
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Omprioritering af partsindsatsen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7.
september 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 1, affattes således:
»Beskæftigelsesministeren godkender efter udtalelse fra

Arbejdsmiljørådet, jf. § 66, stk. 2, 3. pkt., et antal branchear-
bejdsmiljøråd, der skal bistå en eller flere branchers virk-
somheder med information og branchevejledning om ar-
bejdsmiljø.«

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 branchearbejdsmil-
jøråd kan iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrette-
de arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen.«

3. § 14 a, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

4. § 66, stk. 1, affattes således:
»Arbejdsmiljørådet deltager i tilrettelæggelsen og gen-

nemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem
rådgivning af beskæftigelsesministeren og afgiver indstilling
til beskæftigelsesministeren om
1) overordnede mål for og prioritering af arbejdsmiljøind-

satsen,
2) fordeling af midler, der er tilvejebragt efter § 68, mel-

lem Arbejdsmiljørådet, branchearbejdsmiljørådene og
Videncenter for Arbejdsmiljø og

3) opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.«

5. Overskriften til kapitel 12 a affattes således:

»Finansiering af parternes arbejdsmiljøindsats m.v.«

6. § 68, stk. 1, affattes således:
»Midler til staten, jf. stk. 7, og til gennemførelse af Ar-

bejdsmiljørådets 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,

og
4) kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke

har tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om
arbejdsskadesikring.«

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.

8. § 68 a affattes således:

»§ 68 a. Beskæftigelsesministeren fordeler efter indstil-
ling fra Arbejdsmiljørådet de tilvejebragte midler efter § 68
til gennemførelse af arbejdsmiljøindsatsen og melder til-
skudsrammer ud til Arbejdsmiljørådets aktiviteter, de enkel-
te branchearbejdsmiljøråd og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastlægger nærmere vil-
kår for midlernes anvendelse.

Stk. 3. Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejds-
miljøråd træffer inden for den udmeldte tilskudsramme og
de fastlagte vilkår bestemmelse om, hvilke aktiviteter der
skal gennemføres.

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 tilba-
gebetalte tilskud efter stk. 4, indgår i en fornyet fordeling ef-
ter reglerne i stk. 1.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om udbetaling af tilskud, udarbejdelse af planer for bran-
chearbejdsmiljørådenes virksomhed, regnskabsaflæggelse
og efterregulering m.v. Beskæftigelsesministeren kan be-
stemme, at tilskud kan udbetales a conto. Revisionen af
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regnskaberne varetages af rigsrevisor efter reglerne i lov om
revisionen af statens regnskaber m.m.«

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.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg
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