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Kære beskæftigelsesminister
Den 26. marts 2019 sendte Arbejdsmiljørådet sin årlige indstilling om fordelingen af den
samlede årlige tilskudsramme til parternes arbejdsmiljøindsats vedrørende midlerne i 2020.
Heri indstillede Arbejdsmiljørådet, at 28,5 pct. af midlerne fordeles mellem Arbejdsmiljørådet,
Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøforskningsfonden med 1/3 til hver aktør.
Samtidig forbeholdt Arbejdsmiljørådet sig retten til at fremsende en revideret indstilling om
fordeling og målretning af midlerne i 2020, såfremt en politisk aftale om arbejdsmiljøindsatsen måtte give anledning til ændringer i forhold til Videncenter for Arbejdsmiljø.
Af den netop indgåede politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede
forhold på arbejdsmarkedet fremgår det, at Videncenter for Arbejdsmiljø nedlægges, og at
formidlingsindsatsen fremover tilpasses og varetages af Arbejdstilsynet. Derfor fremsender
Arbejdsmiljørådet hermed en revideret indstilling om fordelingen af midlerne i 2020. Denne
reviderede indstilling afgives under forudsætning af, at aftalens hensigt om at nedlægge
Videncenter for Arbejdsmiljø udmøntes pr. 1. januar 2020.
Siden den 1. januar 2017 har Arbejdsmiljørådet haft en lovfæstet ret til at give anbefaling om
målretning af de partsmidler, som Arbejdsmiljørådet tildeler Videncenter for Arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven § 66, stk. 2). Da denne mulighed nu bortfalder, må en del af disse opgaver løftes af partssystemet selv.
Derfor indstiller Arbejdsmiljørådet, at de 9,5 pct. af partsmidlerne, der i den tidligere § 16indstilling blev tildelt Videncenter for Arbejdsmiljø, nu fordeles mellem Arbejdsmiljørådet og
de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø. Den relative fordeling fastholdes med 30 pct.
til Arbejdsmiljørådet og 70 pct. til Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Det indstilles videre, at midlerne til Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø fordeles mellem de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø efter de tre vægtede parametre i fordelingsnøglen, jf. BFAbekendtgørelsen, § 20, stk. 3.
For så vidt angår de øvrige midler opretholder Arbejdsmiljørådet den allerede afgivne indstilling.
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I den oprindelige indstilling gav Arbejdsmiljørådet desuden anbefalinger om, hvilke indsatser
Videncenter for Arbejdsmiljø skal igangsætte for de midler, som centret får tildelt. Da centret
nu nedlægges, er der ikke længere grundlag for at opretholde anbefalingerne, hvorfor vi skal
bede ministeren om at se bort fra disse.
Arbejdsmiljørådet vil i 2020 som planlagt foretage en evaluering af partssystemet, herunder
fordelingsnøglen.

Med venlig hilsen

Cristina Lage
Formand for Arbejdsmiljørådet

Side 2/2

