
 

 

Kommissorium for Arbejdsmiljørådets Kemiudvalg 

 

Baggrund 
Erhvervssygdomme som fx hudlidelser, kræft og lungesygdomme som følge af udsættelse for kemiske 
stoffer i arbejdsmiljøet udgør en betragtelig andel af anerkendte erhvervssygdomme. Prioritering og målrettet 
forebyggelse er afgørende for at sikre en positiv udvikling inden for det kemiske arbejdsmiljø.  

Arbejdsmiljørådet har gennem en længere periode prioriteret arbejdet med kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. 
Arbejdsmiljørådet har blandt andet opbygget erfaringer gennem initiativer til at styrke forebyggelsen i relation 
til nanomaterialer i arbejdsmiljøet samt i arbejdet med epoxy og isocyanter.  

For at styrke og fokusere kemiindsatsen yderligere har Arbejdsmiljørådet juni 2020 nedsat et stående 
kemiudvalg (Kemiudvalget). Kemiudvalget tager i sit arbejde udgangspunkt i Arbejdsmiljørådets egne 
prioriteringer inden for kemiområdet samt i ’Aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede 
forhold på arbejdsmarkedet’ fra april 2019. Herunder de kommende nye nationale mål for 
arbejdsmiljøindsatsen og de måltal, der opstilles på brancheniveau.  

Formål  
Kemiudvalget har til formål at understøtte Arbejdsmiljørådets arbejde vedrørende kemiske stoffer i 
arbejdsmiljøet og de sikkerheds- og sundhedsmæssige konsekvenser, som kemiske stoffer i arbejdsmiljøet 
kan medføre. Udvalget behandler Arbejdsmiljørådets egne initiativer samt rådets øvrige arbejdsmiljøpolitiske 
bidrag til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arbejdsmiljøindsatsen inden for det kemiske arbejdsmiljø. 
Kemiudvalgets arbejde kan herudover inspirere partssystemets virksomhedsrettede indsatser, der varetages 
af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø.  

Der kan være opgaver inden for kemisk arbejdsmiljø, der falder uden for Kemiudvalgets opgaver. Det gælder 
fx, når Arbejdsmiljørådet varetager opgaver som en del af regeldannelsen, herunder deltager i regeludvalg 
eller i andre fora, hvor AT har sekretariatsfunktionen og sidder for bordenden.  

Kemiudvalget refererer til Arbejdsmiljørådet. Kemiudvalget kan vælge at forelægge sager til drøftelse i 
Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg med henblik på forberedelse af møder i Arbejdsmiljørådet. 

Opgaver 
Arbejdsmiljørådets Kemiudvalg har til opgave at: 

1. Forberede drøftelser i Arbejdsmiljørådet vedrørende kemisk arbejdsmiljø, fx på baggrund af 
henvendelser til Arbejdsmiljørådet fra Arbejdstilsynet eller beskæftigelsesministeren.  

2. Understøtte at der iværksættes initiativer af arbejdsmiljøpolitisk samt virksomhedsrettet karakter inden 
for det kemiske område, med udgangspunkt i effektiv forebyggelse ud fra forebyggelseshierarkiet. 
Herunder vil udvalget have fokus på initiativer, der fremmer substitution af potentielt 
sundhedsskadelige stoffer og materialer i arbejdsmiljøet, tekniske- og organisatoriske løsninger samt 
initiativer, der fremmer valg og korrekt anvendelse af personlige værnemidler.  

3. Følge udviklingen inden for kemisk arbejdsmiljø ved at tage initiativer til samarbejde, kortlægninger, 
udredninger, vidensopsamlinger o.lign. med henblik på at identificere forebyggelsespotentialer og 
behov for initiativer.  

4. Følge udviklingen inden for det kemiske arbejdsmiljø, hvor arbejdsmarkedets parter selv har taget 
initiativ, eller på anden vis er inddraget eller opfordres til at tage initiativ. 

5. Stille forslag til Arbejdsmiljørådet om prioritering og nye initiativer inden for det kemiske arbejdsmiljø. 

 

 

 

 

 



 

Udvalgets arbejdsform 
Kemiudvalget afholder 2 ordinære møder årligt. Udvalget kan beslutte at afholde flere møder, og mellem de 
to ordinære møder kan udvalget efter behov nedsætte arbejdsgrupper til at kvalificere udvalgets arbejde i 
forbindelse med både de konkrete samt løbende opgaver. Herudover vil der være mulighed for, at udvalget 
behandler sager ved skriftlig høring. 

Kemiudvalgets arbejde og møder tilrettelægges ud fra en arbejdsplan, der drøftes på hvert møde i udvalget 
og opdateres løbende. Forud for hvert møde udsendes en dagsorden med angivelse af de emner, der er til 
drøftelse. Efter hvert møde udarbejder sekretariatet en kortfattet opsamling, som kemiudvalget efterfølgende 
har mulighed for at kommentere skriftligt på. 

Organisering 
Kemiudvalget består af i alt 12 repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet. Repræsentanterne fordeles 
ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Yderligere repræsentanter kan på invitation deltage ad 
hoc, hvis det vurderes, at de kan bidrage med særlig faglig viden, branchekendskab eller lignende. 
Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø deltager fast på møderne i udvalget. 
Øvrige relevante eksperter, interessenter mv. kan inviteres til at deltage i møderne, når det vurderes at 
bidrage til at kvalificere udvalgets arbejde og forslag.  

Sekretariatsfunktionen og mødeledelse varetages af Arbejdsmiljørådets sekretariat. 

Sekretariatet foretager en opsamling og evaluering af Kemiudvalgets arbejde til Arbejdsmiljørådet første 
gang i efteråret 2022, hvorefter Arbejdsmiljørådet vurderer, hvorvidt der er behov for at opretholde udvalget 
under Arbejdsmiljørådet. En eventuel revision af nærværende kommissorium drøftes i og besluttes af 
Arbejdsmiljørådet. 

Arbejdsmiljørådets sekretariat sikrer, at Kemiudvalgets opgaver koordineres med øvrige udvalg under AMR 
mhp. at undgå dobbeltbehandling og sikre det bedst mulige samspil mellem udvalg. 

Økonomi 
Der afsættes en årlige økonomisk ramme på 200.000 kr. til gennemførelse og udmøntning af Kemiudvalgets 
arbejde. 
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