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Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 2016 

Brug for en stærkere arbejdsmiljøindsats 

Bevillingerne til arbejdsmiljøindsatsen er stærkt faldende, og det på trods af, at der 

over de sidste ti år er gennemført en lang række reformer af pensionsalder og efterløn, 

som vil hæve tilbagetrækningsalderen markant de kommende år. Hvis alle lønmod-

tagere – også dem med fysiske og psykiske krævende job – skal være i stand til at blive 

længere på arbejdsmarkedet, så kræver det bedre arbejdsmiljø, så nedslidning og ud-

stødning fra arbejdsmarkedet undgås. LO slår derfor til lyd for en stærk opprioritering 

af arbejdstilsynet, og flere initiativer til fremme af et bedre arbejdsmiljø.  

Arbejdsmiljøindsatsen er skåret ned 

Bevillingerne til arbejdsmiljøindsatsen er faldet drastisk over de se-

neste ti år. Fra 2007 til 2016 er bevillingerne til arbejdsmiljøindsat-

sen reduceret med hele 180 mio. kr. eller med 20 pct.1 Alene fra 

2015 til 2016 er bevillingerne faldet med lidt over 100 mio. kr., sva-

rende til et fald på 13 pct., jf. figur 1. 

Figur 1. Udvikling i bevillinger til arbejdsmiljøindsatsen 

 
Anm.:  Tallene er opgjort i 2017-pl-niveau. 
Kilde:  Beskæftigelsesudvalget 2016, BEU Alm. del. 460. 

Det er afgørende, at der opretholdes en stærk arbejdsmiljøindsats, 

så forudsætningerne for at arbejde længere øges. Med andre ord 

bør erkendelsen fra velfærdsaftalen i 2006 genetableres: 

”Senere tilbagetrækning afgøres ikke alene af ændrede rettigheder og reg-

ler. Der skal ydes et ekstraordinært bidrag til, at et længere liv også bliver 

                                                             
1  Arbejdsmiljøindsatsen dækker over Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø, Styrket indsats i Videncenter, Arbejdsmiljøforskningsfonden, arbejdsmar-
kedets parters arbejdsmiljøindsats og øvrige bevillinger. 
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et bedre liv og giver bedre chancer for et arbejdsliv for den enkelte, der er 

længere og har større kvalitet.  

Derfor gennemføres initiativer med sigte på at forebygge nedslidning og 

forbedre arbejdsmiljøet, blandt andet i brancher, hvor relativt mange er 

truet af nedslidning”.2 

Helt konkret blev der som led i Velfærdsaftalen oprettet en Fore-

byggelsesfond på 3 mia. kr. med det formål at styrke arbejdsmiljø-

indsatsen i de nedslidningstruede brancher. Forebyggelsesfonden 

er nu nedlagt, og tilbage står knap 500 mio. kr., som ikke er blevet 

brugt.  

Arbejdstilsynet hårdt ramt af besparelser 

Faldet i bevillingerne er særligt gået ud over Arbejdstilsynets res-

sourcer.  

De kommende år er der udsigt til en nedgang på over 100 mio. kr., 

jf. figur 2. Det svarer til, at Arbejdstilsynet potentielt vil miste næ-

sten en fjerdedel af den nuværende bevilling. 

Figur 2. Bevillinger til arbejdstilsynet 

 
Anm.:  Tallene er opgjort i 2017-pl-niveau. Der er taget højde for øgede bevillinger til ind-

satsen for social dumping jf. Aftale om finanslov 2017. 
Kilde:  Beskæftigelsesudvalget 2016, BEU Alm. del. 460. Tallene fra 2017-2020 er budgette-

rede udgifter på Finanslovsforslaget 2017 §17.21.01. 

I følge finanslov 2017 vil det samlede antal årsværk i Arbejdstilsy-

net falde med 180 årsværk fra 677 i 2016 til 494 i 2020. Det står i 

kontrast til en forventet stigning i beskæftigelsen på over 100.000 

personer, jf. figur 3.  

                                                             
2 Velfærdsaftalen 2006, side 25. 
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Figur 3. Beskæftigelse og årsværk i arbejdstilsynet 

 
Anm.: Den stiplede kurve er tal fra forslag til finanslov. Der er desuden taget højde for 

flere årsværk som følge af flere midler til indsatsen for social dumping jf. Aftale om 
finanslov 2017. 

Kilde:  Forslag til finanslov 2017, DK2025 og Danmarks Statistik. 

Det samlede fald i bevillingerne til Arbejdstilsynet, sammenholdt 

med at tilsynet nu også skal varetage koordinerings- og udvik-

lingsopgaver på arbejdsskadeområdet samt opgaver relateret til 

social dumping, indebærer en klar forringelse af Arbejdstilsynets 

primære opgave med at føre tilsyn med arbejdsmiljøet på landets 

arbejdspladser. Arbejdstilsynet har altså fået langt flere opgaver at 

varetage, men væsentligt færre midler at gøre godt med.  

De faldende bevillinger til Arbejdstilsynet er især forårsaget af sid-

ste års finanslovsforlig. Her blev det besluttet at reducere og grad-

vist udfase de interne statslige overførsler fra Fonden for Forebyg-

gelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet. 

Arbejdsmiljøområdet står over for store udfordringer.  

Over 40.000 arbejdsulykker og 20.000 erhvervssygdomme er an-

meldt alene i 2015, og derudover må det konstateres, at vi er langt 

fra målet om at indfri reduktionsmålene for arbejdsmiljøet fra 

handlingsplanen for 20203. Der er således et fortsat behov for at 

styrke indsatsen, hvis reduktionsmålene skal indfris.  

Et stærkt og effektivt Arbejdstilsyn virker præventivt, fordi Ar-

bejdstilsynet med sin kontrolvirksomhed holder de virksomheder 

til ilden, der ikke af sig selv sørger for et sikkert og sundt arbejds-

miljø. Arbejdstilsynets besøg har stor dokumenteret effekt på ar-

bejdsmiljøet. Set over en bred kam, er virksomhedslederne meget 

                                                             
3  25 % færre alvorlige arbejdsulykker, 20 % færre psykisk overbelastede og 20 % færre 

fysisk overbelastede. 
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tilfredse med Arbejdstilsynet, og den måde de fører tilsyn på, og 

hele 95 pct. svarer, at de i høj eller nogen grad har løst de arbejds-

miljøproblemer, som Arbejdstilsynet har påpeget i forbindelse 

med tilsynsbesøget4.  

Vi har derfor brug for midler til at etablere et styrket Arbejdstilsyn, 

så vi kan lykkedes med at skabe et bedre arbejdsmiljø, som er en 

afgørende forudsætning for, at vi alle kan arbejde længere. Ar-

bejdstilsynet bør tilføres flere ressourcer og der bør sikres stabilitet 

omkring bevillingerne, så Arbejdstilsynet kan fokusere på sin ker-

neopgave; at føre tilsyn med arbejdsmiljøet, og uden at skulle 

bruge ressourcer på at håndtere de skiftende (og faldende) bevil-

linger. For LO er det især vigtigt, at Arbejdstilsynet fortsætter med 

de særlige tilsyn i nedslidningstruede brancher. Tilsynene har vist 

sig særligt effektive, og understøtter i høj grad virksomhedernes 

arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde.  

                                                             
4 Arbejdstilsynets brugerundersøgelse 2015. 




