Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

Arbejdsmiljørådets
sekretariat
Landskronagade 33
2100 København Ø
Tel +45 72 20 85 17
post@amr.dk
www.amr.dk
Den 24.marts 2022

Arbejdsmiljørådets §16 indstilling om fordeling af partsmidlerne i 2023
Kære Peter Hummelgaard Thomsen
Hermed følger Arbejdsmiljørådets indstilling vedrørende fordeling af midlerne i 2023.
Arbejdsmiljørådet ønsker for 2023, at 5 pct. af partsmidlerne afsættes til at understøtte
de tværgående aktiviteter, der initieres i regi af Dialogforum for tværgående samarbejde
og udvikling. Midlerne til de tværgående aktiviteter henføres til Arbejdsmiljørådet, som
har det overordnede ansvar for forvaltningen af midlerne.
Således indstiller Arbejdsmiljørådet, at midlerne fordeles som følger:
•

73,15 pct. til de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø

•

12,35 pct. til Arbejdsmiljørådet

•

5 pct. til Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling

•

9,5 pct. til Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljørådet gør opmærksom på, at siden 2011 fradrages 50,4 mio. kr. årligt af
partsmidlerne og overføres til staten. De midler anvendes dermed til andre formål end
finansiering af parternes arbejdsmiljøindsats, hvilket de egentlig skulle bidrage til.
Arbejdsmiljørådet har nu fulgt op og evalueret på, om de tilpasninger af partssystemet,
der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, har fungeret efter hensigten. Formandskaberne for
Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø har været inddraget i opfølgningen.
Opfølgningen har vist, at den aktuelle struktur fungerer godt og blandt andet
understøtter, at de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø i endnu højere grad kan
levere som en spilbar politisk aktør.
I 2017 blev Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling etableret for at skabe
en tættere kobling mellem Arbejdsmiljørådet og det virksomhedsrettede partssystem. I
perioden 2017-2021 er der via Dialogforum blevet gennemført mere end 30 tværgående
aktiviteter. I samme periode er alle de midler, som er tilført Dialogforum, blevet
disponeret og anvendt til aktiviteter. Dermed har Dialogforum medvirket til at
understøtte konstruktivt samarbejde og erfaringsudveksling på tværs.
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Endvidere har evalueringen af finansieringsmodellen vist, at den nye gennemsnitsmodel
har betydet, at der fra år til år er færre udsving i de midler, der er til rådighed. Det har
skabt ro om partssystemets økonomiske rammer og stabiliseret økonomien hos
Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Det har ligeledes medført en bedre
planlægningshorisont og understøttet en stabil personalesituation.
Arbejdsmiljørådet finder derfor hverken behov for justering af den aktuelle organisering
med de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø eller for at justere fordelingsnøglen i
bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø § 20. Samtidig finder rådet, at
den nuværende finansieringsmodel fungerer godt og skaber stabilitet i det økonomiske
grundlag for partsindsatsen.
Imidlertid vil Arbejdsmiljørådet tage initiativ til dialog med Arbejdstilsynet om
mulighederne for at sikre smidige arbejdsgange i relation til Dialogforum for tværgående
samarbejde og udvikling.
Den fulde evaluering og dens resultater fremgår af vedlagte notat.
Til din orientering vedlægges desuden Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2021.

Med venlig hilsen

Cristina Lage
Formand for Arbejdsmiljørådet
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