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Tak for jeres brev med indstilling om forslag til mål og prioritering af den samlede 
årlige tilskudsramme for parternes arbejdsmiljøindsats 2018 samt årsberetningen 
for 2016. Jeg vil også gerne takke for vores seneste mode den I 0. maj, hvor vi hav
de nogle interessante drøftelser om jeres arbejde og det kommende ekspertudvalg. 

Jeg er glad for, at det nye partssystem nu er på plads, efter at konstitueringen af de 
sidste fire branchefællesskaber for arbejdsmiljø er godkendt. Jeg har store forvent
ninger til det nye partssystem og er tilfreds med, at der kommer nogle bedre betin
gelser for, at parterne i endnu højere grad kan bidrage til den konkrete arbejds
pladsnære indsats i Danmark. 

Jeg kan tilslutte mig Arbejdsmiljørådets indstilling om fordeling af den årlige til
skudsramme for partssystemet for 2018 inkl. Beskæftigelsesministeriets ekstraor
dinære tilskud til partsindsatsen. Den endelige økonomiske ramme for partsindsat
sen vil blive meldt ud med Finansloven for 2018. 

Med hensyn til muligheden for i højere grad at mål rette partsmidler til formidling 
kan jeg forstå, at I ser frem til et tættere samarbejde med Videncenter for Arbejds
miljø. 

Jeg finder det positivt, at I indgår i dialog med videncentret om, hvordan det kan 
understotte rådets arbejde med de nævnte temaer om arbejdsmiljøorganisation og 
nanomaterialer. Derudover har jeg noteret mig, at I også nævner, at I ønsker at 
samarbejde med centret om Arbejdsmiljøprisen og den europæiske arbejdsmiljøuge 
i 2018. 

Jeg tager som beskæftigelsesminister udviklingen på de tre prioriterede områder i 
2020-strategien meget alvorligt, hvilket jeg også har gjort opmærksom på i mit 
brev vedrørende Arbejdsmiljørådets § 66-redegorelse. For jeres arbejde i 2018 ser 
jeg det derfor fortsat relevant at have fokus på de prioriterede områder, og det er 
vigtigt, at vi - så snart det er muligt - far indtænkt anbefalingerne fra det kommen
de ekspertudvalg om arbejdsmiljøi~dsatsen i den fremtidige indsats. 

Jeg kan også se, at I har haft fokus på kemi som gennemgående tema. Særligt vil 
jeg gerne sige tak for Arbejdsmiljørådets arbejde med at komme med anbefalinger 
om epoxy og isocyanater. Jeg har også noteret mig rådets anbefaling om at vurdere 
kemiområdet i den fremtidige arbejdsmiljoindsats efter 2020. 
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Endelig vil jeg gerne kvittere for Arbejdsmiljørådets engagement i det lobende ar
bejde for et bedre arbejdsmiljø. Både hvad angår arbejdet omkring ulykker, og ar
bejdet med at sikre sunde arbejdspladser for alle aldre. Derudover sætter jeg pris på 
initiativer som uddeling af arbejdsmiljøprisen. 
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