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Departementet viser til tildelingsbrevet for 2018 og søknad mottatt 20.oktober om støtte til 

økning av utvalgsstørrelsen i virksomhetsundersøkelsen ESENER, samt tidligere 

korrespondanse i saken. Søknaden er godkjent og departementet ber Arbeidstilsynet 

gjennomføre utvidelsen i tråd med søknaden. 

 

 

Nærmere om prosjektet: 

EU-OSHAs europeiske virksomhetsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer, 

ESENER, er en omfattende spørreundersøkelse som tar for seg hvordan arbeidsplassene i 

Europa i praksis håndterer helse- og sikkerhetsrisikoer. Arbeidstilsynet har i forbindelse med 

at ESENER 3 planlegges og skal gjennomføres sommeren 2018, søkt ASD om bidrag til å 

øke utvalget i undersøkelsen for å oppnå et mer representativt utvalg. I tillegg vil man få 

mulighet til å legge til ekstra spørsmål ved en utvalgsutvidelse. Arbeidstilsynet viser til at det 

trengs 450 ekstra respondenter for å redusere skjevhetene i utvalget. Arbeidstilsynet ønsker 

å prøve ut om en økning av utvalget og nye spørsmål vil gi økt nytteverdi av undersøkelsen. 

NOA ved STAMI har også vurdert at en økning i utvalget gir god nok kvalitet til at dataene 

også kan brukes i faktaboka. Arbeidstilsynet søker om til sammen 450 000 kr til utvidelsen av 

undersøkelsen. 
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Side 2 
 

Arbeidstilsynet gis med dette fullmakt til å belaste statsbudsjettet 2018  kapittel 601, post 21 

med inntil 450 000 kr for gjennomføringen av økningen av utvalgsstørrelsen i 

virksomhetsundersøkelsen ESENER. 
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