HANDOUT

5 tiltag og 600 mio. kr. til løft af arbejdsmiljøindsatsen
Socialdemokratiet har foreslået at indføre en ret til tidlig folkepension for dem, der er
nedslidte og har været længst tid på arbejdsmarkedet. Men en bedre og mere retfærdig
folkepension løser ikke alt. Vi skal også blive bedre til at forebygge problemerne med
nedslidning og dårligt arbejdsmiljø.
Ingen skal blive syge eller nedslidte af at passe deres arbejde. Med 5 konkrete tiltag og 600
mio. kr. vil Socialdemokratiet tage et stort skridt i retningen af at indfri den ambition.
5 tiltag for en styrket arbejdsmiljøindsats
1. Tillid til ordentlige virksomheder
Indsatsen skal målrettes og skærpes overfor virksomheder med dårligt arbejdsmiljø. Men
de, der spiller efter reglerne, skal mødes med mere tillid og færre kontroller.
2. Genopretning af Arbejdstilsynet
Regeringen har skåret mere end 250 mio. kr. på Arbejdstilsynet siden de kom til.
Socialdemokratiet ønsker at give en permanent merbevilling, så der henover de
kommende 4 år investeres 400 mio. kr. i Arbejdstilsynet.
3. Større erstatning til lønmodtagere, der rammes af arbejdsulykker
Når en medarbejder rammes af en arbejdsulykke har man krav på erstatning. Men
erstatningssummen er i dag meget lav. Socialdemokratiet foreslår derfor at øge den
lovpligtige erstatning med ca. 50 pct.
4. Styrket indsats overfor dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress
Arbejdstilsynet skal have flere værktøjer til at gribe ind overfor problemer i forhold til
stress og mistrivsel. Vi ønsker at trække på erfaringerne fra vores nabolande, herunder
Sverige, samt følge anbefalingerne fra førende eksperter på området.
5. Styrket rådgivningsindsats
Spørger man virksomhederne er det netop rådgivning og vejledning der efterspørges.
Derfor vil vi etablere en rådgivningsordning, som understøtter arbejdsmiljøarbejdet på
landets arbejdspladser. Samlet afsættes 50 mio. kr. årligt til det rådgivende organ.
Økonomi og finansiering
Socialdemokratiet afsætter henover de kommende 4 år 600 mio. kr. til en styrket
arbejdsmiljøindsats. Midlerne skal dække en permanent merbevilling til Arbejdstilsynet samt en
styrkelse af den rådgivende arbejdsmiljøindsats, som skal understøtte arbejdsmiljøarbejdet på
landets arbejdspladser.
Tiltagene finansieres ved at øge arbejdsskadeafgiften, hæve bødeniveauet for alvorlige overtrædelser
af arbejdsmiljøloven samt at øge erstatningssummen for 100 pct. méngodtgørelse med 400.000 kr.
Den samlede årlige tilvejebragte finansiering vil være 150 mio. kr.
Styrket arbejdsmiljø
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1. Tillid til ordentlige virksomheder
Kontrolindsatsen skal målrettes og skærpes overfor virksomheder med dårligt arbejdsmiljø. Men de,
der spiller efter reglerne, skal omvendt mødes med mere tillid og færre kontroller. Derfor vil
Socialdemokratiet øge andelen af risikobaserede tilsyn på virksomheder med de største
arbejdsmiljøproblemer, ligesom bødestørrelserne bør forøges i overensstemmelse med
anbefalingerne fra ekspertudvalget om arbejdsmiljø. Omvendt foreslår Socialdemokratiet, at
mindske antallet af tilsyn på de virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet.
2. Genopretning af Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har siden regeringen kom til fået reduceret sine bevillinger år for år.
Socialdemokratiet ønsker en langsigtet opprioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Derfor foreslår vi, at
der tilføres en permanent merbevilling på 100 mio. kr. årligt. Det sikrer, at Arbejdstilsynet kan være
tilstede i alle dele af landet, og at lønmodtagerne har en sikkerhed for, at der bliver reageret, når
problematiske arbejdsmiljøforhold bliver anmeldt.
3. Større erstatning til lønmodtagere, der rammes af arbejdsulykker
Den erstatningssum, som arbejdsgivere er forpligtet til at udbetale til arbejdsskaderamte
medarbejdere er fastsat ved lov. Den udgør i 2019 ca. 900.000 kr. for 100 pct. méngrad. Det vil sige,
at får man vurderet en méngrad på eksempelvis 10 pct. efter en arbejdsskade, får man 10 pct. af
900.000 kr. – dvs. 90.000 kr.
Socialdemokratiet foreslår, at erstatningssummen sættes op med ca. 50 pct., fordi det nuværende
erstatningsniveau ganske enkelt er for lavt. Det nuværende niveau svarer eksempelvis til, at en
lønmodtager, der mister alle tæer på den ene fod får en erstatning, der i størrelsesordenen er det
samme som tre måneders løn. Det mener vi ikke er tilstrækkeligt til at kompensere for de varige
funktionsnedsættelser, som en arbejdsskaderamt må døje med resten af livet.
4. Styrket indsats overfor dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress
Problemerne med stress og mistrivsel er desværre tiltagende på det danske arbejdsmarked. Det
skaber et behov for at se reglerne for det psykiske arbejdsmiljø efter i sømmene. For det første
ønsker Socialdemokratiet at tydeliggøre kravene til det psykiske arbejdsmiljø, som blandt andet
ekspertudvalget senest har anbefalet.
Derudover ønsker Socialdemokratiet at udstyre Arbejdstilsynet med flere værktøjer til at gribe ind
overfor problemer med stress og mistrivsel. Vi foreslår blandt andet at trække på erfaringerne fra
vores nabolande, herunder Sverige, som har styrket fokus på de psykiske arbejdsmiljøproblemer.
5. Styrket rådgivningsindsats
Langt de fleste arbejdsgivere ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Men
mange virksomheder efterspørger rådgivning og vejledning i, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres.
Derfor skal den forebyggende arbejdsmiljøindsats styrkes. Indsatsen skal sikre bred adgang til
arbejdsmiljørådgivning af et omfang, som kan gøre en forskel i den enkelte virksomhed og på
samfundsplan. Indsatsen skal derfor tilrettelægges i samarbejde med arbejdsmarkedets parter,
ligesom anbefalingerne fra blandt andet ekspertudvalget og førende forskere på området skal
inddrages i den endelige udformning af indsatsen.
Samlet afsættes 50 mio. kr. årligt til det rådgivende organ og altså 200 mio. kr. henover de
kommende fire år.
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