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Nyt fra Borgen om arbejds-

miljø – 20. september 2018 

Kære fagforeninger, forbund og A-kasser 

 

Folketinget har endnu ikke været samlet, men det betyder ikke at kampen om 

arbejdsmiljøet står stille her på Borgen. Der er gang i flere vigtige ting, hvor der 

både er gode og dårlige nyheder, mens vi venter i spænding på ekspertudvalgets 

rapport, der kommer i næste uge. 

 

100 millioner kr. til Arbejdstilsynet 

Det er kravet fra Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Alternativet, SF og 

Enhedslisten i forbindelse med at regeringen i finansloven for næste år igen 

lægger op til nye forringelser hos Arbejdstilynet – i alt 25 færre ansatte. 

Vi har forsøgt at få Dansk Folkeparti med bag kravet, men de mener, at der er 

penge nok. 

Læs partiernes udtalelser her 

Læs en artikel i Avisen.dk her 

Læs kommentar til finansloven her 

Og her 

  

Ekspertudvalgets visioner offentliggøres 27. september 

Regeringens ekspertudvalg fremlægger sine anbefalinger 27. september. 

Udvalgets arbejdet har været meget lukket. Og kommissoriet for udvalget har bl.a. 

været at udvalgets anbefalinger skal være udgiftsneutrale. 
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LO arrangerede i starten af dette år en konference på Christiansborg hvor en 

række forslag blev fremlagt. 

Læs LOs 14 anbefalinger her og vær klar til debatten i næste uge. 

  

Høje ulykkestal 

Arbejdstilsynet offentliggjorde i juli ulykkestallene for 2017. 

De er stadig alt for høje. Der er virkelig brug for en forebyggende indsats. 

Dødsulykkerne har dog haft en faldende tendens de sidste par år. 

Læs mere her 

  

Ingen tegn på fremgang i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 

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 pct 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 

Det interessante bliver at se, om samme minister og samme erhvervsliv har lyst til 

at give den en ordentlig skalle, når vi ser Ekspertudvalgets resultater 27. 

september. 

Læs mere her her 

Læs min kommentar her 

  

Naturstyrelsen skærer hårdt 

Regeringen vil nedlægge godt 30 stillinger i Naturstyrelsen og udliciterer yderligere 

70 årsværk. 

Jeg bad ministrene orientere om baggrunden for nedskæringerne og udliciteringen 

og om konsekvenserne heraf for de ansatte s arbejdsforhold og 
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arbejdsmiljøforhold - og for udviklingen af skovdriften.  Jeg bad desuden 

ministrene redegøre for, hvordan de ved nedskæringerne og udliciteringen vil sikre 

ordentlige løn- og arbejdsforhold for de ansatte - og tilgodese det langsigtede 

hensyn til miljø og natur. 

Se debatten på Folketings-TV her 

  

Asbest-aftale med alle partier – men uden nye penge 

For godt 2 år siden bad jeg om et møde med den daværende 

beskæftigelsesminister. 

Byggefagene i BAT-kartellet havde overbevist mig om, at der stadig er alt for 

mange som dør af arbejde med asbest – især når de har arbejdet med nedrivning 

af huse med asbest. Ministeren var ikke afvisende og spurgte, hvilke krav jeg ville 

stille. 

Ingen, svarede jeg. I denne sag er vi nødt til at have eksperterne ind. 

Arbejdstilsynet, BAT-Kartellet og Byggeriets Arbejdsgivere skal have muligheden 

for at lave en handlingsplan med de punkter, som de kunne blive enige om. Det 

tog lidt tid at få i gang, men det lykkedes. 

I foråret afleverede de deres arbejde med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet. 

Nu har vi så skruet en politisk aftale sammen. 

Aftalen indeholder ikke nye penge – arbejdsmarkedets parter, forskere og 

Arbejdstilsynet skal levere. 

Læs pressemeddelelsen her 

Læs den politiske aftale her 

  

Arbejdsmiljø er en form for økonomisk kriminalitet 

Frode Sørensen har skrevet en artikel i Avisen.dk om den snigende død som følge 

af arbejdsbetingede lidelser 

Læs mere her 

  

Arbejdsmiljøkonferencen AM:2018 (Nyborg 18.-20. november) 

Den traditionsrige arbejdsmiljøkonference er spækket med workshops, foredrag og 

debatter om arbejdsmiljø. 

Det er mødestedet for arbejdsmiljøprofessionelle – det er desværre meget dyrt at 

deltage. 

I år prøver vi noget nyt – nemlig at lave en workshop med titlen ”Arbejdsmiljøet – 

set fra Christiansborg”: 
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Den alvorlige udvikling i psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger, muskel- og 

skeletpåvirkninger, alvorlige ulykker og Arbejdstilsynets tilstand har foruroliget 

politikere. Ekspert-udvalget har afleveret sin rapport. Og hvad så nu ? 

Korte oplæg ved arbejdsmiljøordførerne Lennart Damsbo-Andersen (A) og 

Christian Juhl (Ø) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen efterfulgt af 

debat med deltagerne. 

Det sker tirsdag 20. november kl. 10.15-11.30 i workshop 408. 

Læs mere her. 

  

Bambus 10 års jubilæum 

Byggefagenes rådgivningspatrulje har holdt 10 års jubilæum. 

Når vi diskuterer, hvad der kan komme i stedet for Bedriftsundhedstjenesten, der 

blev likvideret af Anders-Fogh regeringen, falder fokus ofte på Bambus, der er 

brancherettet og opsøgende. Tillykke til Bambus med de første 10 år 

  

Kommende samråd med ministeren  

 Hvorfor sidder taxichauffører alt for længe bag rattet? – jvf. Fagbladet 

artikel. Læs her og her. (Christian Juhl og Karsten Hønge) 

 24.10. kl. 11.30: Et bedre arbejdsmiljø. HK har offentliggjort medlemmernes 

forslag. Hvad vil ministeren gøre? Læs her (Christian Juhl og Karsten 

Hønge) 

 24.10. kl. 12.45: FTF stiller 3 forslag fra konference i foråret – hvad vil 

ministeren gøre ved dem? Læs her (Christian Juhl og Karsten Hønge) 

Følg debatterne på folketings-TV eller ved fremmøde i Folketinget - tjek hvor og 

hvornår her. 

  

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

Beskæftigelsesudvalg 

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

også plads til dig. 

 

Christian Juhl 

Arbejdsmiljøordfører 

 

christian.juhl@ft.dk 
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Mobil  61 62 50 98 

  

 

Faglige nyheder om faglig kamp fra 

Enhedslisten 

Få daglig opdatering af faglige aktiviteter og nyheder her. 

 

 

Kontakt: 

Anders Olesen 

Faglig koordinator. 

mobil: 23 24 32 54 

email: anders.o@enhedslisten.dk 

   

 

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

 

Spørgsmål og kommentarer sendes til faglig koordinator Anders Olesen på faglig@enhedslisten.dk 

 

Landskontoret  

Studiestræde 24, 1.  

1455 København K  

 

afmeld dette nyhedsbrev    ret i abonnementsindstillinger  
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