Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11
L 7 Svar på Spørgsmål 1
Offentligt

Bilag 2 til svar på spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalget (L 7)
Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen m.v.)
Parallelopstilling mellem de nugældende lovregler, forslag til ændring af de enkelte lovbestemmelser som sendt i ekstern høring den 19. august 2010 og forslaget som fremsat af beskæftigelsesministeren den 6. oktober 2010.
Gældende regler

§ 14. Beskæftigelsesministeren
godkender efter udtalelse fra
Arbejdsmiljørådet, jf. § 66, stk. 2,
2. pkt., et antal branchearbejdsmiljøråd, der skal medvirke ved
løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for en eller
flere brancher.
Stk. 6. Det enkelte branchearbejdsmiljøråd afgiver hvert år
en redegørelse om sin virksomhed
til beskæftigelsesministeren.

§ 14 a. Det enkelte branchearbejdsmiljøråd har inden for rådets
område til opgave at bistå
branchens enkelte virksomheder
ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder
1) at udarbejde information og
branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for
virksomhedernes udarbejdelse
af arbejdspladsvurderinger,
2) at kortlægge branchens
særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation og
3) at udvikle og gennemføre
oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.
Stk. 2. Det enkelte branchear-

Forslag – i ekstern høring
§1

Forslag – som fremsat
§1

1. § 14, stk. 1, affattes således:
”Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra Arbejdsmiljørådet, jf. § 66, stk. 2, 2. pkt.,
et antal branchearbejdsmiljøråd,
der skal bistå branchens virksomheder med information og branchevejledning om arbejdsmiljø.”

1. § 14, stk. 1, affattes således:
»Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra Arbejdsmiljørådet, jf. § 66, stk. 2, 3. pkt.,
et antal branchearbejdsmiljøråd,
der skal bistå en eller flere branchers virksomheder med information og branchevejledning om
arbejdsmiljø.«

2. § 14, stk. 6, affattes således:
”Stk. 6. Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal hvert år til
Arbejdsmiljørådet sende
1) en plan og et budget for
branchearbejdsmiljørådets
virksomhed i det kommende
år og
2) en redegørelse om og et
regnskab for branchearbejdsmiljørådets virksomhed i det
forløbne år.”

(Som den gældende stk. 6)

3. § 14 a, stk. 1, affattes således:
”Det enkelte branchearbejdsmiljøråd har inden for rådets
område til opgave at bistå branchens virksomheder med
information og vejledning om
arbejdsmiljø. Det enkelte branchearbejdsmiljøråd kan deltage i
særlige virksomhedsrettede
arbejdsmiljøaktiviteter inden for
branchen.”

2. § 14 a, stk. 1, affattes således:
»Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets
område bistå branchens virksomheder med information og
vejledning om arbejdsmiljø. Det
enkelte branchearbejdsmiljøråd
kan iværksætte og deltage i
særlige virksomhedsrettede
arbejdsmiljøaktiviteter inden for
branchen.«

4. § 14 a, stk. 2, ophæves.

3. § 14 a, stk. 2, ophæves.
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Gældende regler
bejdsmiljøråd kan
1) udtale sig om eller stille
forslag til Arbejdsmiljørådet
om ændrede og nye regler,
2) deltage i og gennemføre
indsatser og kampagner og
3) danne og deltage i lokale
arbejdsmiljøfora.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren
fastsætter nærmere regler om
branchearbejdsmiljørådenes
opbygning, sammensætning og
virksomhed, herunder om rådenes
opgaver og funktion.
Stk. 4. Efter forhandling med
miljøministeren kan rådenes
opgaver udvides til at omfatte
miljøspørgsmål i direkte
tilknytning til virksomhederne.
Beskæftigelsesministeren kan
fastsætte nærmere regler, der
sikrer løsningen af
virksomhedernes arbejdsmiljøspørgsmål.
§ 66. Arbejdsmiljørådet deltager i
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og afgiver
indstilling til beskæftigelsesministeren om
1) overordnede mål for og
prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,
2) fordeling af midler, der er
tilvejebragt efter § 68, mellem
branchearbejdsmiljørådene og
Arbejdsmiljørådet,
3) opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.

Forslag – i ekstern høring
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2
og 3.

Forslag – som fremsat
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2
og 3.

5. § 66, stk. 1, affattes således:
”Arbejdsmiljørådet deltager i
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og afgiver
indstilling til beskæftigelsesministeren om:
1) overordnede mål for og
prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,
2) fordeling af midler, der er
tilvejebragt efter § 68, mellem
Arbejdsmiljørådet, branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø,
3) en plan og et budget for det
enkelte branchearbejdsmiljøråds virksomhed i det kommende år, jf. § 14, stk. 6, nr.
1, og
4) opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.

4. § 66, stk. 1, affattes således:
»Arbejdsmiljørådet deltager i
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og afgiver
indstilling til beskæftigelsesministeren om
1) overordnede mål for og
prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,
2) fordeling af midler, der er
tilvejebragt efter § 68, mellem
Arbejdsmiljørådet, branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø og
3) opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.«

6. I § 66 indsættes efter stk. 4 som
nyt stykke:
”Stk. 5. Arbejdsmiljørådet afgiver
hvert år en redegørelse til beskæftigelsesministeren om branchearbejdsmiljørådenes virksomhed.”

2

Gældende regler
Kapitel 12 a
Finansieringen m.v. af parternes
arbejdsmiljøindsats
§ 68. Midler til gennemførelse af
Arbejdsmiljørådets aktiviteter og
branchearbejdsmiljørådenes
indsats til forbedring af arbejdsmiljøet tilvejebringes ved bidrag,
jf. stk. 2, 3 og 6, fra staten,
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, forsikringsselskaber,
der tegner arbejdsskadeforsikring,
samt kommuner, regioner og
andre arbejdsgivere, der ikke har
tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 1-5,
og § 88 i lov om
arbejdsskadesikring.
…

§ 68 a. Beskæftigelsesministeren
fordeler efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet de tilvejebragte
midler efter § 68 og melder tilskudsrammer ud til Arbejdsmiljørådets aktiviteter og til de enkelte branchearbejdsmiljøråd samt
fastlægger nærmere vilkår for
midlernes anvendelse.
Stk. 2. Arbejdsmiljørådet og de
enkelte branchearbejdsmiljøråd
træffer inden for de udmeldte
tilskudsrammer og de fastlagte
vilkår bestemmelse om, hvilke
aktiviteter der skal gennemføres.

Forslag – i ekstern høring

Forslag – som fremsat

7. Overskriften til kapitel 12 a
affattes således:
”Finansiering af parternes
arbejdsmiljøindsats m.v.”

5. Overskriften til kapitel 12 a
affattes således:
»Finansiering af parternes
arbejdsmiljøindsats m.v.«

8. § 68, stk. 1, affattes således:
”Midler til staten samt til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets aktiviteter og branchearbejdsmiljørådenes og Videncenter for Arbejdsmiljøs indsats til forbedring
af arbejdsmiljøet tilvejebringes
ved bidrag, jf. stk. 2 og 3, fra
1) staten,
2) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,
3) forsikringsselskaber, der
tegner arbejdsskadeforsikring,
samt
4) kommuner, regioner og andre
arbejdsgivere, der ikke har
tegnet forsikring, jf. § 48, stk.
1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring.”

6. § 68, stk. 1, affattes således:
»Midler til staten, jf. stk. 7, samt
til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets aktiviteter og branchearbejdsmiljørådenes og Videncenter for Arbejdsmiljøs indsats
til forbedring af arbejdsmiljøet
tilvejebringes ved bidrag, jf. stk. 2
og 3, fra
1) staten,
2) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,
3) forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring,
samt
4) kommuner, regioner og andre
arbejdsgivere, der ikke har
tegnet forsikring, jf. § 48, stk.
1-5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring.«

9. I § 68 indsættes efter stk. 6 som
nyt stykke:
”Stk. 7. Af bidragene efter stk. 2
og 3 tilfalder 50,4 mio. kr. årligt
statskassen.”
Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

7. I § 68 indsættes efter stk. 6 som
nyt stykke:
»Stk. 7. Af bidragene efter stk. 2
og 3 tilfalder 50,4 mio. kr. årligt
staten.«
Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

10. § 68 a, affattes således:
”§ 68 a. Beskæftigelsesministeren
fordeler efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet de tilvejebragte
midler efter § 68 og melder tilskudsrammer ud til Arbejdsmiljørådet, de enkelte branchearbejdsmiljøråd og Videncenter for
Arbejdsmiljø.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren
fastlægger nærmere vilkår for
midlernes anvendelse.
Stk. 3. Arbejdsmiljørådet træffer
inden for den udmeldte tilskudsramme og de fastlagte vilkår bestemmelse om, hvilke aktiviteter
der skal gennemføres.
Stk. 4. På baggrund af Arbejdsmiljørådets indstilling, jf § 66,
stk. 1, nr. 2, godkender beskæf-

8. § 68 a, affattes således:
»§ 68 a. Beskæftigelsesministeren
fordeler efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet de tilvejebragte
midler efter § 68 til gennemførelse af arbejdsmiljøindsatsen og
melder tilskudsrammer ud til Arbejdsmiljørådets aktiviteter, de
enkelte branchearbejdsmiljøråd og
Videncenter for Arbejdsmiljø.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren
fastlægger nærmere vilkår for
midlernes anvendelse.
Stk. 3. Arbejdsmiljørådet og de
enkelte branchearbejdsmiljøråd
træffer inden for den udmeldte
tilskudsramme og de fastlagte
vilkår bestemmelse om, hvilke
aktiviteter der skal gennemføres.
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Gældende regler

Forslag – i ekstern høring
tigelsesministeren plan og budget
for det enkelte branchearbejdsmiljøråds virksomhed. Det enkelte
branchearbejdsmiljøråd gennemfører aktiviteter inden for den udmeldte tilskudsramme, den godkendte plan og de fastlagte vilkår.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren
kan bestemme, at tilskud tilbagekan bestemme, at tilskud tilbageholdes, bortfalder eller kræves
holdes, bortfalder eller kræves tiltilbagebetalt, såfremt vilkår for
bagebetalt, såfremt vilkår for midmidlernes anvendelse ikke overlernes anvendelse ikke overholholdes.
des.
Stk. 4. Uforbrugte midler, herunStk. 6. Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte der bortfaldne eller tilbagebetalte
tilskud efter stk. 3, indgår i en
tilskud efter stk. 3, indgår i en
fornyet fordeling efter reglerne i
fornyet fordeling efter reglerne i
stk. 1.
stk. 1.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren
kan fastsætte nærmere regler om
kan fastsætte nærmere regler om
udbetaling af tilskud, regnskabsudbetaling af tilskud, regnskabsafaflæggelse og efterregulering m.v. læggelse og efterregulering m.v.
Beskæftigelsesministeren kan be- Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud kan udbetales a stemme, at tilskud kan udbetales a
conto. Revisionen af regnskaberne conto. Revisionen af regnskaberne
varetages af rigsrevisor efter
varetages af rigsrevisor efter
reglerne i lov om revisionen af
reglerne i lov om revisionen af
statens regnskaber m.m.”
statens regnskaber m.m.

§ 81
Stk. 6. Klage over afgørelser
truffet af Arbejdstilsynet
i henhold til regler udstedt i
medfør af § 68, stk. 7, og § 68 a,
stk. 5, kan indbringes for
beskæftigelsesministeren inden
fire uger efter, at afgørelsen er
meddelt den pågældende.

Forslag – som fremsat

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren
kan bestemme, at tilskud tilbageholdes, bortfalder eller kræves
tilbagebetalt, såfremt vilkår for
midlernes anvendelse ikke overholdes.
Stk. 5. Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte
tilskud efter stk. 4, indgår i en
fornyet fordeling efter reglerne i
stk. 1.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren
fastsætter nærmere regler om
udbetaling af tilskud, udarbejdelse
af planer for branchearbejdsmiljørådenes virksomhed, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v.
Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud kan udbetales a
conto. Revisionen af regnskaberne
varetages af rigsrevisor efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.«

11. § 81, stk. 6, affattes således:
”Stk. 6. Klage over afgørelser
truffet af Arbejdstilsynet i henhold til regler udstedt i medfør af
§ 14 a, stk. 2, § 68, stk. 8, og § 68
a, stk. 7, kan indbringes for beskæftigelsesministeren inden fire
uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.”

9. I § 81, stk. 6, ændres »§ 68, stk.
7, og § 68 a, stk. 5,« til: »§ 14 a,
stk. 2, § 68, stk. 8, og
§ 68 a, stk. 6,«.

§2
Loven træder i kraft den 1. januar
2011.

§2
Loven træder i kraft den 1. januar
2011.
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