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Den fælles myndighedsindsats 
mod social dumping

• Den fælles myndighedsindsats indebærer et 
styrket og koordineret samarbejde mellem 
Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet

• Samarbejdet omfatter bl.a. fælles aktioner og 
kontrol med brancher, hvor der 
erfaringsmæssigt er problemer med 
regelefterlevelse hos udenlandske 
virksomheder og virksomheder med høj andel 
af udenlandske ansatte 



Bevillingen til den fælles myndighedsindsats

2021 2022

• Der har siden 2012 været afsat midler til 
den fælles indsats mellem 
Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og 
politiet over for social dumping.

• Med den politiske aftale fra april 2019 
blev den fælles myndighedsindsats 
forlænget til og med 2022 på 
samme niveau som i 2019. 

• Med aftalen om finansloven for 
2020 blev der afsat yderligere 
midler til den fælles myndigheds-
indsats 2020-22. 2019 2020

73,9

114,9

121,7 121,7

Afsatte midler til den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold fra 
2019-2022 i mio. kr.
NB: Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da politiets indsats 
finansieres af politiaftalen. Politiet fik derudover bevilliget 9,1 mio. kr. i 
2020 til indsatsen på FL 2020.



• Indhentning af relevante emner til 
fællesaktioner – på baggrund af 
Registret for Udenlandske 
Tjenesteydere (RUT), opsøgende 
kørsel, indberetninger fra fx 
fagforeninger og erfaringer fra 
tidligere tilsyn samt forslag til emner 
fra de andre myndigheder

• Koordinering af samarbejdet på 
nationalt niveau i den nationale 
koordineringsgruppe

• Koordinering af samarbejdet på 
regionalt niveau i de tre regionale 
planlægningsgrupper

Arbejdstilsynets opgaver som
koordinerende myndighed



Præsentationstitel
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29
Antal regionale aktioner 
(nedjusteret fra 40 pga. 

COVID-19)

6
Antal landsdækkende 

fællesaktioner
(nedjusteret fra 8 pga. 

COVID-19)

Fællesaktioner i 2020
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Landsdækkende fællesaktioner
2012-2020

68
Antal landsdækkende 

fællesaktioner

5.900
Antal besøg på 
virksomheder

3.300
Antal arbejdsmiljø-

reaktioner



Præsentationstitel

7

• Arbejdstilsynet fører tilsyn med 
virksomhedernes arbejdsmiljø og 
kontrollerer deres anmeldelse til 
RUT 

• Det sker både i fællesaktionerne 
med Skattestyrelsen og politiet 
samt i Arbejdstilsynets egne 
tilsyn med social dumping 

Arbejdstilsynets rolle i 
indsatsen mod social dumping



Præsentationstitel
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36.500
Antal arbejdssteder, som 

Arbejdstilsynet har besøgt 
for at kontrollere arbejds-
miljøet hos udenlandske 

virksomheder

9.900
Antal 

arbejdsmiljøreaktioner til 
udenlandske 
virksomheder

Arbejdstilsynets indsats mod 
social dumping 2012-2020

17.000
Antal tilsyn med danske 
virksomheder som led i 

indsatsen



Arbejdstilsynets indsats mod 
social dumping i 2020

6.700
Antal social dumping-

tilsyn

Antallet er lidt lavere end 
i 2019, bl.a. som følge af 
nedlukningen i foråret, 

hvor Arbejdstilsynet i en 
periode kun førte tilsyn 

med alvorlige ulykker og 
klager

2.000
Antal tilsyn i 

coronaindsatsen med 
fokus på vandrende 

arbejdskraft, der blev 
gennemført i 

november 2020
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Styrket fokus på brancher med størst 
risiko for social dumping, illegal 
arbejdskraft og menneskehandel til 
tvangsarbejde, bl.a.:

• Restaurationsbranchen – tilsyn 
gennemføres fx aften/nat 

• Rengøringsbranchen – tilsyn 
gennemføres fx aften/nat

• Bygge- og anlægsbranchen – bl.a. 
særligt fokus på store og mellemstore 
byggepladser

• Det grønne område – tilsyn over for 
bl.a. gartnerier, landbrug og 
sæsonarbejde 

Arbejdstilsynets indsats mod
social dumping 2020-2022
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• Opsøgende indsats, fx villavejsaktioner i 
hele landet

• Samarbejde med kommuner om indsatsen 
mod social dumping

• Styrket samarbejde med andre 
myndigheder om opsporing af illegalt 
arbejde og menneskehandel til 
tvangsarbejde

• Styrket fokus på illegalt arbejde og 
menneskehandel til tvangsarbejde

• Styrket it-understøtning og risikobasering

Arbejdstilsynets indsats-
områder og initiativer 2020-22
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