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Arbejdsmiljørådets §16 indstilling om fordeling af partsmidlerne i 2022 

 

 
Kære Peter Hummelgaard Thomsen 
 
Arbejdsmiljørådet afgiver årligt en indstilling om fordelingen af den samlede tilskudsramme til 
parternes arbejdsmiljøindsats. Hermed følger Arbejdsmiljørådets indstilling vedrørende for-
deling af midlerne i 2022. 
 
De samlede partsmidler beregnes af følgende bidrag, der opkræves til finansiering af parter-
nes arbejdsmiljøindsats: 
 
• Bidrag fra bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber mfl. (45 

mio. kr.). 

• 2 pct. bidrag fra bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber ba-
seret på gennemsnittet af 2 pct. af de årlige godtgørelser for varigt mén og erstatninger 
for erhvervsevnetab, som er tilkendt i arbejdsulykkessager i en 10-årig periode.  

• Beskæftigelsesministerens bidrag. 

 

 

 
Siden 2011 er der jf. arbejdsmiljølovens § 68, stk. 7 hvert år fradraget et fast beløb på 50,4 
mio. kr. til staten, som dermed anvendes til helt andre formål end finansiering af parternes 
arbejdsmiljøindsats. Fradraget har svaret til mere end en halvering af de partsmidler, der op-
kræves til finansiering af partsindsatsen og dermed de formål, midlerne var tiltænkt at skulle 
bidrage til.  

Arbejdsmiljørådet ønsker for 2022, at 5 pct. af partsmidlerne afsættes til at understøtte de 
tværgående aktiviteter, der initieres i regi af Dialogforum for tværgående samarbejde og ud-
vikling. Midlerne til de tværgående aktiviteter henføres til Arbejdsmiljørådet, som har det 
overordnede ansvar for forvaltningen af midlerne. For så vidt angår de resterende midler øn-
sker vi at fastholde den relative fordeling (70/30), som var gældende i 2021.  

På denne baggrund indstiller Arbejdsmiljørådet, at midlerne fordeles som følger: 

 

 

 
• 66,5 pct. til de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø. 
• 28,5 pct., hvoraf Arbejdsmiljørådet og Arbejdsmiljøforskningsfonden forlods hver får 9,5 

pct. og de sidste 9,5 pct., der tidligere tilfaldt Videncenter for Arbejdsmiljø, også i 2022 
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fordeles i en relativ fordeling mellem Arbejdsmiljørådet (30 pct.) og Branchefællesska-
berne for Arbejdsmiljø (70 pct.). 
5 pct. til tværgående aktiviteter.  • 

 
Endvidere har Arbejdstilsynet meddelt, at uforbrugte midler, i alt 2,8 mio. kr. hidrørende fra 
nedlæggelsen af Videncenter for Arbejdsmiljø vil blive overført til partsmidlerne i 2022. Ar-
bejdsmiljørådet indstiller derfor, at disse midler også fordeles i en relativ fordeling mellem Ar-
bejdsmiljørådet (30 pct.) og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (70 pct.). 

Arbejdsmiljørådet skal understrege, at brugen af midlerne i 2022 forudsætter, at begræns-
ninger som følge af corona-situationen ikke forhindrer dette. 

Til din orientering vedlægges Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2020.  

Med venlig hilsen 

 

 

 
 
 

 

 
 

Cristina Lage 
Formand for Arbejdsmiljørådet 
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