Arbetsmiljöverket idag;
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsanslag ca 460 miljoner
Ca 500 medarbetare (åak) varav
60 på Regelarbete och Expertstöd
340(280) regionalt, 10 distrikt, 3 avdelningar
33 000 förrättningar på svenska arbetsställen
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• Övergången från detaljreglering till s.k. funktionskrav på 80talet förutsätter att kravnivåer specificeras någon annan
stans än i föreskrifter/allmänna råd
• De flesta arbetsgivare saknar egen kompetens/resurser att
bedöma kravnivåer
• 77 % har < 10 anställda ; 95 % < 50 anställda
• Konkurrensneutralitet
• Småföretagsaspekten/möjligheten att uppfylla samhällskrav
• Arbetsmiljölagstiftningen har både tillverkare/importörer och
arbetsgivare som målgrupp
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• Huvuddelen av AV´s reglering funktionskrav
•

Inga detaljkrav i föreskrifterna

• Produktregleringen allmänt hållen
•

Maskiner/PPE/Tryckkärl

• Kraven måste då specificeras någonstans
• ”New Approach” innebar en kraftig förändring för AV´s
standardiseringsengagemang
• Före medlemskapet enstaka entusiaster, ofta ISO
• Efter 1995 stort engagemang, primärt i mandaterade
harmoniserade standarder, CEN/CENELEC prioriterat

Bertil Remaeus

– Deltagande i Nat kommitteer

SIS/SEK

60

– Bevakning/deltagande internat. kommitteer

100

– Remisser

270

– Vidareförmedling av vissa medel till de centrala fackliga
organisationerna
– Generellt en minskning av både stöd och insatser i
standardiseringen de senaste åren-resursskäl
– 2008 3 – 4 åak totalt
– Återgång mot tidigare nivåer genom regeringens beslut för
2009
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Produktsäkerheten har ökat;
Ex maskinsidan. Maskindirektivet förutsätter 6 – 800 standarder
– I stort sett klart, men översyn nödvändig,
– Utvecklingen
– Nytt direktiv

– Grunden till framgången har varit koncentrationen på A och
B-standarder
– Positivt att revisionen av A/B-standarder sker i ökat
samarbete CEN/ISO
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– Ökade resurser för marknadskontroll och standardisering 2 009
– Centralt intresse för AV i sin tillsynsroll att standardiseringen
fungerar
– Ca 40 % av våra föreskrifter implementerar EG-rätt
– Marknadskontrollen förutsätter att ”väsentliga kravnivåer” har
definierats i standard
– ”Brukarvänligheten” kan bli ett problem bl a av språkskäl. Inte för
AV´s centrala experter, men för ”end-user”
– Ska vi kunna vidmakthålla en hög produktsäkerhet måste kraven
vara kända hos brukarna (arbetsgivare,-tagare, konsumenter)
– Ökat tryck på MS att öka insatserna på marknadskontroll
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