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Orientering om yderligere udvidelse af ATs tilsyn 

 
Til Folketingets beskæftigelsesudvalg 

 
Den øgede genåbning af Danmark og aktivitet på arbejdspladserne giver grund til, 
at Arbejdstilsynets tilsynsindsats udvides yderligere.  

 
Arbejdstilsynets tilsynsindsats har siden nedlukningen af Danmark og frem til 14. 
april været begrænset til tilsyn med alvorlige ulykker og klager. Siden 14. april er 

tilsynsindsatsen gradvist udvidet. Først med fokus på brancher med tilrejsende ar-
bejdskraft, bygge-anlægsbranchen vejgods og det grønne område. Siden med tilsyn 
i alle åbne brancher, dog hospitals- og plejesektor undtaget. 

  

Tilsynet har været tilpasset den særlige situation med COVID-pandemien og haft 
fokus på forebyggelse af smitterisiko og ulykker. Der føres ikke tilsyn i forhold til 

fx psykisk arbejdsmiljø og ergonomi, men hvis tilsynsførende på tilsynsbesøg kon-
staterer overtrædelser, hvor der har været tale om overtrædelser med betydelig fare 
eller grund til forbud, så skal der reageres.  

 
Nu udvides Arbejdstilsynets tilsynsindsats yderligere i takt med genåbningen. Det 
indbefatter fra d. 8. juni, at   

 
 tilsynsindsatsen udvides til grundtilsyn, hvor der ses på væsentlige arbejdsmil-

jøproblemer som fx kemi, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø og det formelle ar-

bejdsmiljø, og at grundtilsynet suppleres af tilsyn med forebyggelse af coronas-
mitte.  

 der gennemføres helhedsorienteret tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbrancherne, 

hvor der ligeledes ses på væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at også dette til-
syn suppleres af tilsyn med forebyggelse af coronasmitte.  

 tilsynsindsatsen gennemføres i alle åbne brancher, herunder offshore, dog und-

taget hospital- og plejesektoren.  
 der i hospital- og plejesektoren gennemføres målrettede tilsyn med fokus på fo-

rebyggelse af ulykker og smitterisiko. Samt tilsyn med alvorlige ulykker og kla-

ger.  
 
Ændringen af tilsynsindsatsen til grundtilsyn suppleret med tilsyn med forebyg-
gelse af coronasmitte medfører, at tilsynsindsatsen pr. 8. juni omfatter alle tilsyns-
førende i Arbejdstilsynet. 
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