
 

Vis denne email i din browser  

  

 

 

  

Nyt om arbejdsmiljø fra 

Borgen – 8. juni 2018 
Foråret har stået i overenskomstens tegn, og det glæder en gammel 

fagforeningsmand som mig. Men det betyder ikke, at der ikke sker en masse 

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

både er gode og dårlige nyheder, mens vi spændt og bekymret venter på 

ekspertudvalgets rapport. 

 

Lad mig tage de gode først. Efter pres har beskæftigelsesminister Troels Lund 

Poulsen lovet, at langt flere skal have godkendt deres arbejdsskade. Han har 

ligeledes tilkendegivet, at ingen arbejdsmiljørepræsentanter skal kunne fyres. Han 

har også lovet, at Arbejdstilsynet skal stramme op på reglerne for anerkendelse af 

arbejdsulykker. Endelig er vi kommet i gang med at realitetsforhandle nye tiltag 

mod asbest. 

 

De dårlige nyheder er, at det ikke lykkedes at få vedtaget nogle forbedringer af 

arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår. Vi er heller ikke kommet igennem med 

forslag om, at gøre noget ved det dårlige psykiske arbejdsmiljø, og har derfor bedt 

ministeren om at kommentere på FTFs og HKs forslag. Der er dårlige nyheder om, 

at taxachaufførers ulykker skyldes træthed og at der er øget vold mod 

buschauffører. 

 

Du kan læse mere detaljeret om de enkelte nyheder herunder, hvor jeg bl.a. har 

link til de relevante sager.  

https://mailchi.mp/enhedslisten/0w36jkzz5p-1829873?e=467cd1a206


Venlig hilsen 

Christian Juhl 

Enhedslistens arbejdsmiljø ordfører 

 

Flere anerkendelser af arbejdsskader 

Der har længe været problemer med anerkendelse af arbejdsskader. Da loven om 

arbejdsskader blev lavet om i 2003, var målet at 80-85 af alle arbejdsskader skulle 

anerkendes. Efter en højesteretsdom 2013 faldt anerkendelserne til under 50 pct. 

Hvis man ikke får anerkendt sin arbejdsskade, risikerer man selv at skulle betale, 

kiropraktor, medicin, psykologi mm. 

 

Derfor havde Enhedslisten – sammen med SF rejst spørgsmålet overfor 

Beskæftigelsesminister i et samråd i Beskæftigelsesudvalget. Argumenterne 

virkede overbevisende på ministeren, der gav tilsagn om at ændre de eksisterende 

forhold inden sommerferien. Han gik endda så vidt, at der skulle findes en særlig 

løsning for dette problem, selvom de igangværende forslag til generel ændring af 

Arbejdsskadelovgivning måtte trække ud. 

 

En god dag for de tusinder af arbejdsskadede, der ikke får sine skader anerkendt. 

Foran ligger arbejdet med at få paragrafferne på plads.  

 

Se debatten fra udvalget i Folketings-TV  her 

Ministeren lægger sig fladt ned. Læs her 

Over 9.000 fik ikke anerkendt arbejdsskade sidste år. Læs mere her 

Kun hver anden får medhold. Læs mere her 

Godt nyt til arbejdsskadede. Læs her 

  

Ekspertudvalg eller syltekrukke? 

Regeringen har som bekendt nedsat et ekspertudvalg. Udvalget arbejder meget 

lukket, og det har indtil nu været svært at finde ud af hvilke planer de pusler med. 

 

LO arrangerede i starten af dette år en konference på Christiansborg om en række 

forslag, som LO havde bedt Teknologirådet udarbejde. Ovenpå denne konference 

var det efter vores mening på tide at høre ministerens mening om LOs bud. 
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Det sker bedst på et samråd i Beskæftigelsesudvalget. Og nogle meldinger fik vi 

dog ham til at melde ud. Min frygt for at udvalget ender med at blive en 

syltekrukke, er stadig stor. 

Se selv debatten fra beskæftigelsesudvalget her 

Læs Teknologirådets rapport her. 

  

Garanti mod fyring? 

En arbejdsmiljørepræsentant på en virksomhed uden overenskomst var ikke sikret 

mod afskedigelse. Det er ellers hvad Arbejdsmiljølovens § 10 foreskriver. 

Årsagen var, at der ikke var overenskomst i virksomheden. Det fastslog Højesteret 

29. november 2017. Ministeren gav sig efter samrådet, og han vil nu se på 

reglerne. 

Læs mere her 

Se Folketings-TV fra samrådet her 

  

Arbejdstilsynet anerkender ikke alle arbejdsulykker 

Vi forelagde 2 dødsulykker for Troels Lund Poulsen, som Arbejdstilsynet nægtede 

at anerkende. 

Det virkede overbevisende – så nu har ministeren bedt Arbejdstilsynet om at 

stramme op på reglerne. 

Læs her 

Læs mere her 

Se Folketings-TV fra samrådet her 

  

Små ændringer kan forebygge skader på liv og helbred 

Enhedslisten har stillet 2 forslag i Folketingssalen om at forbedre den 

forebyggende indsats på arbejdspladserne. 

 

Det ene forslag skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanten altid skal inddrages, når 

Arbejdstilsynet er på kontrolbesøg på arbejdspladsen. 

 

Det andet forslag skal sikre, at ansatte på virksomheder med 5 eller flere ansatte 

har ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der kan tage deres sag overfor 

arbejdsgiveren. I dag er den nedre grænse 10 ansatte. 
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Forslagene er stillet i forbindelse med regeringens lovforslag L 181 om at 

Arbejdstilsynet fremover skal have ret til at tage individuelle samtaler med de 

ansatte i forbindelse med tilsyn om psykisk arbejdsmiljø. 

 

Der er et akut behov for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen på især de små og 

mellemstore arbejdspladser. 61.000 danskere bliver hvert år udsat for en 

arbejdsskade, der i mange tilfælde ændrer deres liv og helbred. Det koster 

samfundet mere end 84 mia. kr. i sygedagpenge, behandling, pension og 

arbejdstab. 

 

I dette arbejde er arbejdsmiljørepræsentanten en af hovedpersonerne. Hvis vi 

sikrer valg af arbejdsmiljørepræsentanter på små virksomheder, og hvis hun eller 

han inddrages i virksomhedens forebyggende indsats, vil der kunne skabes store 

resultater uden større investering. Der er tale om meget lavt hængende frugter. 

 

Regeringen ønsker tilsyneladende ikke at tage nye initiativer. De har parkeret 

indsatsen i et ekspertudvalg, der for anden gang har udsat afslutningen på deres 

arbejde med et halvt år, så vi tidligst til oktober får deres forslag på bordet. 

 

Det er en skandale for de mange arbejdsskadede, hvoraf 2000 hvert år mister livet, 

at beskæftigelsesministeren forholder sig passivt til arbejdsskaderne. 

  

Asbest slår mennesker ihjel 

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

beskæftigelsesminister. Byggefagenes samvirke – BAT-kartellet havde overbevist 

mig om at der stadig er alt for mange som dør af påvirkning fra 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 sidste uge afleverede de deres arbejde med 8 forslag til forbedringer af 

arbejdsmiljøet. Nu er vi sammen med ministeren gået i gang med at forhandle de 
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politiske løsninger ud fra deres forslag. Jeg håber, at vi når færdig inden 

sommerferien. 

Læs mere her 

  

Titusinder rammes af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø – ministeren må 

handle 

Højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde skaber konflikt mellem arbejde og 

privatliv, viser ny undersøgelse. Dette og den stigende belastning i form af stress 

og psykosociale belastninger på arbejdspladsen skal stoppes. Derfor har vi kaldt 

beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i samråd. 

 

HKs tolv forslag til et bedre psykisk arbejdsmiljø her 

FTFs 3 forslag til, Uddannelse til ledere, Bedre lovmæssig regulering og Styrket 

tilsyn. 

Læs Avisen.dk her 

Læs mere her 

Og her 

  

Trætte taxachauffører skyld i mange ulykker 

En ny undersøgelse viser, at et meget stort antal ulykker, hvor taxachauffører er 

involveret, skyldes træthed. 

Vi tager sagen op i et samråd med Troels Lund Poulsen. 

Læs her 

  

Vold mod buschauffører 

Socialdemokraternes Lennart Damsbo-Andersen havde kaldt ministeren i samråd 

om det øgede antal overfald på bybuschauffører. 

Det fik vi en vigtig debat ud af. 

Se Folketings-TV fra debatten her 

  

  

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

Beskæftigelsesudvalg 

Desuden har Enhedslisten et arbejdsmiljøudvalg, der mødet en gang om 

måneden. Her er plads til flere. 
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Christian Juhl 

Arbejdsmiljøordfører 

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  

 

  

 
 

https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=77171e8ea8&e=467cd1a206
mailto:anders.o@enhedslisten.dk
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=be6103edc4&e=467cd1a206
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=2dd038fa43&e=467cd1a206&c=96a7eecc1c
https://enhedslisten.us1.list-manage.com/profile?u=63a7f00b375b56886ab879ee0&id=2dd038fa43&e=467cd1a206

