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Kære Lisbeth Lollike
Tak for jeres brev med indstilling til forslag til mål og prioritering af den samlede
årlige tilskudsramme til partnernes arbejdsmiljøindsats for 2019 samt Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2017.
Jeg kan tilslutte mig Arbejdsmiljørådets indstilling om fordeling af den årlige tilskudsramme for partssystemet for 2019. inkl. Beskæftigelsesministeriets ekstraordinære tilskud til partssystemet. Den økonomiske ramme for partsindsatsen vil
fremgå af finansloven for 2019. Jeg har ligeledes notereret mig jeres anbefalinger
for Videncenter for Arbejdsmiljøs indsatser.
Jeg vil også gerne kvittere for jeres årsberetning, hvor I bl.a. nævner, at det nyoprettede ”Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling” er kommet godt
fra start, og at der er etableret gode samarbejdsflader mellem partssystemet, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet fx igennem den fælles kampagne om
arbejdsulykker ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”. Det gode samarbejde er væsentligt for at styrke arbejdsmiljøarbejdets gennemslagskraft.
Et godt samarbejde i virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation er ligeledes afgørende for, at arbejdsmiljøet udvikler sig i en positiv retning. Derfor er jeg også glad
for at kunne konstatere, at I fortsætter jeres informations- og vejledningsarbejde om
arbejdsmiljøorganisationen over for små og mellemstore virksomheder.
Jeg finder det interessant, at I har igangsat et arbejde med at nytænke jeres indsats
med hensyn til unges arbejdsmiljø. Det er også et emne, som optager mig meget.
Jeg har derfor indledt en dialog med undervisningsministeriet om, hvordan arbejdsmiljø kan prioriteres på ungdomsuddannelserne. Jeg ser derfor meget frem til
at følge jeres arbejde på det område, hvor man også skal huske, hvor vigtigt det er,
at de unge stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet.
Jeg vil også gerne kvittere for jeres fokus på kemi i arbejdsmiljøet og jeres fortsatte
bidrag til det udviklingsarbejde, som Arbejdstilsynet har igangsat på dette område.
Her tænker jeg eksempelvis på arbejdet med at få gjort kemireglerne bedre og enklere uden at sænke beskyttelsesniveauet for den enkelte medarbejder.
Endelig er jeg glad for, at I fortsat er opmærksomme på arbejdet i Ekspertudvalget
om udredning af arbejdsmiljøindsatsen, som jeg håber, får stor betydning for tilrettelæggelsen og effekten af indsatsen fremover.
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