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Antallet af arbejdsulykker skal nedbringes 

 

Antallet af arbejdsulykker er siden 2003 steget. I 2006 blev knap 48.800 
arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet. Det er 6.600 flere ulykker end i 2003. 
Også antallet af dødsulykker er steget. I 2006 omkom 58 personer ved en 
arbejdsulykke i Danmark. Det er syv flere end i 2003.  
 
Stigningen i antallet af arbejdsulykker de seneste år viser, at der fortsat er 
problemer med sikkerheden på arbejdspladser i Danmark på trods af mange års 
indsats. Der er ikke noget, der tyder på, at stigningen i antallet af arbejdsulykker 
skyldes, at beskæftigelsen er steget, at vi i gennemsnit arbejder flere timer, eller at 
en større procentdel af ulykkerne bliver anmeldt. Så i bund og grund tyder meget 
på, at der i højere grad bliver sløset med sikkerheden.  
 
Derfor lancerer beskæftigelsesministeren en handlingsplan, som skal sætte fokus på 
sikkerheden på danske arbejdspladser og vende den kedelige udvikling i antallet af 
arbejdsulykker. 
 
Handlingsplanen indeholder:  
 

1. Højere bøder til virksomheder 
2. Målrettet indsats over for nyansatte 
3. Ny ulykkesstatistik for udenlandske arbejdstagere i Danmark 
4. Viden skal omsættes til handling på den enkelte virksomhed 

 
1. Højere bøder til virksomheder 
Bødeniveauet på arbejdsmiljøområdet har i de seneste syv år ligget på det samme 
niveau. Arbejdsgivere får en bøde på mellem 10.000 og 45.000 kroner, hvis de 
overtræder arbejdsmiljøreglerne. De får typisk en bøde på minimum 10.000 kroner, 
hvis de for eksempel ikke har oprettet en sikkerhedsorganisation. Mens de får en 
bøde på mellem 25.000 kroner og 45.000 kroner, hvis der er problemer med 
sikkerheden, for eksempel i forbindelse med arbejde i højden eller arbejde ved 
jordudgravning. Beskæftigelsesministeren ønsker derfor, at bødeniveauet hæves til 
det dobbelte for at signalere, at regeringen tager det meget alvorligt, at ansatte 
risikerer at komme alvorligt til skade eller dø, fordi arbejdsgiverne ikke overholder 
arbejdsmiljøreglerne. 
 
2. Målrettet indsats over for nyansatte 
På bare tre år er antallet af arbejdsulykker blandt nyansatte steget med 32 procent. 
En stigning som betyder, at næsten hver tredje arbejdsulykke i dag sker blandt 
nyansatte. En målrettet indsats over for nyansatte er derfor nødvendig. Både 
Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet skal inden sommerferien komme med bud på, 



hvilke konkrete initiativer der kan sættes i værk for at øge sikkerheden for 
nyansatte.  
 
3. Ny ulykkesstatistik for udenlandske arbejdstagere i Danmark 
Stadig flere udlændinge kommer til Danmark for at arbejde. Samtidig har der været 
skrevet meget om, at der sker mange arbejdsulykker blandt udenlandske 
arbejdstagere. Med den nuværende statistik er det ikke muligt hverken at be- eller 
afkræfte disse historier. For det første findes der ikke præcise opgørelser over 
antallet af udlændinge, der arbejder i Danmark. Og for det andet skal den 
tilskadekomnes nationalitet ikke oplyses, når en arbejdsulykke bliver anmeldt til 
Arbejdstilsynet.  
 
For at øge sikkerheden og forebygge ulykker blandt udenlandske arbejdstagere er 
det altafgørende, at der findes en præcis statistik over, hvor mange arbejdsulykker 
der sker blandt udenlandske arbejdstagere i Danmark.   
 
Fra 1. januar 2009 vil registreringen af ulykker blive ændret, så den tilskadekomnes 
nationalitet skal oplyses, når en ulykke anmeldes.  
 
4. Fra viden til handling på den enkelte virksomhed 
Antallet af arbejdsulykker per medarbejder er steget i 41 ud af 49 brancher. Selvom 
det er en generel tendens, at antallet af arbejdsulykker stiger, er der alligevel fem 
brancher, som skiller sig ud. Til sammen står de for halvdelen af stigningen i 
antallet af arbejdsulykker fra 2003 til 2006. Det drejer sig om:  
 

1. Hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne 
2. Transport af gods 
3. Jord, beton og belægning 
4. Engroshandel 
5. Murer, snedker- og tømrerforretninger 

 
Der er meget at lære af de ulykker, der allerede er sket. Derfor vil 
beskæftigelsesministeren opfordre branchearbejdsmiljørådene, der har til opgave at 
medvirke til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for de enkelte 
brancher, til at nærlæse Arbejdstilsynets analyse af arbejdsulykker. Og samtidig vil 
ministeren appellere til, at branchearbejdsmiljørådene bruger den viden, som 
analysen giver i forhold til virksomhederne inden for de forskellige brancher. Med 
andre ord: at få viden omsat til handling på den enkelte virksomhed, så antallet af 
arbejdsulykker kan blive bragt ned.  
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