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Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af ar-
bejdsmiljøloven 

I brev af 26. august 2015 har Arbejdstilsynet bedt Akademikerne som 
høringspart om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til ændring 
af arbejdsmiljøloven vedrørende udmøntning af de dele af aftalen af 26. 
marts 2015 om ’En styrket arbejdsmiljøindsats’, som forudsætter æn-
dringer af arbejdsmiljøloven.   
 
Generelle bemærkninger: 
Akademikerne noterer med tilfredshed, at der er indgået en bred politisk 
aftale om ’En styrket arbejdsmiljøindsats’, hvor indsatsen nu skal mål-
rettes endnu mere mod de virksomheder, der har de største arbejdsmil-
jøproblemer, så det samtidig sikres, at et dårligt arbejdsmiljø ikke bliver 
et konkurrenceparameter.  
 
Akademikerne bakker op om det overordnede formål med lovforslaget, 
hvor en ændret vægtning af det risikobaserede tilsyn er nødvendigt for 
at målrette indsatsen mod de virksomheder, hvor de største arbejdsmil-
jøproblemer forefindes. Samtidig mener Akademikerne, at det er afgø-
rende, at det stikprøvebaserede tilsyn fortsætter med at være en del af 
den samlede myndighedsudøvelse, således ingen virksomheder på for-
hånd kan vide sig fri for tilsyn.    
 
Særlige bemærkninger: 
Akademikerne er tilfredse med, at der er i gangsat et arbejde med at 
forbedre indeksmodellen, som lægger til grund for udvælgelsen af de 
virksomheder, der udtages til det risikobaserede tilsyn. Herunder arbej-
det med at undersøge, hvordan anmeldte arbejdsskader og erhvervs-
sygdomme kan indgå i grundlaget for udvælgelse af virksomheder til 
risikobaseret tilsyn. Akademikerne mener, at dette er af stor betydning 
for, at virksomheder, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan identifi-
ceres.    
 
Akademikerne ser frem til at deltage i og følge implementeringen af af-
talen, og vil henstille til, at der løbende følges op på, om de ønskede 
resultater med aftalen opnås. Herunder særligt, om aftalen er med til at 

 
Arbejdstilsynet 
Arbejdsmiljøfagligt Center 
Postboks 1228 
0900 København C 
 
Sendt pr. mail til: postkassemv@at.dk og amf@at.dk   



 

Side 2 af 2 sikre at indsatsen rammer de virksomheder, der har et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø.   
 
 
Med venlig hilsen 

Malene Salskov Amby 
D: 25354144 
E: msa@ac.dk 
 


