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Mødereferat  
 Arbejdsmiljørådets 

sekretariat 
14-05-2019 
Ref. LFK, AEB, 
EMA 
J.nr. 2018 - 242 

 
Mødedato 7. maj 2019 
  
Deltagere 
 

Formand Cristina Lage 
DA-Fællesskabet: 
Povl-Christian Jensen, DA 
Anne-Marie Røge Krag, Dansk Erhverv 
Anders Just Pedersen, Dansk Industri 
Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri 
Landbrug og Fødevarer: Chris Holst Preuss 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA): Hans Jørgen Steffensen 
KL: Preben Meier Pedersen 
Danske Regioner: Christian Hallenberg 
Lederne: Lars Andersen 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH): 
Morten Skov Christiansen, FH 
Signe Kofoed, FH 
Ulrik Spannow, 3F 
Mette Skovhus Larsen, BUPL 
Jens Nielsen, FOA 
Dorthe Pedersen, Dansk Metal 
Thomas Andreasen, DLF 
Lene Christiansen, Dansk El-Forbund 
Akademikerne: Malene Salskov Amby (AC) og Juliane Marie Neiiendam (IDA) 
Arbejdstilsynet (AT): Søren Kryhlmand og Vibe Westh 
Sekretariatet: Marianne Ho, Line Folke, Amalie Ebler Blichfeld, Lotte Tikjøb 
Rasmussen og Evy Martinussen. 

  
Afbud Louise Koldby Dalager, KL 

Randi Frydensberg Hede, Beskæftigelsesministeriet (BM) 
Pernille Søgaard Skou, Sundheds- og Ældreministeriet 
Maja Maar Outzen, Moderniseringsstyrelsen 
Lars Qvistgaard, Akademikerne 
Ulla W. Skjøth, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater af konstituerende møde og ordinært møde den 26. marts 

2019 
3. Udvikling af nyt koncept for At-vejledninger 
4. Meddelelser 
5. Første drøftelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede for-

hold på arbejdsmarkedet 
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6. Beskæftigelsesministerens tilbagemelding på Arbejdsmiljørådets § 66-redegørelse 
2018 

7. Redegørelse for Arbejdsmiljøforskningsfondens virke 2018 
8. AT’s oversigt over kommende regler, vejledninger mv. 
9. Eventuelt 

 

 
 
 

 
B-punkter: Sager af driftsmæssig karakter  
10. Der var ingen B-punkter, da FU-mødet den 10. april 2019 var aflyst. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
2. Godkendelse af referater fra henholdsvis konstituerende og ordinært møde i Ar-

bejdsmiljørådet den 26. marts 2019 
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.  
 
3. Udvikling af nyt koncept for At-vejledninger  
Formanden overgav mødeledelsen til Marianne Strøm, chef for kommunikation i Arbejdstil-
synet. Herefter blev der afholdt en workshop om udvikling af nyt koncept for At-vejledninger. 
 
Efterfølgende spurgte formanden, om workshoppen gav anledning til yderligere bemærknin-
ger. 
 
FH kvitterede for den tidlige inddragelse og så frem til ligeledes at blive inddraget senere i 
processen. Desuden opfordrede FH til, at AT udarbejder en opsamling fra workshoppen, der 
giver et overblik over hovedpointer fra workshoppen. Endelig foreslog FH, at FU samler op 
på drøftelserne på baggrund af AT’s opsamling. 
 
AT bekræftede, at de gerne leverer en opsamling på workshoppen. 
 
Der var desuden opbakning til forslaget om, at der samles op i FU. 
 
4. Meddelelser 

 
Formanden meddelte:  
 
• At NFA har fået en ny konstitueret direktør, vicedirektør Ulla Wendorff Skjøth, der ik-

ke kunne være til stede på dagens møde. Konstitueringen løber indtil en ny direktør 
til NFA er fundet. 

 
• At Arbejdsmiljøprisen blev uddelt i starten af april ved et festligt arrangement, hvor 

der både blev fremhævet 12 gode arbejdsmiljøindsatser og belyst nogle interessante 
vinkler i forhold til emnet unge og nyansatte. Formanden fremhævede den gode 
pressedækning – både ved offentliggørelsen af de nominerede og på selve dagen, 
hvor en af vinderne var i Go’ Aften Danmark. Formanden oplyste, at sekretariatet 
udarbejder en evaluering af Arbejdsmiljøprisen, som vil blive drøftet i FU og derefter 
i Arbejdsmiljørådet.  
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• At der nu var fastsat en dato for konferencen om kemi, vådt arbejde og forebyggelse 
af arbejdsbetinget hudsygdom. Konferencen finder sted den 1. oktober 2019 i Oden-
se. Beskæftigelsesministeren er inviteret til at deltage med et oplæg, hvilket nu skal 
endelig aftales efter folketingsvalget. Sekretariatet sender en nyhed ud med en op-
fordring om at reservere datoen. Formanden oplyste, at konferencens nærmere ind-
hold tilrettelægges i en arbejdsgruppe under Arbejdsmiljørådet med deltagelse fra 
AT og NFA.  

 
• At tiden nærmer sig til Folkemødet på Bornholm. Formanden oplyste, at der vil blive 

sendt nyhedsbrev og invitationer ud om Arbejdsmiljørådets arrangementer i Ar-
bejdsmiljø Loungen. På www.arbejdsmiljoeloungen.dk kan findes mere om de i alt 
16 events. 
 

• AT henviste til, at der dagen før var udsendt en orienteringsmail til Arbejdsmiljørådet 
om, at AT igangsætter en ny brugerundersøgelse til 5.000 virksomheder, både de 
der har haft besøg af AT, og de der ikke har haft besøg. Undersøgelsen gennemfø-
res fra maj til september 2019.  
 

• AT oplyste, at der nu er fundet en ny vicedirektør, Trine Bødker, som starter i AT pr. 
1. juni 2019 og overtager Thomas Hjortenbergs opgaveportefølje. 
 

• AT henviste til det netop udskrevne Folketingsvalg og oplyste, at dette bl.a. vil bety-
de, at tidsplaner for kommende vejledninger og regeludvalgsmøder vil blive forsin-
kede. Endvidere vil AT’s direktør heller ikke kunne holde det planlagte oplæg om 
den politiske aftale om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Søren Kryhlmand gav fo-
reløbigt tilsagn om i stedet at holde oplægget på Arbejdsmiljørådets møde inden 
sommerferien (den 26. juni 2019).  

 
5. Første drøftelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede 

forhold på arbejdsmarkedet 
 

Da oplægget ved Søren Kryhlmand udskydes på grund af valget, foreslog formanden, at 
Arbejdsmiljørådet i stedet kunne tage en første overordnet drøftelse af den nye politiske 
aftale om arbejdsmiljøindsatsen.  
 
DA kvitterede for den nye politiske aftale og bemærkede, at det er et godt udgangspunkt, at 
18 ud af Ekspertudvalgets 20 anbefalinger blev en del af aftalen. DA kvitterede ligeledes for, 
at parterne er nævnt mange gange i aftalen og appellerede til, at dette ligeledes bliver ud-
gangspunktet for udmøntningen af aftalen. Endelig opfordrede DA til, at parterne også tæn-
kes med ind i de initiativer, hvor de ikke eksplicit er nævnt.  
 
FH kvitterede ligeledes for en bred politisk aftale med gode perspektiver, som vil skabe ro 
om området. FH kvitterede for, at der er gode initiativer i den politiske aftale, som følger 18 
af Ekspertudvalgets anbefalinger. FH ærgrede sig over, at de sidste to anbefalinger fra Ek-
spertudvalget ikke blev en del af aftalen. I forhold til forligskredsens rolle i det videre forløb 
understregede FH, at aftalens formulering om målfastsættelse forstås sådan, at de nye nati-
onale mål aftales i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Desu-
den lagde FH vægt på, at Arbejdsmiljørådet er den centrale part, som skal inddrages i de 
forskellige initiativer, herunder udviklingen af en forbedret risikomodel. 

http://www.arbejdsmiljoeloungen.dk/
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Konklusion 
Formanden konkluderede, at FU samler op og forbereder et oplæg vedrørende Arbejdsmiljø-
rådets rolle i den videre implementering, samt at AT har givet foreløbigt tilsagn om at holde 
et oplæg ved rådsmødet den 26. juni 2019 om aftalens betydning for AT’s indsats, og hvor-
dan AT vil arbejde med implementeringen.  
 
6. Beskæftigelsesministerens tilbagemelding på Arbejdsmiljørådets § 66-redegørelse 

2018 
 

Der var ingen bemærkninger til ministerens svar på Arbejdsmiljørådets § 66-redegørelse. 
 
Konklusion 
Formanden konkluderede, at svaret dermed var taget til efterretning. 
 
7. Redegørelse for Arbejdsmiljøforskningsfondens virke 2018 

 
Formanden henviste til, at Arbejdsmiljørådet skulle drøfte Arbejdsmiljøforskningsfondens 
redegørelse og tage stilling til det udsendte udkast til en tilbagemelding til Det Strategiske 
Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU).  
 
FH tog redegørelse til efterretning og var enig i de foreslåede emner i tilbagemeldingen om 
fondens prioritering af det kemiske område og vigtigheden af at et øget fokus på mere an-
vendelsesorienteret forskning. FH beklagede også forsinkelsen af udredningen om førtidig 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 
 
DA havde ikke yderligere bemærkninger og kunne ligeledes støtte udkastet til tilbagemelding 
til DSU.  
 
Konklusion 
Formanden konkluderede, at Arbejdsmiljørådet tog Arbejdsmiljøforskningsfondens redegø-
relse til efterretning samt tilsluttede sig det foreliggende udkast til tilbagemelding til Det Stra-
tegiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg. 
 
8. AT’s oversigt over kommende regler, vejledninger mv. 

 
Formanden henviste til, at der nu forelå en opdateret oversigt fra AT over kommende regler, 
vejledninger mv.  
 
FH spurgte, om de seneste forskningsresultater vedrørende gravide og natarbejde vil give 
anledning til at kigge på At-vejledningen herom. 

AT oplyste, at AT afventer de endelige nye forskningsresultater fra NFA, hvorefter der vil 
blive taget stilling til eventuelle behov for ændringer af vejledning mv. AT vurderede, at tids-
horisonten for stillingtagen hertil sandsynligvis først er efter sommerferien 2019.  

KL spurgte, om den bebudede fornyelse af vejledningen om skærmarbejde ligeledes kunne 
forventes forsinket.  

AT oplyste, at denne vejledning også først vil kunne forventes efter sommerferien. 
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AT gav tilsagn om, at der hurtigst muligt vil blive udsendt en nærmere melding om, hvilke 
konsekvenser udskrivelse af folketingsvalg vil have for regelarbejdet.  
 
Konklusion 
Formanden konkluderede, at AT’s oversigt over kommende regler, vejledninger mv. var ta-
get til efterretning med de faldne bemærkninger.  
 
9. Eventuelt 
Morten Skov Christiansen, FH, oplyste, at han i perioden fra umiddelbart efter Folkemødet i 
juni til oktober 2019 er på barselorlov. FH vil snarest indstille en vikarierende repræsentant i 
orlovsperioden.  
 
B-punkter 
Der var ingen B-punkter, da FU-mødet den 10. april 2019 var aflyst. 
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