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Kære Lisbeth Lollike
Tak for jeres brev med indstilling om Arbejdsiniljorådets forslag til fly BARstruktur og finansieringsmodel, om mål og prioritering af den samlede årlige til

skudsramme samt opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.
Jeg vil gerne kvittere for det store arbejde. rådet har lagt i forslaget til ny struktur
for partssystemet.
Som jeg har fastslået ved flere lejligheder, bl.a. på mode den 30. november 2015 og
i mit svar på § 66-redegørelsen, er jeg enig i rådets opfattelse af. at det er afgørende
at sikre en effektiv arbejdsmiljoindsats, og jeg støtter op om jeres ambition om at
tilpasse partssystemet.
Jeg har med interesse læst jeres forslag til en ny stuktur og er positiv over for for
slaget, som jeg er enig i vil bidrage til forenkling og effektivisering af partssyste
met. Jeg er også fortsat positiv over for nedsættelse af et Dialogforurn, hvor aktø
rerne kan samarbejde og koordinere arbejdsmiljøindsatsen på tværs og dermed bi
drage til at styrke partssystemet.
Som I påpeger, vil der være behov for regelændringer som følge af forslagene i je
res indstilling. Jeg vil på den baggrund bede departementet og Arbejdstilsynet om
at igangsætte arbejdet med henblik på etablering afny BAR struktur pr. 1.januar
2017. I første omgang vil det blive afklaret, i hvilket omfang der er behov for at
ændre arbejdsrniljøloven. Jeg har i samme forbindelse bedt Arbejdstilsynet og de
partementet vurdere de styrings- og fmnansieringsmæssige konsekvenser af rådets
forslag. Når resultatet af dette arbejde foreligger, vil det blive fremlagt for rådet.
Samtidig vil jeg gerne invitere Arbejdsmiljorådet til møde inden sommerferien.
hvor vi har mulighed for at drøfte jeres konkrete forslag.
For såvidt angår rådets indstilling om størrelse og fordeling af den årlige tilskuds
ramme for partssysternet vil dette indgå i prioritering af de samlede økonomiske
rammer i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for 2017.
Jeg vil gerne kvittere for Arbejdsmiljorådets årsberetning for 2015, som jeg har
læst med interesse. Jeg er enig i, at et robust og slagkraftig partssystern er funda
mentet i den samlede arbejdsmiljoindsats i vores samfund. Det er derfor glædeligt
at notere Arbejdsmiljorådets tilfredshed med den politiske aftale ‘En styrket ar
bejdsmiljøindsats’ fra foråret 2015, og jeg vil gerne kvittere for rådets opbakning
og det medansvar, partssystemet har taget i forbindelse med implernentering af de
mange initiativer i aftalen.
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Herudover har jeg noteret mig behovet for tæt samspil mellem forskellige aktorer
hvad angår implementering af rådets anbefalinger om nanomaterialer og arbejds
miljø.
Endelig vil jeg gerne kvittere for rådets fortsatte arbejde med horn og unge, rådets
engagement i Folkernodet på Bornholm samt rådet uddeling af arbejdsrniljoprisen,
som hver især bidrager til synliggorelse og positivt fokus på afarbejdsrniljoet.

Venlig hilsen

Jorn Neergaard Larsen
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