
21.12.2022 09.56 Arbejdsmiljøprofessionelle skuffet over ny regering: Det lover ikke godt

https://www.a4medier.dk/arbejdsmiljoe/artikel/amproanehalsboe 1/24

Arbejdsmiljøprofessionelle skuffet over ny regering:
"Det lover ikke godt"

Et regeringsgrundlag uden de store ambitioner på arbejdsmiljøområdet, er ikke et godt tegn forud for kommende

forhandlinger om en ny arbejdsmiljøreform, mener paraplyorganisation. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

Jonas Sivkær Grønvall

jonas@a4medier.dk

21. dec. 2022 06.00

Få oplæst artiklen

Organisation for arbejdsmiljøprofessionelle er skuffet over, at re-

geringsgrundlaget ikke indeholder �ere konkrete politikforslag

på arbejdsmiljøområdet. Det er behov for et markant løft af ar-

bejdsmiljøet i en tid, hvor man vil øge arbejdsudbuddet, lyder

det. GDPR
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Formand for paraplyorganisationen AM-PRO, Anders Kabel, har nærlæst de 63

siders regeringsgrundlag, som SVM-regeringen præsenterede i sidste uge.

Under læsningen studsede han særligt over én ting, nemlig hvor lidt der står

om, hvad regeringen vil gøre for at forbedre arbejdsmiljøet på landets

arbejdspladser.

”Det er utroligt, at den nye regering lægger så meget vægt på at øge arbejds-

udbuddet uden at nævne arbejdsmiljøet i den sammenhæng. Det er meget

tankevækkende, og det lover ikke godt for den kommende arbejdsmiljøaftale,”

lyder vurderingen fra Anders Kabel. 

LÆS OGSÅ: Fagbevægelsen og arbejdsgiverne til ny minister: Her er dine

første opgaver på arbejdsmiljøområdet

Han mener, at det er særligt vigtigt at tænke på arbejdsmiljøet i en tid, hvor

man har tænkt sig at øge arbejdsuddet med 45.000 personer frem mod 2030.

Når �ere skal være en del af arbejdsfællesskabet, kræver det, at man har blik

for, hvilken indvirkning det får for arbejdsmiljøet og de forandringer, det po-

tentielt skaber, påpeger Anders Kabel.

Det er dog forventningen, at den nye beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jør-

gensen (S) i starten af det nye år vil indkalde til forhandlinger om en ny ar-

bejdsmiljøreform, og at man før det vil præsentere et nyt oplæg til en aftale. 

Vil sidde med ved bordet

AM-PRO og Anders Kabel ser frem til at mødes med Ane Halsboe-Jørgensen

ved den først givne lejlighed. Her vil han give hende et klart råd.

”Hun skal være opmærksom på, at der er mange arbejdsmiljøpolitiske interes-

ser i Danmark, men hun skal vide, at det også kan være nyttigt at trække på

den store viden og ressourcer, landets arbejdsmiljøprofessionelle har. Vi er klar

til at gå i dialog,” siger Anders Kabel og slår fast, at han tror, at Ane Halsboe-

Jørgensen kan blive en fremragende minister for udviklingen på

arbejdsmiljøområdet.

AM-PRO FOLD UD
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AM-PRO har længe ment, at landets arbejdsmiljørådgivere, forskere og andre

professionelle aktører bør inddrages noget mere i udformningen af arbejds-

miljøpolitikken herhjemme. I dag er det arbejdsmarkedets parter – fagbevæ-

gelsen og arbejdsgiverne – der støber kuglerne til de lovændringer på områ-

det, som politikerne på Christiansborg til sidst løber i mål. 

De arbejdsmiljøprofessionelle bør i højere grad sidde med ved bordet, mener

Anders Kabel.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) skal snart i gang med for-

handlinger om en ny, politisk arbejdsmiljøaftale. Foto: Bo Amstrup/Ritzau

Scanpix

Vil præsentere idé for minister

”Det vil være ærgerligt, hvis regler, som arbejdsmarkedets parter bliver enige

om, ender med at blive så indviklede, at man ikke kan gennemskue dem ude

på arbejdspladserne, så de ikke fungerer i praksis. Her kan arbejdsmiljørådgi-

vere og arbejdsmiljøprofessionelle folk i virksomhederne bidrage med viden,

der gør det nemmere at få reglerne til at virke i praksis,” siger Anders Kabel.

AM-PRO forsøgte før folketingsvalget at mødes med daværende beskæftigel-

sesminister Peter Hummelgaard (S). Men på grund af valget, blev mødet aldrig
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til noget. Anders Kabel ville have præsenteret AM-PRO’s forslag til en ny ar-

bejdsmiljøaftale, som blandt andet tæller forslaget om at etablere et videns-

center, hvor arbejdsmiljøaktører på tværs af områder kan udveksle viden og

erfaringer. 

Centret skal ifølge Anders Kabel være uafhængigt, men bestyres af folk fra

forskningsverdenen, AM-PRO’s medlemsorganisationer og arbejdsmarkedets

parter. 

Planen er nu at præsentere idéen for Ane Halsboe-Jørgensen, men først vil

man have Arbejdstilsynet til at vurdere behovet og eventuelt en model for så-

dan et center. 

A4 Arbejdsmiljø arbejder på at få en kommentar fra den nye beskæftigelses-

minister til hendes ambitioner på arbejdsmiljøområdet.

Ulandssekretariatet søger International Rådgiver til Asien
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