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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 11. november 2010 stillet følgende spørgs-
mål nr. 8 (L 7), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart 
Damsbo-Andersen (S).

Spørgsmål nr. 8:
”I forlængelse af svaret på L 7 - spørgsmål 3 bedes ministeren redegøre for,
hvordan ministeren er kommet frem til, at der netop skal spares 50,4 mio. kr. på
partsmidlerne til arbejdsmiljøindsatsen, og oversende de konkrete beregninger,
der ligger til grund herfor, og som ikke er oplyst i forbindelse med svaret på L 7
- spørgsmål 3.- spørgsmål 3.”

Endeligt svar:
Som nævnt i min besvarelse af spørgsmål 3 er det som led i genopretningsaftalen 
fra maj 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at reducere midlerne 
til parternes arbejdsmiljøindsats med 50,4 mio. kr. årligt.

Beslutningen om at reducere midlerne til partsindsatsen med det nævnte beløb er 
bl.a. truffet med udgangspunkt i de midler, som man inden aftalen forventede ville 
blive afsat til partsindsatsen i 2011 samt ud fra en vurdering af, at det vil være mu-
ligt at varetage en målrettet indsats til gavn for virksomhederne med en besparelse 
på 50,4 mio. kr.  

Den aftalte besparelse på partsmidlerne i genopretningsaftalen fremgår af tabellen 
nedenfor. 
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Forventet  forde-
ling af bevilling 
før genopret-
ningsaftalen

Besparelse ifm. 
genopretningsaf-
talen

Forventet bevil-
lingsfordeling 
ifm. genopret-
ningsaftalen

Faktisk bevil-
lingsfordeling på 
FFL 11 efter ind-
stilling fra Ar-
bejdsmiljørådet

Sekretariatet for Ar-
bejdsmiljørådet

6,5 2,5 4,0 5,0

Arbejdsmiljørådets ud-
viklingsmidler inkl. støt-
te til Arbejdsmiljøforsk-
ningsfonden

13,6 3,6 10,0 5,0

Videncenter for Ar-
bejdsmiljø

10,0 5,0 5,0 5,0

Branchearbejdsmiljørå-
dene

70,3 39,3 31,0 35,0

I alt 100,4 50,4 50,0 50,0

Efterfølgende er udmøntningen af besparelsen på de 50,4 mio. kr. på de fire poster 
fordelt anderledes efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet, jf. sidste kolonne i tabel-
len herover.

Venlig hilsen

Inger Støjberg


