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Tak for jeres breve om forslag til mål og prioritering af den samlede årlige tilskudsramme til parternes arbejdsmiljøindsats for 2020, samt Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2018.
J.nr. 2019-2593

Jeg kan tilslutte mig Arbejdsmiljørådets indstilling, herunder den reviderede indstilling, om fordeling af den årlige tilskudsramme for partssystemet for 2020 inklusiv beskæftigelsesministerens ekstraordinære tilskud til partssystemet. Den økonomiske ramme for partsindsatsen vil fremgå af finansloven for 2020.
Hvad angår den reviderede indstilling, har jeg notereret mig jeres anbefaling om, at
de 9,6 procent af partsmidlerne, der i den tidligere § 16-indstilling blev tildelt Videnscenter for Arbejdsmiljø, nu fordeles mellem Arbejdsmiljørådet og de fem
branchefællesskaber for arbejdsmiljø, hvis nedlæggelsen af Videnscentret, som det
er hensigten, vedtages i Folketinget.
Jeg har også noteret mig, at den relative fordeling med 30 procent til Arbejdsmiljørådet og 70 procent til branchefællesskaberne for arbejdsmiljø fastholdes, samt at
midlerne til branchefællesskaberne for arbejdsmiljø fordeles mellem de fem branchefællesskaber efter de tre vægtede parametre i fordelingsnøglen. Og endelig har
jeg noteret mig, at anbefalingerne om Videnscenter for Arbejdsmiljøs rolle i arbejdsmiljøarbejdet, som en naturlig forlængelse af dets planlagte nedlæggelse, ikke
længere er aktuelle.
Jeg vil gerne kvittere for jeres årsberetning, hvor I bl.a. nævner arbejdet i arbejdsmiljøcertificeringsudvalget og de konkrete initiativer, I har igangsat sammen med
Arbejdstilsynet vedrørende certificeringsuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø. For
mig er det afgørende, at der er tillid til certificeringsorganernes vurderinger af arbejdsmiljøet også i relation til det psykiske arbejdsmiljø. Dette bidrager den nye
uddannelse til på tilfredsstillende vis.
Ligeledes vil jeg også kvittere for, at I fortsat har fokus på unges arbejdsmiljø, og
jeg ser frem til at høre mere om resultaterne af jeres afsluttende temadrøftelse herom. De unges arbejdsmiljø er et område, der ligger mig særligt på sinde. NFA’s
kortlægning af unges arbejdsmiljø er et godt bidrag i det fremadrettede arbejde med

unges arbejdsmiljø. Særligt finder jeg det interessant, at kortlægningen giver bud
på brancher, hvor udfordringerne i unges arbejdsmiljø er størst.
Jeg er glad for, at I fremadrettet har fokus på det kemiske arbejdsmiljø, som er et
meget vigtigt område. Jeg vil i den forbindelse kvittere for jeres bidrag til Arbejdstilsynets arbejde med at sikre gennemskuelige og klare regler på området.
Jeg ser frem til, at jeres kommende indsats vedrørende forebyggelse af hudsygdomme igangsættes. Det er en indsats, jeg bakker op om, og som jeg også kan forstå er et tema i forbindelse med de koordinerede indsatser mellem Arbejdstilsynet
og partssystemet.
Endelig sætter jeg pris på, at I fortsat stiller jer til rådighed og bidrager i forbindelse med implementeringen af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.
Jeg ser frem til at hilse på jer til vores møde i Beskæftigelsesministeriet den 8. november 2019.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
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