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Med regeringens udspil afsættes der i alt ca. 1,3 mia. kr. til en ny arbejdsmiljøaf-

tale. Midlerne afsættes over perioden 2023-2026. Som det fremgår af tabel 1, af-

sættes der i perioden årligt 113,1 mio. kr. til en fremtidssikring af arbejdsmiljøind-

satsen, 168,3 mio. kr. til en stærk indsats mod social dumping og arbejdslivskrimi-

nalitet og 36,4 mio. kr. til en styrket indsats for det gode arbejdsmiljø.  

Tabel 1 

Økonomi i regeringens udspil ’Et trygt arbejdsmiljø’ – fordelt på spor 

 

Mio. kr. 2023-pl 2023 2024 2025 2026 2023-2026 

Spor 1 – Fremtidssikring af arbejdsmiljøindsatsen 113,1 113,1 113,1 113,1 452,4 

Spor 2 – En stærk indsats mod social dumping og 
arbejdslivskriminalitet 

168,3 168,3 168,3 168,3 673,2 

Spor 3 – En styrket indsats for det gode arbejds-
miljø 

36,4 36,4 36,4 36,4 145,6 

I alt 317,8 317,8 317,8 317,8 1271,2 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 

Tabel 2 viser, at der i regeringens udspil til en ny arbejdsmiljøaftale årligt i perio-

den 2023-2026 afsættes 244,8 mio. kr. til Arbejdstilsynet, 55,1 mio. kr. til skatte-

myndighederne, 15,9 mio. kr. til NFA og 2,0 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen.  

 

Tabel 2 

Økonomi i regeringens udspil ’Et trygt arbejdsmiljø’ – fordelt på myndigheder 

 

Mio. kr. 2023-pl 2023 2024 2025 2026 2023-2026 

Arbejdstilsynet 244,8 244,8 244,8 244,8 979,2 

Skattemyndighederne 55,1 55,1 55,1 55,1 220,4 

NFA  15,9 15,9 15,9 15,9 63,6 

Erhvervsstyrelsen 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

I alt 317,8 317,8 317,8 317,8 1271,2 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 

Tabel 3 viser, at Arbejdstilsynets udgiftsbevilling uden en ny arbejdsmiljøaftale går 

fra 584,8 mio. kr. i 2022 til 368,1 mio. kr. i 2023. Med regeringens udspil til en ny 
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arbejdsmiljøaftale går Arbejdstilsynets udgiftsbevilling fra 368,1 mio. kr. i 2023 til 

612,9 mio. kr. 

 

Tabel 2 

Arbejdstilsynets økonomi – før og efter regeringens udspil ’Et trygt arbejdsmiljø’ 

 

Mio. kr. 2023-pl 2022 2023 2024 2025 2026 

AT’s udgiftsbevilling* jf. FFL 2023 584,8 368,1 354,6 347,7 339,6 

Samlet udgiftsbevilling til AT efter regeringens 
forslag til ny arbejdsmiljøaftale** 

- 612,9 599,4 592,5 584,4 

 

Anm.: * I udgiftsbevillingen er der indregnet budgetterede indtægter som anført på FFL23. ** I aftalen om ’En 

ny reformpakke for dansk økonomi Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden 

og innovative virksomheder’, er der afsat midler til Arbejdstilsynet fra 2024 og frem, som endnu ikke er 

endeligt udmøntet, og som derfor ikke indgår i tabellen. Profilen for udgiftsbevillingen afspejler, at der 

er indregnet omprioriteringsbidrag og andre generelle tværgående effektiviseringsinitiativer.   

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 

 

Ud over midlerne til en ny arbejdsmiljøaftale afsætter regeringen endvidere fra 

2027 og frem godt 200 mio. kr. varigt til området. 


