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Krere Lisbeth Lollike
Tak for jeres brev med indstilling om Arbejdsmilj0radets forslag til ny BAR
struktur og finansieringsmodel, om ma.I og prioritering af den samlede arlige til
skudsramme samt opfolgning pa Arbejdsmilj0radets indsats.
Jeg vii gerne kvittere for det store arbejde, radet bar lagt i forslaget til ny struktur
for partssystemet.
Som jeg har fastslaet ved tlere lejligheder, bi.a. pa mode den 30. november 2015 og
i mit svar pa § 66-redegorelsen, er jeg enig i radets opfattelse af, at det er afg0rende
at sikre en effektiv arbejdsmilj0indsats, og jeg st0tter op om jeres ambition om at
tilpasse partssystemet.
Jeg har med interesse )rest jeres forslag til en ny stuktur og er positiv over for for
slaget, som jeg er enig i vii bidrage til forenkling og effektivisering af partssyste
met. Jeg er ogsa fortsat positiv over for nedsrettelse af et Dialogforum, hvor akt0rerne kan samarbejde og koordinere arbejdsmilj0indsatsen pa tvrers og dermed bi
drage til at styrke partssystemet.
Som I papeger, vii der vrere behov for regelrendringer som folge af forslagene i je
res indstilling. Jeg vii pa den baggrund bede departementet og Arbejdstilsynet om
at igangsrette arbejdet med henblik pa etablering af ny BAR struktur pr. I. januar
2017. I forste omgang vii det blive afklaret, i hvilket omfang der er behov for at
rendre arbejdsmilj0loven. Jeg har i samme forbindelse bedt Arbejdstilsynet og de
partementet vurdere de styrings- og finansieringsmressige konsekvenser af radets
forslag. Nar resultatet af dette arbejde foreligger, vii det blive fremlagt for radet.
Samtidig vii jeg gerne invitere Arbejdsmilj0radet til mode inderi sommerferien,
hvor vi har mulighed for at drofte jeres konkrete forslag.
For sa vidt angar radets indstilling om storrelse og fordeling af den arlige tilskuds
ramme for partssystemet vii dette indga i prioritering af de samlede 0konomiske
rammer i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for 2017.
Jeg vii gerne kvittere for Arbejdsmilj0radets arsberetning for 20 I 5, som jeg har
)rest med interesse. Jeg er enig i, at et robust og slagkraftig partssystem er funda
mentet i den samlede arbejdsmilj0indsats i vores samfund. Det er derfor glredeligt
at notere Arbejdsmilj0radets tilfredshed med den politiske aftale 'En styrket ar
bejdsmiljoindsats' fra foraret 2015, og jeg vii gerne kvittere for radets opbakning
og det medansvar, partssystemet har taget i forbindelse med implementering af de
mange initiativer i aftalen.
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Herudover har jeg noteret mig behovet for tæt samspil mellem forskellige aktører
hvad angår implementering af rådets anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø.
Endelig vil jeg gerne kvittere for rådets fortsatte arbejde med bom og unge, rådets
engagement i Folkemodet på Bornholm samt rådet uddeling af arbejdsmiljøprisen,
som hver især bidrager til synliggørelse og positivt fokus på af arbejdsmiljøet.
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