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Tak for jeres brev om forslag til mål og prioritering af den samlede årlige tilskudsramme til partnernes arbejdsmiljøindsats for 2021, samt Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2019.
Jeg kan tilslutte mig Arbejdsmiljørådets forslag til fordeling af partsmidler i 2021.
I forhold til jeres ønske om dialog om de økonomiske rammer har regeringen og
forligskredsen i første omgang prioriteret genopretning af Arbejdstilsynets økonomi.
Jeg vil gerne kvittere for jeres årsberetning, hvor I bl.a. nævner det kemiske arbejdsmiljø. Jeg er glad for jeres fokus på det kemiske arbejdsmiljø og initiativer,
der understøtter det styrkede fokus på kemi i Arbejdsmiljøaftalen. Jeg vil i den forbindelse kvittere for jeres store indsats i forhold til grænseværdiarbejdet – ikke
mindst i forhold til fastsættelse af en ny grænseværdi for chrom 6. Med hensyn til
grænseværdier i arbejdsmiljøet ser jeg særligt frem til resultatet af jeres kommende
samarbejde med Arbejdstilsynet om at udvikle en ny og mere effektiv proces for
fastsættelse af grænseværdier i Danmark.
Jeg vil ligeledes gerne kvittere for det fortsatte fokus på erhvervsbetingede hudsygdomme i Arbejdsmiljørådets Arbejdsskadeudvalg. Jeg har noteret mig, at data fra
arbejdsskadeområdet inddrages med henblik på at undersøge, om det giver anledning til nye prioriteringer eller initiativer i arbejdsmiljøindsatsen. Det er vigtigt for
mig, at vi gør alt, hvad vi kan, for at forebygge erhvervsbetingede sygdomme og
samtidig fastholde de personer på arbejdsmarkedet, der er uheldige at blive ramt af
en erhvervsbetinget sygdom.
Som jeg skrev i mit svar på Arbejdsmiljørådets § 66-redegørelse 2019 synes jeg, at
det lyder interessant med en fasttrack-ordning for patienter med arbejdsbetingede
hudsygdomme, da nedbringelse af udrednings- og sagsbehandlingstiden vil være til
gavn for både samfundet og den enkelte. Jeg har derfor taget en indledende kontakt
til sundheds- og ældreministeren om mulighederne og forudsætningerne for at
igangsætte et forsøg med denne form for fasttrack.
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Jeg sætter desuden stor pris på jeres engagement i det løbende arbejde med at sætte
fokus på unges arbejdsmiljø, herunder jeres aktive deltagelse i arrangementer som
Ungdommens Folkemøde og DM i Skills. Det bidrager til, at de unge får kendskab
til, hvad arbejdsmiljø er, og hvad de skal være opmærksomme på, når de får deres
første job.
Vi har nemlig en fælles opgave med at sørge for, at unge får mulighed for at stifte
bekendtskab med arbejdsmarkedet på en god og ordentlig måde.
Jeg vil også gerne kvittere for jeres konstruktive arbejde for, at der skabes sammenhæng mellem nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, branchemål og udmøntningen på arbejdspladsen. Hvis de nye arbejdsmiljømål for alvor skal ud at virke på
arbejdspladserne, er det vigtigt, at alle bakker op om opgaven med at opstille og
følge op på branchemål. Det er derfor glædeligt, at I ser arbejdet som en del af en
mere sammenhængende arbejdsmiljøindsats, hvor målene på nationalt niveau og
brancheniveau skal bidrage til at sætte en fælles ambition for et bedre arbejdsmiljø.
Jeg er også glad for, at Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget har fokus på relevante
emner for certificeringsordningen og vil bidrage til udviklingen af denne.
Endelig vil jeg nævne, at jeg er enig i, at det er vigtigt, at Arbejdsmiljørådet medvirker ved regeldannelsen, sådan som det også er fastsat i arbejdsmiljøloven. Det
bidrager både til, at mest mulig viden inddrages, når reglerne udarbejdes, og til den
efterfølgende implementering af reglerne ude på arbejdspladserne.
Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
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