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 Arbejdsmiljørådets 

sekretariat 

  Ref. LFK 

J.nr. 2017 - 31 

Mail lfk@amr.dk 

 

Kommissorium for Arbejdsmiljørådets udvalg vedrørende arbejdsskader 
og arbejdsmiljø 

 

  

Baggrund 

Den 1. januar 2017 trådte en række ændringer af arbejdsmiljøloven i kraft. Ændringerne 

indebærer blandt andet, at Arbejdsmiljørådet som noget nyt kan drøfte og udtale sig om 

arbejdsskadeområdet. I lovbemærkningerne begrundes ændringen med et behov for i højere 

grad at samtænke arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet i forhold til en tidlig indsats og 

styrket arbejdsmiljøforebyggelse, samt det forhold at lovgivnings- og udviklingsopgaver på 

arbejdsskadeområdet pr. 1. juli 2016 er organisatorisk placeret i Arbejdstilsynet.  

 

Arbejdsmiljørådets kompetence til at drøfte og udtale sig om arbejdsskadeområdet omfatter 

ikke områder, hvor kompetencen ligger hos bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssik-

ring (AES) og Erhvervssygdomsudvalget. 

 

I forlængelse af lovændringen har Arbejdsmiljørådet nedsat et permanent arbejdsskadeud-

valg, der kan følge arbejdsskadeområdet og fremsætte forslag og initiativer til styrkelse af 

den forebyggende og tidlige arbejdsmiljøindsats til drøftelse i Arbejdsmiljørådet.  

 

Formål 

Arbejdsskadeudvalget har til formål at følge arbejdsskadeområdet og på den baggrund 

fremsætte forslag og initiativer til styrkelse af den forebyggende og tidlige arbejdsmiljøind-

sats til drøftelse i Arbejdsmiljørådet. 

 

Arbejdsskadeudvalget har desuden til formål at understøtte Arbejdsmiljørådets rådgivning af 

beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljø i forhold til at inddrage viden om, erfaringer med 

og ønsker til udvikling af arbejdsskadeområdet som en integreret del af arbejdsmiljøindsat-

sen. 

 

Arbejdsgrundlag for udvalgets arbejde 

Det er afgørende, at udvalgets arbejde hviler på et tilstrækkeligt og fyldestgørende viden-

grundlag. Et centralt grundlag for udvalgets arbejde vil være forskellige former for data fra 

arbejdsskadeområdet. Det vil blandt andet være data om anmeldte arbejdsulykker og er-

hvervssygdomme, data om anerkendte arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt andre 

relevante data fra arbejdsskadeområdet.  
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Derudover vil Arbejdsskadeudvalget bede Arbejdstilsynet om at udarbejde en årlig status om 

erfaringerne med at anvende arbejdsskadedata i tilsynsindsatsen, som kan indgå i grundla-

get for udvalgets arbejde. 

 

Endelig vil Arbejdsskadeudvalget efter behov få udarbejdet en oversigt over relevante forsk-

ningsprojekter og –resultater. 

 

Arbejdsskadeudvalgets opgaver 

Udvalget varetager en række opgaver, der til sammen gør det muligt for Arbejdsmiljørådet at 

fremsætte forslag og initiativer til styrkelse af den forbyggende og tidlige arbejdsmiljøindsats 

med inddragelse af viden fra arbejdsskadeområdet. 

 

1. Udvalget har en årlig drøftelse af arbejdsskadeområdet, herunder en drøftelse af, 

hvor der fremadrettet kan være behov for at anbefale indsatser og initiativer, der kan 

styrke og prioritere den forebyggende og tidlige arbejdsmiljøindsats. 

2. Udvalget kommer årligt med input til Arbejdsmiljørådets årlige § 66-redegørelse til 

beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområ-

det og om de forbedringer i den forebyggende og tidlige arbejdsmiljøindsats, som 

rådet finder ønskelige. 

3. Udvalget vil desuden følge Arbejdstilsynets erfaringer med at anvende arbejdsska-

dedata i tilsynsindsatsen.  

4. Udvalget følger forskningen på området, herunder forskning i økonomiske omkost-

ninger ved arbejdsskader samt relevant registerforskning. 

5. Udvalget afdækker og beskriver behov for supplerende dataudtræk og analyser, der 

kan indgå i det videre grundlag for udvalgets arbejde. 

6. Udvalget drøfter mulige initiativer, der kan understøtte, at arbejdsulykker bliver an-

meldt. 

7. Udvalget følger udviklingen af anmeldesystemer blandt andet med henblik på at sik-

re, at de data, der registreres ved anmeldelse, kan anvendes til at styrke den for-

byggende og tidlige arbejdsmiljøindsats og i forskningen. 

8. Udvalget drøfter mulighederne for at styrke fastholdelsen af ansatte med en ar-

bejdsskade fx via tidlig indsats for udredning, behandling og forebyggelse af at ar-

bejdsskader udvikler sig.  

9. Udvalget drøfter behov for initiativer, der kan understøtte virksomheder og arbejds-

miljøorganisation i opgaven med at følge op på og forebygge arbejdsskader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsform 

Arbejdsskadeudvalget holder to årlige ordinære møder. Udvalget kan efter behov nedsætte 

arbejdsgrupper, som kan mødes mellem udvalgsmøderne med henblik på forberedelse og 

opfølgning. Forud for hvert møde udsendes en dagsorden med angivelse af de emner, der 

er til drøftelse. Efter hvert møde udarbejder sekretariatet et resume fra mødet. 
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Organisering 

Arbejdsskadeudvalget består af i alt 18 repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet. Re-

præsentanterne fordeles ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, således at hver 

side repræsenteres med 9 medlemmer i Arbejdsskadeudvalget. Desuden deltager Arbejds-

tilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i udvalget som tilforordnede med henblik på at 

yde faglig bistand. Andre relevante aktører og eksperter kan inviteres til møderne efter be-

hov.  

 

Sekretariatsfunktion og mødeledelse varetages af Arbejdsmiljørådets sekretariat. 

 

Økonomi 
Der forventes at være nogle løbende udgifter forbundet med arbejdet i Arbejdsskadeudval-
get. Der kan i den forbindelse være behov for, at Arbejdsmiljørådet afsætter en økonomisk 
ramme til finansiering af disse. Det er forventningen, at eventuelle udgifter forbundet med 
konkrete anmodninger fra myndighedens side finansieres af Beskæftigelsesministeriet. 
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