FTF:
Styrk tilsynet med
psykisk arbejdsmiljø

Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø halter alvorligt

Andelen af beskæftigede, der er psykisk belastede, er ifølge NFA steget med 17 pct. fra 2012 til
2016. Det går altså den helt forkerte vej i forhold til målet i den nationale arbejdsmiljøstrategi om en
reduktion på 20 pct. i andelen af psykisk overbelastede beskæftigede i perioden frem til 2020.
På trods af, at udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø stiger, var det i 2017 kun 2,3 pct. af
alle Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljøloven, der handlede om psykisk
arbejdsmiljø. Dette er et fald fra 4 pct. i 2013. I 2013 gav Arbejdstilsynet 996 afgørelser om psykisk
arbejdsmiljø, mens tallet i 2017 var mere end halveret til 410 afgørelser.

Der er, samtidig med, faldet i antallet af afgørelser, sket ændringer i Arbejdstilsynets tilsynsmetoder. I
2013-2015 gennemførte Arbejdstilsynet særlige indsatser om psykisk arbejdsmiljø. Indsatser, som var
særdeles effektive til at finde problemerne i det psykiske arbejdsmiljø:

”Arbejdstilsynet har i perioden 2013 til 2015 givet i gennemsnit knap 20 gange så mange
tilsynsreaktioner vedrørende psykisk arbejdsmiljø pr. 100 besøgte virksomheder indenfor
de særlige indsatser om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med det risikobaserede tilsyn”.
(Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard 2015 - svar på spm. 49, BEU alm. del)

Ser vi på designet af Arbejdstilsynets forskellige indsatser om psykisk arbejdsmiljø, har de alle
afspejlet, at tilsyn med psykisk arbejdsmiljø:
•
•
•

Kræver grundigere tilsyn med mere tid
Kræver specialiserede kompetencer hos de tilsynsførende
Kræver egnede tilsynsdesign og metoder

Samtidig viser en rapport fra Rambøll fra 2017, at Danmark har klart den laveste pris pr. tilsyn, når man
sammenligner tilsynet i syv forskellige lande. F.eks. bruger både Sverige og England tre gange så
mange penge pr. tilsyn. Det indikerer, at de danske tilsyn er for overfladiske, og at der bruges for lidt
tid til at afdække de mere komplekse arbejdsmiljøproblemer

Arbejdstilsynet skal kunne afdække
problemer i det psykiske arbejdsmiljø
Det er helt centralt, at vi har et tilsyn, som reagerer med afgørelser (påbud), når forholdene i det
psykiske arbejdsmiljø ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
Det er nødvendigt, at vi får udviklet det tilsynsdesign, som Arbejdstilsynet primært bruger (i dag
risikobaseret tilsyn) til også i højere grad at kunne afdække de mere komplekse arbejdsmiljøproblemer, herunder bl.a. problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
Konkret foreslår FTF:

1.

En bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

	En bekendtgørelse vil gøre det muligt for Arbejdstilsynet at fokusere deres afgørelser på mere
præcise hjemler. I dag giver lovgivningens upræcise hjemler Arbejdstilsynet et omfattende
dokumentationsarbejde, som både kræver meget tid og mange ressourcer. Samtidig med, at det
ikke bidrager betydeligt til virksomhedernes forebyggelse og løsning af problemerne.

2.	Grundigere tilsyn: Udvidet Risikobaseret tilsyn justeres og anvendes som den
primære tilsynsmetode
	For at Arbejdstilsynet kan afdække de mere komplekse problemer, som eksempelvis psykisk
arbejdsmiljø (men også bl.a. ergonomisk og kemisk arbejdsmiljø) bør det være det udvidede
risikobaserede tilsyn, der generelt anvendes i stedet for det almindelige risikobaserede tilsyn. I
dag anvendes det udvidede risikobaserede tilsyn kun indenfor udvalgte højrisikobrancher og kun
med fokus på psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø.
Det udvidede risikobaserede tilsyn bør styrkes ved, at:
•	Tilsynsdesignet målrettes de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i den branche,
arbejdspladsen befinder sig i. Er der fx tale om en daginstitution, designes tilsynet efter, at
der skal ses på særligt psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø. Mens det for en kemivirksomhed
designes efter, at fokus er på håndtering af kemikalier, substitution, ventilation mv.
•	Der gennemføres både et 1. besøg, hvor der kigges generelt på arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet, og et 2. besøg med fokus på de arbejdsmiljøemner, som arbejdspladsen er
udtaget på baggrund af.
•	Tilsynene bemandes med tilsynsførende med specialiserede kompetencer indenfor de
arbejdsmiljøproblemer, der er fokus på. FTF foreslår, at der bl.a. etableres team af specialiserede psyk-tilsynsførende.
•	Tilsynene forberedes bedre, herunder at tilsynsførende forud for tilsynet indhenter skriftlige
oplysninger som fx APV-handlingsplaner, ulykkesstatistikker og erhvervsbetingede lidelser.
Og at den tilsynsførende tager kontakt til arbejdsmiljørepræsentanten eller en anden
medarbejderrepræsentant samt ledelsen telefonisk forud for et tilsynsbesøg, med henblik på
bedre at kunne målrette tilsynet.

4.	Forsøgsprojekt med målrettet tilsynsindsats med psykisk arbejdsmiljø med inddragelse af branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA).
	Der iværksættes et forsøgsprojekt med tilsyn med psykisk arbejdsmiljø i højrisikobrancher. For
at skabe spredning til øvrige arbejdspladser i branchen, skal BFA’erne inddrages i en orkestreret
kommunikationsindsats med fokus på forebyggelse i form af viden, værktøjer og erfaring.

5. Arbejdstilsynet skal konsekvent reagere på klager over dårligt arbejdsmiljø
	Arbejdstilsynet reagerer i dag ikke konsekvent på mange af de klager, de modtager fra
arbejdspladserne, herunder om dårligt psykisk arbejdsmiljø. Dette hører FTF i stigende grad fra
vores medlemsorganisationer, hvor oplevelsen er, at tilsynet kun kommer ud i ca. halvdelen af
tilfældene. Dette blev også fremhævet som et problem på det interessentmøde, som blev indkaldt af beskæftigelsesministeren i efteråret 2017 i forbindelse med ekspertudvalget.

6. Permanent bevilling til Arbejdstilsynet svarende til 2015-niveau
	Der skal være tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre målrettede indsatser samt grundige og
effektive tilsyn med komplekse problemer, herunder bl.a. det psykiske arbejdsmiljø.
Tilsynet med arbejdsmiljøet er over de sidste godt ti år skåret med mere end 180 mio. kr., og
antallet af tilsynsførende er i samme periode reduceret med godt 200. Der er behov for en
permanent stabil finansiering af AT’s tilsyn med arbejdsmiljø, som skal løftes op på minimum 2015
niveau. I 2015 var den samlede bevilling (inkl. midler til særlige indsatser, men uden indsatsen
til social dumping) på 451 mio. kr. Regnes indsatsen mod social dumping med, var den samlede
bevilling i 2015 på 508 mio. kr.

Hovedorganisation for 450.000
offentligt og privat ansatte

