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Orientering om Arbejdstilsynets tilsyn under Covid 19-perioden 
og fuld genåbning af tilsyn med arbejdsmiljøet fra 8. juni 
 

Til Beskæftigelsesudvalget 

 

Jeg har løbende holdt jer orienteret om den gradvise genåbning af Arbejdstilsynets 

tilsynsindsats. Fra den 8. juni 2020 er alle Arbejdstilsynets tilsynsførende igen på 

tilsyn.  

 

Arbejdstilsynets tilsynsindsats blev med nedlukningen af Danmark den 13. marts 

og frem til 13. april begrænset til tilsyn med alvorlige ulykker og alvorlige klager 

efter en konkret vurdering. 

 

Fra 14. april påbegyndte Arbejdstilsynet et målrettet tilsyn i brancher med høj an-

del af udenlandsk arbejdskraft med særligt fokus på bygge-/anlægsbranchen. Der-

udover førte Arbejdstilsynet efter en konkret vurdering tilsyn ved alvorlige ulykker 

og alvorlige klager i alle brancher, herunder hospitals- og plejesektoren. Det mål-

rettede tilsyn havde også fokus på forebyggelse af smitte.  

 

Det var fastlagt, at ca. 50 tilsynsførende skulle føre tilsyn i perioden. Arbejdstilsy-

net oplyser, at det i praksis har vist sig, at der fra den 14. april var omkring 100 til-

synsførende og stigende til 140 tilsynsførende den 17. maj, som førte målrettede 

tilsyn og tilsyn med alvorlige ulykker og klager.  

 

I anden fase af genåbningen fra 18. maj førte Arbejdstilsynet målrettede tilsyn i alle 

brancher med undtagelse af hospital- og plejesektoren. Arbejdstilsynet førte fortsat 

tilsyn med alvorlige ulykker og klager efter en konkret vurdering i alle brancher – 

også i hospitals- og plejesektoren. 

 

Det var fastlagt, at ca. 200 tilsynsførende skulle føre tilsyn i perioden. Arbejdstilsy-

net oplyser, at der i starten af denne periode kun var ca. 140 tilsynsførende på til-

syn.  

 

Hvis en lignende situation skulle opstå en anden gang, vil Arbejdstilsynet iværk-

sætte en tættere opfølgning og styring i forhold til det antal tilsynsførende årsværk, 

som måtte være fastlagt.  
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Arbejdstilsynet oplyser, at der i perioden fra den 13. marts til den fulde genåbning 

den 8. juni blev gennemført knap 4.000 tilsyn og afgivet knap 1.300 reaktioner, 

heraf var ca. 70 reaktioner om corona-smitte. 

 

Jeg er glad for, at Arbejdstilsynet igen fra den 8. juni er i fuld drift.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Peter Hummelgaard 

 


