
Dialog om fremtidens Arbejdstilsyn

Tilsynschef, Ida Krarup
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Arbejdstilsynet organisering

• Arbejdsmiljøfagligt 

Center

• 3 tilsynscentre

- Nord, Syd & Øst

• Ca. 300 tilsynsførende i 

AT (ca. 87 i TC Nord)



1. Arbejdsmiljøaftalen og politiske prioriteringer

2. Arbejdstilsynets ambition, fokus og nye initiativer

3. Forenklingsdagsorden og dialog

Præsentationstitel
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Disposition:





1. Arbejdsmiljømål skal tættere på arbejdspladserne

2. Arbejdstilsynets indsats skal målrettes og forbedres

3. Nye redskaber skal understøtte indsatsen inden for 

psykisk arbejdsmiljø

4. Regler om arbejdsmiljø skal være lettere at forstå

5. Der skal være hårdere sanktioner ved alvorlige 

lovovertrædelser

6. Der skal være bedre sammenhæng mellem forskning 

og indsats

7. Indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet 

skal styrkes

Arbejdsmiljøaftalen
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2. Arbejdstilsynets ambition, fokus og nye 

initiativer 2020-22 

• AT´s ambition og strategi => Arbejdspladsen i 

centrum

• Nye initiativer – oversigt over 2020

• Brancherettede tilsyn og koordinerede indsatser

• Øget indsats for ordnede forhold (social dumping)

• Andre nye initiativer



Arbejdstilsynets ambition

At sætte arbejdspladserne i centrum 

Bedre 
arbejdsmiljø



Arbejdspladsen i centrum

Differentiering     Digitale værktøjer      Forenkling  
/Kommunikation



Kemisk

arbejds-

miljø

Effekt via 
differentieret tilsyn og 

kommunikation

Implementering 
og samarbejde

Data og digitale 
løsninger

Forenkling og 
effektiv drift

AT som reference 
arbejdsplads

Arbejdstilsynets strategi 2020 -2022



• Aftaleforløb 

• Påbud suppleret med dialog og vejledning

• Gebyr for skærpet tilsyn

• Ny model for udtræk af virksomheder til tilsyn

• Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

• Brancherettede indsatser
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Nye initiativer – oversigt over 2020



Oversigt over indsatser, brancher og fokusområder

Indsatser i 2020 Branche
Ekstra fokus på:

Psykisk Fysisk Kemi

1.
Ny tilsynstilgang til psykisk arbejdsmiljø i store offentlige 
enheder

Kriminalforsorgen X

Skoler X

2.
Branchetilsyn med ekstra fokus på udvalgte psykiske
arbejdsmiljøproblemer

Hospitaler X

Døgninstitutioner og hjemmepleje X

3.
Branchetilsyn med ekstra fokus på udvalgte kemiske
arbejdsmiljøproblemer

Plast, glas og beton X

4.
Branchetilsyn med ekstra fokus på udvalgte fysiske 
(ergonomiske) arbejdsmiljøproblemer

Slagterier X

Nærings- og nydelsesmidler X

5. Koordinerede tilsyns- og kommunikationsindsatser Landbrug, skovbrug og fiskeri* X

6. Koordinerede tilsyns- og kommunikationsindsatser Metal og maskiner X X

7. Koordineret kommunikationsindsats Frisører X X

8. Aktionsdage Vejgodstransport* X

*I Landbrug og ifm. vejgodsaktioner er der også fokus på ulykker



• Fokus på psykiske, fysiske eller kemiske arbejdsmiljøproblemstillinger

• Fokus på særligt nedslidningstruede brancher – psykisk og fysisk

• Fokus på udsatte brancher i forhold til kemisk arbejdsmiljø

• Brancherettet tilsyn som tillæg til almindeligt tilsyn

Det sker på tilsynet:

• afdække de væsentlige arbejdsmiljøproblemer

• grundig afdækning af udvalgte arbejdsmiljøproblem

• dialog og vejledning om udvalgte arbejdsmiljøproblem

Brancherettede tilsyn 
Styrket tilsyn i 8 udvalgte udsatte brancher. 
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Brancherettede indsatser - Justeret tilsynsmetode 
med ekstra fokus på fysisk nedslidning i tilsynet

Brev til 
hele 

branchen

Grundtilsyn
Bygge

Fokus på 
udvalgt AMP

Evt.
2. tilsyn

Evt. 
brev
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Koordineret kommunikationsindsats

• Varslingsbrev til de arbejdspladser, der skal have tilsyn

• Særligt branchebrev til alle arbejdspladser i branchen

• Landingsside på at.dk med visning af udvalgte værktøjer

• Løbende kommunikation på Arbejdstilsynets kanaler

Udvikles i et samarbejde

• Koordineret kommunikationsaktivitet med parterne



1.  

Justeret tilsynsmetode, med ekstra fokus 

på fysisk nedslidning i tilsynet

2.  

Ekstra fokus på kommunikationsaktiviteter 

koordineret med branchens parter
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Koordineret indsats i Landbrug, skovbrug og fiskeri 

Summeøvelse (2 min)

• Hvad er de særlige problematikker 
indenfor jeres branche?

• Hvordan kommunikeres der bedst til 
jeres branche?



• Formål: Indsatsen for ordnede forhold skal fortsættes og styrkes. Blandt andet ved 

at… ”styrke indsatsen med opsøgende kørsel i forhold til udenlandske virksomheder og 

ansatte ved mulige overtrædelser af arbejdsmiljøloven eller ved indikationer på andre ulovlige 

forhold, fx menneskehandel til tvangsarbejde”

• Oprustning: Finanslov 2020 giver ca. 30 stillinger ekstra til AT indenfor social 

dumping

• Fokusområder: 

• Kontrol af virksomheder i RUT registeret

• Opsøgende kørsel

• Øge antal aktioner sammen med SKAT og Politi

• Flere aften/weekendaktioner

• Øge samarbejdet med kommunerne

• Øge samarbejde med andre myndigheder/aktører på arbejdsmarkedet

• Særlige områder
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Øget indsats for ordnede forhold (social dumping)



• Kompetencepåbud

• Flere brancherettede indsatser i 2021-2022
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Andre nye initiativer



• Arbejdspladser, som er motiverede for at gøre en 

ekstra indsats, skal kunne understøttes i højere 

grad.

• Fra 1. september 2020 vil Arbejdstilsynet kunne 

tilbyde aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet 

som alternativ til en afgørelse.

• To typer af aftaler:

o Aftale med spredning

o Aftale ved mistanke

Mulighed for aftaler



• Påbud kan understøttes af tilbud om 

supplerende dialog og vejledning. 

• Det skal sikre, at et konstateret 

arbejdsmiljøproblem ikke blot løses, 

men også motiverer arbejdspladsen 

til løbende at arbejde med 

arbejdsmiljøet.

• Fra 1. september 2020 vil 

Arbejdstilsynet kunne tilbyde 

supplerende dialog og vejledning ved 

påbud.

19

Supplerende dialog og 

vejledning ved påbud



Gebyrer

• Betaling for skærpet tilsyn.

Skærpede bøder 

• Forhøjelse af grundbøden.

• Bøde ved overtrædelser, der har 

medført alvorlig personskade eller 

døden til følge.

• Bøde ved overtrædelser, hvor 

virksomheden inden for 4 år flere 

gange er straffet for en grov 

overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Skærpet tilsyn og bøder
hårdere sanktioner ved alvorlige 

lovovertrædelser
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3. Forenklingsdagsorden og dialog



• Tydelige og klare regler på 

arbejdsmiljøområdet. 

• Reglernes hensigt og indhold skal 

være meningsfulde og være 

nemt tilgængelige.

• Understøtte tilsyn med

• viden om væsentligste 

arbejdsmiljøproblemer.

• ensartet tilsyn og reaktioner på 

tværs af brancher og geografi.

• støtte til at træffe de rigtige 

afgørelser og den rette reaktion.

Det skal være lettere 

at gøre det rigtige!
Forenkling
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Arbejdstilsynets nye APV-værktøj

apv.at.dk
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Et sikkert, sundt 

og udviklende 

arbejdsmiljø

Hvordan skal vi samarbejde om det 

gode formål?

Hvad kan vi forvente af hinanden? 


