
 

 

Kommissorium for Arbejdsmiljørådets Overvågningsudvalg 

 

Baggrund 

Udvalget blev nedsat i 1996 og havde til opgave at udvikle målemetoder til overvågning af fremdriften i det 
daværende ”Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år 2005”. Siden 2004 har der været løbende 
overvågning af arbejdsmiljøet i Danmark. Formålet med overvågningen er at beskrive arbejdsmiljøets tilstand 
og udviklingen heri og dermed etablere et grundlag for handling og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. 
Overvågningen skal ske både generelt og specifikt i forhold til aktuelle politiske aftaler og inden for to 
områder: 

- Arbejdsmiljøet på individniveau i form af arbejdsmiljøpåvirkninger og helbredskonsekvenser 
- Aktiviteter på virksomhedsniveau 

Ud over en generel overvågning af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser skal overvågningen også 
bidrage til, at der på baggrund af de indsamlede data kan gennemføres analyser med henblik på 
evalueringer af arbejdsmiljøindsatsen.  

Formål  

Overvågningsudvalget følger udviklingen i arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. 
Overvågningsudvalget høres i forbindelse med udvikling og forberedelse af målinger og resultater af 
overvågningen af arbejdsmiljøet og bidrager til løbende tilpasning af rammerne for den løbende overvågning. 

Overvågningsudvalget er et udvalg under Arbejdsmiljørådet og refererer således til Arbejdsmiljørådet.  

Udvalgets opgaver 
Overvågningsudvalget har bl.a. følgende opgaver: 
 

● Kvalificering af emner i overvågningen og bidrag til metodeudvikling 
● Teknisk gennemgang af resultater fra de enkelte delelementer i overvågningen 
● Teknisk gennemgang og kvalificering af grundlaget for opfølgning på indikatorer for nationale 

mål for arbejdsmiljøindsatsen 
● Bidrage til den løbende vurdering af behov for udvikling og udviklingen af overvågningen af 

arbejdsmiljøet. 
 

Udvalgets arbejdsform 
Overvågningsudvalget holder minimum to møder om året. Antallet af møder kan være flere end to afhængig 
af dataindsamlinger og politiske aftaler.  

Forud for hvert møde udsendes en uge før en dagsorden med angivelse af de emner, der er til drøftelse, og 
med tilhørende bilag, som skal drøftes på mødet. Efter hvert møde udarbejder Arbejdstilsynet en kortfattet 
opsamling, som Overvågningsudvalget efterfølgende har mulighed for at kommentere skriftligt på. 

Der kan nedsættes arbejdsgrupper, f.eks. i forbindelse med bidrag til udviklingsopgaver. 

Materiale til udvalget, som ikke er offentliggjort, må – i overensstemmelse med hidtidig praksis - ikke deles 
med andre uden for udvalget. 

Organisering 
Overvågningsudvalget består af 20 repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet. Repræsentanterne 
fordeles ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Arbejdstilsynet og Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager fast på møderne som tilforordnet i udvalget. Øvrige relevante 



 

eksperter, interessenter mv. kan inviteres til at deltage i møderne, når det vurderes at bidrage til at kvalificere 
udvalgets arbejde og forslag. 

Sekretariatsfunktionen og mødeledelse varetages af Arbejdstilsynet. 

Ændringer af repræsentanter i Overvågningsudvalget foregår via Arbejdsmiljørådet. Udskiftning foregår ved 
henvendelse til Arbejdsmiljørådet sekretariat, der orienterer Arbejdstilsynet.  

Godkendt i Arbejdsmiljørådet maj 2021. 
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