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AM-PRO forslag til ekspertudvalget der skal gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sidste år i samarbejde med Folketingets arbejdsmiljøfor-
ligskreds nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen og komme med forslag til en ny 
og forbedret arbejdsmiljøindsats. Baggrunden for dette initiativ var en erkendelse af at 2020-planen ikke 
når sine mål, og at de indsats, der skulle sikre at målene blev nået, ikke fungerer tilstrækkeligt.  

Ekspertudvalget er sammensat af Pia Gjellerup som formand, fire særligt udpegede eksperter samt fire re-
præsentanter for DA, LO, FTF og KL. Pia Gjellerup er er leder af Center for Offentlig Innovation og har tidli-
gere være chef i DJØF, justitsminister, finansminister og erhvervsminister. De fire eksperter er forsknings-
overlæge Lene Falsgaard Eplov, arbejdsmiljøchef hos NCC Kåre Christensen, overlæge på arbejdsmedicinsk 
klinik, professor Henrik Kolstad samt markeds- og projektchef hos NIRAS joblife Per Tybjerg Aldrich.  

Kommissoriet viser at ministeren har store ambitioner med udvalgets arbejde: Ekspertudvalget skal basere 
sine anbefalinger på en samlet analyse af hele den nuværende arbejdsmiljøindsats, og det skal inddrage 
erfaringer fra andre sektorer, andre lande og international viden på området.  

Ekspertudvalgets anbefalinger skal understøtte en fremtidig arbejdsmiljøindsats og -regulering, der er base-
ret på viden om hvad der virker, og som er omkostningseffektiv og målrettet de alvorligste arbejdsmiljøud-
fordringer. Desuden skal anbefalingerne understøtte at ledelse og ansatte får relevant viden om forebyg-
gelse. 

Anbefalingerne skal imidlertid også være neutrale i forhold til de offentlige finanser, og ekspertudvalget 
skal derfor belyse både de positive og de negative samfundsøkonomiske konsekvenser af deres anbefalin-
ger. Det kan måske give anledning til bekymring at udvalgets anbefalinger skal være økonomisk neutrale, 
idet en sådan klausul kan begrænse ekspertudvalgets kreativitet og visioner. Inden anbefalingerne imple-
menteres i praksis vil der dog komme en politisk proces, hvor balancen mellem nye regler mv. og deres for-
ventelige økonomiske omkostninger og gevinster vil blive vurderet. 

Kommissoriet lægger vægt på at udvalget belyser disse fem emner: 

1. Arbejdsmiljøudfordringer 
2. Virkemidler 
3. Arbejdsmiljøsystemets organisering 
4. Regelforenkling og -efterlevelse 
5. Incitamenter 

AM-PRO finder at det er nogle særdeles relevante og velvalgte emner. 

AM-PRO har prioriteret det højt at bidrage til ekspertudvalgets arbejde med opsamling og formidling af er-
faringer, behov og visioner fra det praktiske arbejdsmiljøarbejde og fra praksisorienteret forskning. 

AM-PRO har hen over vinteren gennemført to workshops med en række arbejdsmiljøprofessionelle aktører 
fra arbejdsmedicin, arbejdslivsforskning, eksterne og interne arbejdsmiljørådgivere samt arbejdsmiljøchefer 
og -ledere, udpeget af AM-PRO’s medlemsorganisationer. 

På baggrund af de mange vurderinger og forslag, som drøftelserne på disse workshopper bragte på bordet, 
har AM-PRO udvalgt fire emner, som i særlig grad optager de arbejdsmiljøprofessionelle: 
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 Systematisk opsamling af viden og tværgående videndeling 
 Overførsel af viden til praktisk anvendelse i virksomhederne 
 Styrkelse og effektivisering af virksomhedernes egenindsats 
 Virksomhedernes adgang til arbejdsmiljøfaglig ekspertise 

De fire emner er blevet grundigt drøftet i AM-PRO’s medlemskreds med henblik på at etablere en fælles og 
velunderbygget henvendelse til ekspertudvalget om mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen på 
disse områder. 

AM-PRO’s henvendelse til ekspertudvalget kan læses [her]. 

Notater om drøftelserne på de to workshopper om udfordringer i arbejdsmiljøindsatsen hhv. om mulighe-
derne for at forbedre indsatsen, kan læses [her] og [her]. Det skal bemærkes at de to notater ikke er udtryk 
for AM-PRO’s holdning, men alene beskriver de vurderinger og anbefalinger, der blev drøftet på workshop-
perne. 
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