hvorfor sidder taxachauffører alt for længe bag rattet? 

6. FTF og det psykiske arbejdsmiljø 

7. HK-medlemmernes forslag til bedre arbejdsmiljøet  

https://mailchi.mp/enhedslisten/0w36jkzz5p-1830077?e=467cd1a206


  

1. 100 millioner kr. til Arbejdstilsynet 

Kravet, fra en samlet opposition med Enhedslisten i spidsen om 100 millioner 

kroner mere til arbejdstilsynet på næste års finanslov, kunne DF ikke umiddelbart 

bakke op. Og dog. 

Det forlyder, at både ministeren og DF har forstået signalet og lige nu forhandler 

om at finde penge til Arbejdstilsynet. Det nytter tilsyneladende at protestere og 

stille krav. 

Læs LOs kommentar her og her 

Læs DAs kommentar her 

  

2. Høj kræftrisiko ved krom-6 har været kendt i ministeriet i årevis 

EU er i færd med at fastsætte en grænseværdi for Krom-6, der betyder, at op mod 

10 pct. af de arbejdere, der arbejder med det stærkt kræftfremkaldende stof, 

risikerer at blive syge. Meget tyder på, at beskæftigelses-ministeriet kan have 

været involveret. De har i hvert fald kendt til problemet siden februar 2017 og 

ministeren har undskyldt flere gange, at der ikke er sket noget. 

 

I Danmark er grænseværdien lavere, men stadig alt for høj. Her risikerer 2 pct. af 

de, der arbejder med krom-6 at blive syge. Hertil kommer, at der i årevis ikke har 

været arbejdet systematisk fra myndighedernes side med at fremme en udfasning 

af det sundhedsfarlige stof, som både kan medføre kræft og kromosomfejl. 

 

I EU er ca. 900.000 arbejdere dagligt i kontakt med krom-6, ca. 10.000 i Danmark. 

I Danmark får 1000-1500 arbejdere hvert år kræft fra deres arbejdsplads. Sagen 

skal afklares, og grænseværdierne skal sættes så lavt at mennesker ikke bliver 

syge af at arbejde med stoffet. Og så skal arbejdet med at udskifte farlige stoffer 

og materialer som krom-6 med mindre farlige stoffer opprioriteres. 

 

Derfor har vi haft indkaldt ministeren i samråd 21. november. 

Læs mere her og her og her og her 

Læs ministerens redegørelse her og her og her 

  

3. Ekspertudvalgets 18 anbefalinger blev en tynd kop te 

Regeringens ekspertudvalg der skulle komme med svar på krisen i arbejdsmiljøet, 

har leveret 18 anbefalinger, og de fik en blandet modtagelse. Ministeren meldte ud, 
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at han ville forhandle et forlig med forligskredsen, der består af alle partier på nær 

Enhedslisten, SF og Alternativet. 

Et samlet forligskreds har fastholdt, at vi ikke kunne være en del af forligskredsen. 

 

Efter en tænkepause, har ministeren dog ændret mening. Han inviterer nu alle 

partier med i forhandlingerne om arbejdsmiljøet ud fra ekspertudvalgets 

anbefalinger. Der bliver dog behov for et par supplerende anbefalinger fra os, når 

vi kommer så langt. Arbejdsgiverne prøver at forhindre forandringer ved at påstå, 

at der ikke findes evidens/bevis for behovet for forbedringer. 

 

Læs Arbejdsmiljørådgiverenes kommentar her 

Læs min kommentar her og her 

Læs DAs kommentar her 

Læs Dansk Erhverv her 

Læs 3Fs kommentar her 

  

4. Ministeren anerkender kritik af virksomhedernes arbejdsmiljø-indsats 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført 

spørgeskemaundersøgelsen "Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017". 

Der er samlet data ind fra sidste kvartal af 2017 og første kvartal af 2018. 

Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan virksomhederne overholder formelle 

krav, spiller sammen med myndighederne, løfter egen-indsatsen og efterspørger 

rådgivning. 

 

Der er ingen større fremgang i den forebyggende indsats. Et par eksempler: 

 Kun halvdelen af små virksomheder med færre end 10 ansatte og ingen ret 

til at vælge arbejdsmiljørepræsentant, har gennemført den årlige 

arbejdsmiljødrøftelse sammen med medarbejderne. 

 31 % af de mellemstore virksomheder med 10-34 ansatte har ikke etableret 

den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation. 

 4 ud af 10 virksomheder følger ikke konkret op på APV’en 

På samrådet i Beskæftigelsesudvalget erkendte ministeren svaghederne og gav 

tilsagn om at AMO, APV mm indgår i de kommende forhandlinger på baggrund af 

ekspertudvalgets indstillinger. 
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Læs mere her 

Læs min kommentar her 

Læs rapporten her 

Se samrådet her 

  

5. Hvorfor sidder taxachauffører alt for længe bag rattet? 

Minister erkender problemer i taxabranchen. 9 ud af 10 taxichauffører i Danmark 

har følt sig trætte, og knap hver anden har været indblandet i trafikuheld på jobbet, 

fordi de var for trætte til at køre. En frisk nordisk undersøgelse viser, at mange 

arbejdstimer og træthed bag rattet er et kæmpeproblem for taxichauffører og for 

trafiksikkerheden på de danske og nordiske veje. 

 

Enhedslisten og SF havde kaldt ministeren i samråd om de uholdbare forhold - 

hvor vi opfordrede ham til at kulegrave området. Han erkendte de alvorlige 

problemer og vil nu igangsætte en undersøgelse af problemerne. Et af 

problemerne kan være, at chaufførerne er provisionslønnede. Det betyder at lave 

provisioner og perioder med få kunder kompenseres af både vognmænd og 

chauffører med ekstra timer. 

 

Sandsynligvis ligger løsningen i faste timelønninger og fast arbejdstid. Det 

forudsætter at 3F og taxavognmændene kigger kritisk på deres overenskomster, 

der er bygget op på provision. Det er derfor vigtigt at undersøgelsen planlægges i 

samarbejde med bl.a. chaufførernes fagforening, 3F, så alle detaljer kan komme 

frem i lyset – og så bæredygtige løsninger kan komme på bordet.  Denne 

undersøgelse vil ministeren efter samrådet igangsætte. 

 

Se samrådsdebatten her 

Fagbladet artikel her og her 

Læs også her 

  

6. FTF og det psykiske arbejdsmiljø 

FTF stillede på en konference i foråret, som blev afholdt på Christiansborg, 3 

forslag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Det har vi bedt ministeren svare 

på. ”Hvad mener ministeren om hovedorganisationens forslag”, spurgte SF og 

Enhedslisten ham på et samråd i beskæftigelsesudvalget 

Se samrådsdebatten her 
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Læs mere her 

  

7. HK-medlemmernes forslag til bedre arbejdsmiljøet 

HK har indsamlet et meget stort antal bud fra medlemmerne på, hvad der skal til 

for at forbedre arbejdsmiljøet. Vi, d.v.s. Enhedslisten og SF, sendte dem til 

beskæftigelsesministeren. Vi spurgte ham, hvad han mente op HK-medlemmernes 

forslag på et samråd. HK privat havde op til samrådet indrykket en helsides-

annonce om sagen. 

Lyt til samrådsdebatten her 

Læs mere om HKs forslag her 

   

Har du noget på hjerte 

Skriv til os, hvis du har emner eller forslag som bør tages op i Folketinget og i 

Beskæftigelsesudvalget, hvor blandt andet arbejdsmiljøet hører til. 

Enhedslisten har et arbejdsmiljøudvalg, der mødes en gang om måneden. Her er 

også plads til dig. Vil du være med, så kontakt mig. 

 

Venlig hilsen 

Christian Juhl 

Arbejdsmiljøordfører 

Mobil  61 62 50 98 

christian.juhl@ft.dk 

 

Faglige nyheder om faglig kamp fra 

Enhedslisten 

Få daglig opdatering af faglige aktiviteter og nyheder her. 

 

 

Kontakt: 

Anders Olesen 

Faglig koordinator. 
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mobil: 23 24 32 54 

email: anders.o@enhedslisten.dk 

   

 

Denne mail sendes til alle fagforbund, fagforeninger og A-kasser. 

 

SpÃ¸rgsmÃ¥l og kommentarer sendes til faglig koordinator Anders Olesen pÃ¥ faglig@enhedslisten.dk 

 

Landskontoret  

StudiestrÃ¦de 24, 1.  

1455 KÃ¸benhavn K  

 

afmeld dette nyhedsbrev    ret i abonnementsindstillinger  
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