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Kære Lisbeth Lollike 

Tak for § 66-redegørelsen for 20 I 5, som jeg har læst med stor interesse. 

Jeg vil starte med at sige tak for et konstruktivt møde den 30. november sidste år 
om det fremtidige partssystem. Som jeg også slog fast på mødet, deler jeg Ar
bejdsmiljørådets opfattelse af, at et velfungerende og slagkraftigt partssystem er 
helt afgørende for at sikre en effektiv arbejdsmiljøindsats, som samtidig understøt
ter den erhvervsrettede arbejdsmiljøpolitik. Jeres redegørelse afspejler vores fælles 
drøftelser, og det vil jeg gerne kvittere for. 

Jeg deler jeres ambition om at justere partssystemet, sådan at koordinationen mel
lem aktørerne styrkes. Det er for mig at se nødvendigt at styrke koordineringen, 
hvis partssystemet på en effektiv måde skal understøtte udviklingen af et godt ar
bejdsmiljø på virksomhederne. 

Derfor er jeg også positiv overfor jeres forslag om etablering af et Dialogforum, 
hvor aktørerne kan samarbejde og koordinere arbejdsmiljøindsatsen på tværs. Jeg 
vil bede Beskæftigelsesministeriet om at gå i dialog med jer om den nærmere ud
møntning heraf. I den forbindelse finder jeg det vigtigt at få afklaret NF A's rolle i 
relation til de konkrete initiativer, herunder hvordan partsmidlerne i VF A i højere 
grad sammentænkes med aktiviteter fastlagt af Dialogforum. 

Som jeg tidligere har givet udtryk for, ser jeg også gerne en forenkling og effekti
visering af BAR-strukturen, så den i højere grad understøtter erhvervsstrukturen og 
giver større gennemslagskraft for det enkelte BAR. Jeg ser derfor frem til at mod
tage rådets oplæg til, hvordan BAR-strukturen kan forenkles, så der kommer færre, 
men mere robuste BAR. 

I redegørelsen fremhæver I desuden vigtigheden af, at arbejdsmiljøindsatsen hviler 
på et evidensbaseret grundlag, hvilket jeg er enig i. Det ser jeg bl.a. som et centralt 
element i at kunne dokumentere vigtigheden af en god arbejdsmiljøindsats overfor 
virksomhederne. 

I redegørelsen rejser I desuden spørgsmålet om økonomi og reduktionen i parts
midlerne. Jeg er opmærksom på den økonomiske problemstilling i 20 I 7, der følger 
af det forventede midlertidige fald i 2 procent-bidraget. Som jeg også nævnte på 
mødet den 30. november 2015, vil det være naturligt at tage stilling til finansierin
gen af partsindsatsen, når den nærmere struktur og organisering af BAR' ene er 

mailto:E bm@bm.dk
http://www.bm.dk


fastlagt. Dette er ligeledes i tråd med de tilkendegivelser som Arbejdsmiljørådet 
kom med til min forgænger i§ 66-redegørelsen for 2014. 

Jeg ser på den baggrund frem til at modtage Arbejdsmiljørådets § 16-indstilling, 
med parternes konkrete forslag til en robust og fremtidssikret struktur med et redu
ceret antal BAR og vil på den baggrund gerne drøfte et samlet oplæg til partssy
stemets struktur, opgaver og finansiering med Arbejdsmiljørådet. 
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Jørn Neergaard Larsen 
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