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Arbejdsmiljørådets redegørelse for 2017 om udviklingen på arbejdsmiljø- og
arbejdsskadeområdet og om forbedringer, som rådet finder ønskelige

Kære Arbejdsmiljøråd
Tak for jeres årsredegørelse for 2017 og jeres handlingsplan for 2018, som jeg har
læst med stor interesse.
Det er et fælles ansvar at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø i Danmark. Derfor sætter jeg pris på, at Arbejdsmiljørådet bidrager til arbejdsmiljøindsatsen med de forskellige aktiviteter og indsatser. Det gælder både, når rådet tager nye arbejdsmiljøemner op af egen drift, når rådet bidrager til at inspirere og udvikle arbejdsmiljøindsatsen, og når rådet bidrager med konkrete forslag og initiativer til forbedringer
inden for arbejdsmiljøområdet, fx kampagnen om korrekt anmeldelse af arbejdsulykker.
Ekspertudvalget og en arbejdsmiljøstrategi fra 2020
Jeg sætter også pris på, at arbejdsmarkedets parter deltager i det igangværende arbejde i det nedsatte ekspertudvalg om udredning af arbejdsmiljøindsatsen. På denne måde får vi det bedste udgangspunkt for at kortlægge de nuværende problemer
og finde gode og holdbare løsninger.

Jeg er glad for jeres tilkendegivelse om, at Arbejdsmiljørådet ønsker at tage medansvar for udviklingen af effektive og langtidsholdbare løsninger, der styrker arbejdsmiljøet på de danske arbejdsplader.
Jeg vil derfor vende tilbage til jer, når vi kender ekspertudvalgets anbefalinger til
en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Og jeg ser frem til at deltage på arbejdsmiljørådets møde til maj, hvor vi også kan få lejlighed til at drøfte ekspertudvalget og
andre aktuelle emner.
Et langt og sundt arbejdsliv
Danskerne skal i de kommende år blive længere på arbejdsmarkedet. Det er der
stærkt brug for, og virksomhedernes tidlige og forebyggende arbejdsmiljøindsats
spiller en helt central rolle for et langt og sundt arbejdsliv.

Jeg er derfor enig i, at der er en tæt sammenhæng mellem arbejdsmiljøområdet og
beskæftigelsespolitikken, og regeringen arbejder allerede for en bedre sammentænkning af de to områder.
Jeg bifalder, at Arbejdsmiljørådet fremsynet vil se på forebyggelse og fastholdelse i
arbejdsmiljøindsatsen, og jeg vil i den sammenhæng gerne invitere Arbejdsmiljørådet til et møde i 2018 efter ekspertudvalget har afgivet deres anbefalinger.
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Jeg ser samtidig frem til en reform af arbejdsskadesystemet, som vil bidrage til, at
flere mennesker med arbejdsskader kommer hurtigere tilbage i arbejde.
Herudover vil jeg gerne kvittere for, at Arbejdsmiljørådet, i regi af Dialogforum,
har igangsat et samarbejde om en kommunikationskampagne, der skal understøtte,
at flere arbejdsgivere overholder deres pligt til at anmelde ulykker.
Jeg bakker op om kampagnen om korrekt anmeldelse af arbejdsulykker og er glad
for at se, at den udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde med Arbejdstilsynet,
de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videnscenter for Arbejdsmiljø og
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Jeg mener, det tværgående samarbejde
er vigtigt for at skabe bred opbakning til kampagnen og sikre en større gennemslagskraft.
Andre konkrete indsatser

Farlig kemi på arbejdspladserne er et arbejdsmiljøproblem, som jeg tager meget alvorligt. Derfor er det positivt, at Arbejdsmiljørådet gør kemi til et særligt fokusområde i 2018 og støtter op om det udviklingsarbejde på området, som Arbejdstilsynet
allerede har igangsat og vil igangsætte i 2018.
Kendetegnende for det hidtidige udviklingsarbejde har også været, at parterne i Arbejdsmiljørådet har spillet en central rolle i at få afdækket udfordringer og komme
med forslag til løsninger.

Arbejdsmiljørådet vil også fremover få en aktiv rolle i det videre arbejde med disse
og øvrige initiativer på kemiområdet, herunder arbejdet med på EU-niveau at få
indført fælles bindende minimumsgrænseværdier for en række kræftfremkaldende
stoffer. Jeg vil i den forbindelse også kvittere for, at Arbejdsmiljørådet vil gå aktivt
ind i EU's arbejdsmiljøkampagne i 2018 og 2019 om farlig kemi ude på arbejdspladserne. Parternes medvirken er afgørende for, at kampagnen får den ønskede effekt i forhold til at øge bevidstheden om de risici, som farlige stoffer udgør på arbejdspladsen, og at fremme en kultur af risikoforebyggelse.
Arbejdsmiljørådets temadrøftelse om unges arbejdsmiljø i marts 2018 er for mig at
se et godt og nødvendigt initiativ, da tal fra Arbejdstilsynets seneste sommerjobindsats rettet mod unges arbejdsmiljø viser, at der stadigvæk er udfordringer i forhold til unges arbejdsmiljø. Jeg ser frem til at høre om temadrøftelsen og Arbejdsmiljørådets forslag til konkrete initiativer til evt. at styrke unges arbejdsmiljø.
Jeg sætter også pris på, at Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøcertificeringsudvalg vil
overvåge og bidrage til at udvikle certificeringsordningen, så vi kan sikre en ordning, som både virksomhederne og omverdenen kan have tillid til.
Fremtidens arbejdsmarked og ny teknologi

Jeg er ligesom jer optaget af, hvordan fremtidens arbejdsmarked kan påvirke arbejdsmiljøet. For der er ingen tvivl om, at både globaliseringen og nye teknologier
kan ændre arbejdsmiljøet i Danmark markant - både i positiv og negativ retning.
Det er blandt andet også derfor, at regeringen har nedsat Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid, som frem til udgangen af 2018 skal drøfte, analysere
og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danskerne og danske virksomheder
er rustet til fremtidens arbejdsmarked.
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Jeg ser i den forbindelse også frem til at deltage i jeres arrangement den 11. april
2018, hvor I sætter temaet "Forandringer og ny teknologi" på dagsordenen.
Venlig hilsen
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Troels Lund Poulsen
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