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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 26. oktober 2010 stillet følgende spørgsmål
nr. 6 (L 7 - bilag 2), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 
Lennart Damsbo-Andersen (S).

Spørgsmål nr. 6:
”Ministeren bedes redegøre for, hvordan de aktiviteter som beskrives i L 7 – bilag 
2 finansieres i fremtiden, herunder hvilke der stadig vil kunne gennemføres, og 
hvilke der ikke vil. I forlængelse heraf ønskes oplyst, om besparelsen på 50,4 mio. 
gennemføres efter salamimetoden, dvs. alle brancher skal bidrage, eller det bliver 
først til mølle-princippet, der kommer til at gælde i forhold til den samlede pulje?”

Endeligt svar:
Som anført i min besvarelse af spørgsmål 4 er det min opfattelse, at arbejdsmarke-
dets parters indsats på arbejdsmiljøområdet vil kunne videreføres med de penge, 
der som følge af lovforslaget fremover vil tilgå partsindsatsen, idet pengene frem-
over vil blive brugt der, hvor effekten er størst.

Som nævnt skal branchearbejdsmiljørådene fremover bruge deres tid og ressourcer
på aktiviteter, der er rettet mod branchens virksomheder. En del af de aktiviteter, 
som er nævnt i bilag 2, ser ud til at falde ind under de opgaver, som branchear-
bejdsmiljørådene fortsat kan varetage og få tilskud til efter loven.

Den nærmere vurdering og prioritering af, hvilke af de konkrete aktiviteter og pro-
jekter mv., der skal gennemføres, skal ske i det enkelte branchearbejdsmiljøråd i 
forbindelse med den årlige plan, der skal udarbejdes som grundlag for tildelingen
af tilskud, jf. mit svar på spørgsmål 5.

De aktiviteter, som branchearbejdsmiljørådene ikke kan få tilskud til efter loven, 
kan de gennemføre med midler fra anden side, fx organisationerne selv.

Besparelsen på 50,4 mio. kr. omfatter den samlede partsindsats og ikke kun bran-
chearbejdsmiljørådenes indsats. Efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet forventes 
tilskuddet til branchearbejdsmiljørådene i 2011 at udgøre 70 pct. af de samlede 
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partsmidler. Tilskuddet til branchearbejdsmiljørådene vil som hidtil blive fordelt
mellem branchearbejdsmiljørådene efter en række objektive kriterier.

Venlig hilsen

Inger Støjberg


