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MISSION OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Arbejdstilsynets mission, vision og opgaver
Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

3) Strategisk arbejdsmiljøudvikling
Strategisk arbejdsmiljøudvikling skal sikre det faglige grundlag for tilsynsindsatsen. Det sker bl.a. ved at Arbejdstilsynet holder sig orienteret
om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet og
udarbejder regler, udredninger, evalueringer mv. På baggrund heraf udarbejdes policyforslag til beskæftigelsesministeren.

Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette indsatsen mod virksomheder med et belastende arbejdsmiljø.

Samfundsmæssige mål for arbejdsmiljøindsatsen

Arbejdstilsynets væsentligste arbejdsområde er administration af lov om
arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynsopgaver vedr. lov
om røgfri miljøer, Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) samt
næringsbreve.

De politisk aftalte mål for arbejdsmiljøet i 2020 er, at:
● Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af
beskæftigede er reduceret med 25 procent
● Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er
reduceret med 20 procent
● Andelen af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger,
er reduceret med 20 procent.

Arbejdstilsynets opgaver kan opdeles i tre hovedformål
1) Effektivt tilsyn
Effektivt tilsyn er kernen i Arbejdstilsynets opgavevaretagelse. Det omfatter tilsynet med arbejdsmiljøet ude på virksomhederne og de opgaver, der er relateret hertil, fx metode og kvalitetsudvikling, forberedelse
og afrapportering af tilsyn, kørsel, supportfunktioner mv.

Det er et fælles ansvar for alle aktører på arbejdsmiljøområdet at søge
at opfylde disse målsætninger, og det vil kræve en betydelig indsats fra
alle aktører.

2) Øget selvforvaltning
Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi overfor virksomheder,
der er motiverede til selv at arbejde med arbejdsmiljøet. Det omfatter
de værktøjer, som Arbejdstilsynet stiller til rådighed for at gøre det muligt for virksomhederne selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer, herunder vejledninger, digitale selvbetjeningsløsninger mv.

De tre prioriterede områder har højeste prioritet for Arbejdstilsynet,
men tilsynsarbejdet omfatter også øvrige arbejdsmiljøproblemer, der er
væsentlige for virksomheden og/eller branchen.
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Rammevilkår
Tre politiske aftaler prioriterer hovedparten af Arbejdstilsynets tilsynsressourcer.

Dernæst er der i forbindelse med aftalen om fornyelse af forebyggelsesfonden fra efteråret 2009 afsat 50 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til
forlængelse af de særlige indsatser mod nedslidning.

Det drejer sig først og fremmest om aftalen om ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020”, som blev indgået af S, R, V, K og DF i
marts 2011. Strategien indebærer bl.a. dels en ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen og dels en ny risikobaseret og mere dialogorienteret tilsynsmodel for Arbejdstilsynet. Den nye tilsynsmodel træder i kraft
1.1.2012.

Endelig er der i forbindelse med aftalen om Finanslov 2012 aftalt en
styrket indsats overfor social dumping som bevilger 25 mio. kr. årligt til
Arbejdstilsynet i 2012 og 2013. Arbejdstilsynet skal sammen med SKAT
og Politiet føre yderligere kontrol med udenlandske virksomheder og
arbejdstagere i Danmark.
Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og Arbejdstilsynet skal som én
blandt mange aktører på arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret varetages. Det vil derfor som udgangspunkt være vanskeligt at vurdere, hvor
stor en del af en given konstateret effekt, der kan tilskrives Arbejdstilsynets
indsats, da mange andre forhold kan påvirke den overordnede effekt som
fx sygefravær, antal ulykker mv., herunder især virksomhedernes egen vilje
og evne til at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer.

Med udgangspunkt i arbejdsmiljøreformen fra 2005 har Arbejdstilsynet
fra 2005 til 2011 screenet alle virksomheder med ansatte. Erfaringerne
fra screeningsindsatsen og arbejdsmiljøreformen i øvrigt har sammen
med ønsket om løbende at effektivisere tilsynstilrettelæggelse og -metoder dannet grundlag for udarbejdelsen af den nye tilsynsmodel. Det
væsentligste element er en ændring fra modellen, hvor alle virksomheder screenes periodisk til et risikobaseret tilsyn, hvor tilsynsindsatsen i
højere grad fokuseres på de virksomheder, som forventes at have størst
problemer med arbejdsmiljøet.

Herudover gælder det, at effekten af Arbejdstilsynets indsatser på overordnede samfundsmæssige målsætninger som antallet af arbejdsulykker,
omfanget af fysisk og psykisk nedslidning mv. ofte først viser sig efter
flere år.

Den risikobaserede tilsynsmodel indebærer konkret, at alle virksomheder med to årsværk og derover får tilsyn inden udgangen af 2019. Samtidig vil ca. halvdelen af virksomhederne med mellem 1,0 og 1,9 årsværk via en stikprøve blive udtaget til tilsyn. Det risikobaserede tilsyn
baseres på en indeksmodel. Indeksmodellen indeholder en række parametre, som dels afhænger af branchetilhørsforhold, dels afhænger af
forholdene på den enkelte virksomhed. Fx vil virksomheder, der modtager påbud fra Arbejdstilsynet automatisk få et risikobaseret tilsyn indenfor de næste 12-18 måneder, således at det sikres, at der sker varige
forbedringer af arbejdsmiljøet. Tilsvarende vil virksomheder, der ikke
får påbud, blive ”fredet” fra det risikobaserede tilsyn i fem år.

Arbejdstilsynet arbejder løbende på at forbedre de metoder, der anvendes til at reducere antallet af ulykker, psykisk og fysisk overbelastning
samt sygefravær. Som led heri vil der i 2012 blive fastlagt strategier for
Arbejdstilsynets indsats overfor de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemområder (ulykker, muskelskeletpåvirkninger og psykisk arbejdsmiljø).
Med udviklingen af strategierne skabes bl.a. et grundlag for udvikling af
KPI’er for Arbejdstilsynets indsats på disse områder.
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Forandringsteori
Arbejdstilsynet skal bidrage til at nå målene for de tre prioriterede områder i aftalen om ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020”.
Arbejdstilsynets overordnede forandringsteori for arbejdsmiljøindsatsen
indebærer, at virksomhederne så vidt muligt skal sættes i stand til selv
at løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og forebygge, at arbejdsmiljøproblemer opstår, og at det sker, dels ved at Arbejdstilsynet understøtter virksomhedernes eget arbejdsmiljøarbejde gennem information og
vejledning, dels ved at Arbejdstilsynet kontrollerer, at arbejdsmiljøet på
virksomhederne lever op til arbejdsmiljølovens krav gennem tilsyn med
virksomhederne.

Ved at overgå til en risikobaseret model fokuseres tilsynsindsatsen på
de virksomheder, som forventes at have størst problemer med arbejdsmiljøet. Dermed vil der kunne opnås størst mulig effekt af Arbejdstilsynets tilsynsindsats. De virksomheder, der ikke har styr på arbejdsmiljøet, skal straffes hårdt og mærke konsekvenserne i form af større bøder.
Arbejdstilsynets afgørelser kan ikke stå alene. Afgørelserne skal kombineres med en konstruktiv dialog mellem virksomheden og Arbejdstilsynet om, hvordan virksomhedens arbejdsmiljøproblemer kan forebygges
og løses. De bedste resultater opnås, når virksomhederne forstår risikoen ved de problemer, den tilsynsførende påpeger, når den tilsynsførendes vejledning hjælper virksomheden videre med løsningen af
problemerne, og når det står klart for virksomheden, hvad den skal
gøre for at forebygge og løse tilsvarende problemer i fremtiden. En god
og konstruktiv dialog antages således at motivere virksomhederne til
selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemerne.

Forud for informations-, vejlednings- og kontrolindsatsen ligger der en
væsentlig opgave i at udforme og løbende tilpasse reguleringen på arbejdsmiljøområdet. Reguleringen på området udgør i vidt omfang forudsætningerne og baggrunden for aktiviteterne. Blandt forudsætningerne for at reguleringen har den ønskede effekt kan nævnes, at reguleringen er tidssvarende og forståelig for virksomheder og ansatte. Det er
herudover en selvstændig målsætning, at reguleringen sker med så begrænsede administrative byrder som muligt.

Særlige indsatser
De særlige indsatser retter sig mod de brancher, hvor der er særlig risiko for fysisk og psykisk nedslidning. Målet er at forebygge fysisk og
psykisk nedslidning gennem et grundigt tilsynsforløb, der giver mulighed for, at virksomhederne dels vejledes om, hvordan de kan forbedre
arbejdsmiljøet, herunder løsningsmuligheder, dels får en gennemgang
af virksomheden, hvor der træffes afgørelser ved evt. konstaterede
overtrædelser. I forbindelse med vejledningen præsenteres forebyggelsespakkerne, som Forebyggelsesfonden udbyder. Forandringsteorien
for de særlige indsatser er, at et tilsynsforløb med både dialog, vejledning kontrol i højere grad motiverer virksomheden til selv at arbejde
med arbejdsmiljøet.

Tilsyn
Tilsynsindsatsen skal tilpasses omfanget af den enkelte virksomheds arbejdsmiljøproblemer og virksomhedens forudsætninger for selv at håndtere problemerne. Arbejdstilsynet vil målrette tilsynsindsatsen endnu
mere mod de virksomheder, der forventes at have størst problemer med
arbejdsmiljøet.
Risikobaseret tilsyn
Fra 1. januar 2012 er Arbejdstilsynets tilsynsindsats blevet omlagt til et
risikobaseret tilsyn i to spor.
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Social Dumping
Udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder udgør en særlig
udfordring, som kræver andre typer indsatser. Målet er at udenlandske
arbejdstagere og virksomheder skal følge gældende regler og have
samme arbejdsmiljøforhold som danske arbejdstagere og danske virksomheder.
Forandringsteorien for indsatsen er, at et øget myndighedssamarbejde og
en styrket tilstedeværelse på arbejdspladserne vil få udenlandske arbejdstagere og virksomheder til at overholde de danske regler. Arbejdstilsynet vil derfor i samarbejde med SKAT og Politiet gennemføre særlige
aktioner, der er målrettet udenlandske arbejdstagere og virksomheder.
Arbejdstilsynet vil samtidig øge fokus på udenlandske arbejdstagere og
virksomheder, bl.a. gennem mere opsøgende arbejde på de enkelte arbejdspladser.
Øvrige tilsyn
Arbejdstilsynet gennemfører derudover andre typer af tilsyn, herunder
bl.a. tilsyn ifm. ulykker, erhvervssygdomme, klager over arbejdsmiljø,
kontrol af påbud mv. Som ved de øvrige tilsyn vil de tre prioriteringer
fra 2020-strategien danne grundlag for den konkrete prioritering af tilsynene.

Selvforvaltning
Arbejdstilsynet har ikke mulighed for gennem tilsynsindsatsen at afdække alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheder i Danmark.
Det ville kræve en massiv ressourceindsats, der hverken er realistisk eller
hensigtsmæssig. Det er derfor et væsentligt element i Arbejdstilsynets
overordnede forandringsteori, at virksomhederne gennem deres eget løbende arbejdsmiljøarbejde forebygger og løser en stor del af deres arbejdsmiljøproblemer selv.
Udover tilsynet med virksomhederne er det derfor også en vigtig opgave
for Arbejdstilsynet at understøtte virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats ved at sikre tilgængelige og effektive redskaber, der kan hjælpe virksomhederne i gang med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer.
Det sker bl.a. ved at stille vejledninger, selvbetjeningsløsninger og værktøjer mv. til rådighed for virksomhederne på at.dk og ved at besvare
konkrete spørgsmål i call-centret. Dermed søger Arbejdstilsynet at gøre
det så let som muligt at følge reglerne på arbejdsmiljøområdet for de
virksomheder, der er motiverede herfor. Nogle virksomheder vil med
denne understøtning selv kunne varetage arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden, andre virksomheder har også behov for kontrol og vejledning ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet.

Formålet med disse tilsyn er at undersøge et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Tilsynene gennemføres som hovedregel uanmeldt, og forandringsteorien er, at en virksomhed altid vil
have et incitament til at overholde arbejdsmiljøloven, når der er en mulighed for at Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg.
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Effektmål og KPI’er
Strategisk målsætning: Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn skal medvirke til at reducere virksomhedernes arbejdsmiljøproblemer ved at målrette indsatsen mod de virksomheder, der har størst problemer, afdække konkrete arbejdsmiljøproblemer og
gennem dialog motivere virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer.

Nr.

KPI

2011

2012

År 1 (2013)

År 2 (2014)

År 3 (2015)

(resultatkrav)
1

Antal afgørelser indenfor hvert af de tre prioriterede
arbejdsmiljøproblemer er reduceret ved tilsyn det
følgende år

Ingen data

Baseline
etableres

2

Antal virksomheder, som er besøgt med risikobaseret
tilsyn, jf. ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem
mod år 2020”.

Ingen data

27.000

27.000

27.000

27.000

3

Omkostninger pr. virksomhedstime

2.900 kr.

3.050 kr.

3.000 kr.

2.950 kr.

2.900 kr.

4

Virksomhedernes vurdering af Arbejdstilsynet og
effekten af Arbejdstilsynets tilsyn målt ved brugerundersøgelse

57 %

60 %

63 %

65 %

65 %

KPI vedr. effekt af risikobaseret tilsyn viser, hvor stor en del af de påpegede problemer indenfor hvert af de tre prioriterede arbejdsmiljøområder, der er løst ved tilsyn det følgende år. Antagelsen er, at hvis antallet
af arbejdsmiljøproblemer er reduceret ved risikobaseret tilsyn det følgende år, så har det risikobaserede tilsyn haft en konkret effekt på virksomhedernes arbejdsmiljø. Som følge af skiftet af tilsynsmodel fra 2011
til 2012 er det ikke muligt at fastlægge en målsætning for 2012. Derfor
anvendes 2012 til at få etableret en baseline for KPI’en, og den indgår
ikke i vægtningen af KPI’erne.

Reduktion med Reduktion med Reduktion med
5 pct.-point
3 pct.-point
2 pct.-point

KPI’er vedr. antal besøg og omkostninger pr. virksomhedstime er indikatorer for Arbejdstilsynets produktion og produktivitet. Gennem den
direkte tilstedeværelse på virksomhederne bidrager Arbejdstilsynet til
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Arbejdstilsynet arbejder derfor løbende på at gøre det muligt for de tilsynsførende at anvende så stor en
del af ressourcerne som muligt på direkte kontakt med virksomhederne
ved tilsynsbesøg. Det sker ved hele tiden at forbedre organisering, kørselsplanlægning, IT-understøttelse af tilsyn og afrapportering samt administrativ support.
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Samtidig skal det dog sikres, at der er en passende balance mellem
tiden afsat til de forskellige delopgaver relateret til tilsynsbesøg, således
at det – samtidig med at tiden anvendt på direkte kontakt med virksomhederne søges øget – sikres, at der er tilstrækkelig tid til rådighed til
både at forberede besøg og afrapportere disse, herunder afgivelse af de
relevante reaktioner med tilstrækkeligt god kvalitet. Konsekvensen heraf er, at der er grænser for, hvor meget det er muligt og hensigtsmæssigt at øge antallet af virksomhedstimer og dermed reducere omkostningerne pr. virksomhedstime.
I forhold til måltallene for 2012-2015 skal det bemærkes, at 2011 var et
usædvanligt år, da screeningsopgaven skulle færdiggøres, hvilket af forskellige årsager resulterede i mange virksomhedstimer. Det vurderes
derfor ikke muligt at realisere en lige så lav omkostning pr. virksomhedstime som i 2011, og målene for 2012-2015 er fortsat udtryk for en
pæn produktivitetsstigning.
Det er en væsentlig antagelse i Arbejdstilsynets forandringsteori, at en
vellykket dialog mellem Arbejdstilsynets tilsynsførende og de besøgte
virksomheder er af stor betydning for effekten af tilsynsbesøget. Dialogen skal medvirke til, at virksomhederne forstår, hvorfor problemerne
skal løses samt gøre det klart for dem, hvad de skal gøre efter Arbejdstilsynets besøg. De tilsynsførendes vejledning skal gøre det muligt for
virksomhederne selv at arbejde videre med løsningen af tilsvarende
problemer, når de opstår i fremtiden. Der spørges ind til virksomhedernes opfattelse af disse parametre i brugerundersøgelsen, og andelen af
positive svar indikerer en effekt af Arbejdstilsynets tilsyn.
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Strategisk målsætning: Arbejdstilsynet vil gennem de særlige tilsynsindsatser medvirke til at reducere nedslidning med
særligt fokus på muskel- og skeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø.

Nr.

KPI

2011

2012

År 1 (2013)

År 2 (2014)

Brancher
endnu ikke
udpeget

Brancher
endnu ikke
udpeget

(resultatkrav)
5

Andel af de besøgte virksomheder, som på 2. besøg
oplyser, at de har arbejdet videre med mindst ét af de
emner, som Arbejdstilsynet har vejledt om på 1. besøg.

Ingen data

Ved Arbejdstilsynets særlige indsatser i nedslidningstruede brancher besøger tilsynet virksomhederne to gange. Det vurderes at være væsentligt
for effekten af de særlige tilsynsindsatser, at virksomhederne selv arbejder med de relevante arbejdsmiljøproblemer, og omfanget af virksomhedernes egen indsats mellem Arbejdstilsynets besøg er derfor opstillet
som indikator for effekten.
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50%

År 3 (2015)

Strategisk målsætning: Gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder skal det sikres,
at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder sikkerhedskrav og tager hensyn til arbejdsmiljøet.

Nr.

KPI

2011

2012

År 1 (2013)

År 2 (2014)

År 3 (2015)

(resultatkrav)
6

Antal fælles myndighedsaktioner med fokus på udenlandske virksomheder

-

6 landsdækkende og
6 regionale

8 landsdækkende og
8 regionale

-

-
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Andel RUT-sager, der fører til strafferetlig behandling,
skal behandles indenfor 8 dage og 14 dage. KPI’en
måles først fra 2. halvår af 2012, da bemanding af opgaven og aftale om samarbejde med SKAT mv. først
kommer på plads i løbet af foråret 2012.

-

90 % efter
8 dage og
98 % efter
14 dage

90 % efter 8
dage og
98 % efter
14 dage

-

-

Øget samarbejde og koordinering skal sikre, at udenlandske virksomheder overholder lovgivningen.
En del af den styrkede myndighedskontrol er at gennemføre større fællesaktioner mellem SKAT, Politiet og Arbejdstilsynet. En del af målsætningen ved den styrkede indsats overfor social dumping er at sikre, at
myndighederne reagerer hurtigt. Det skyldes, at udenlandske virksomheder er kendetegnet ved deres korte ophold i landet, og derfor skal
eventuelle reaktioner fra myndighedernes side falde hurtigt. I Arbejdstilsynet opstilles der derfor mål for Arbejdstilsynets sagsbehandlingstid i
forbindelse med straffesager.
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Strategisk målsætning: Arbejdstilsynet vil sikre tilgængelige og effektive redskaber, der understøtter virksomhedernes egenindsats og hjælper dem i gang med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Nr.

KPI

2011

2012

År 1 (2013)

År 2 (2014)

År 3 (2015)

64%

67%

70%

(resultatkrav)
8

Andel virksomheder, der tilkendegiver, at de let fandt
det, de ledte efter på at.dk, jf. brugerundersøgelse

59 %

Det bidrager til at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, når Arbejdstilsynet gør det nemt for virksomhederne at få svar på konkrete
spørgsmål eller finde vejledninger og anvende digitale selvbetjeningsløsninger på at.dk.
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61%

Vægtning af KPI’erne
Nr.

KPI

Vægtning

1

Antal afgørelser indenfor hvert af de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer er reduceret ved tilsyn det følgende år

2

Antal gennemførte risikobaserede tilsyn, jf. ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod år 2020”.

350

3

Omkostninger pr. virksomhedstime

200

4

Virksomhedernes vurdering af Arbejdstilsynet og effekten af Arbejdstilsynets tilsyn, jf. brugerundersøgelse

50

5

Andel af de besøgte virksomheder, som på 2. besøg oplyser, at de har arbejdet videre med mindst ét af de emner,
som Arbejdstilsynet har vejledt om på 1. besøg.

150

6

Antal fælles myndighedsaktioner med fokus på udenlandske virksomheder

125

7

Alle sager, der fører til administrativ bøde eller politianmeldelse skal behandles indenfor fristen

75

8

Andel virksomheder, der tilkendegiver, at de let fandt det, de ledte efter på at.dk, jf. brugerundersøgelse

50
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-

