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Supplerende tildelingsbrev 2018 - FoU-prosjekt om forebyggende 
arbeidsmiljø og effekt av virkemiddelbruk 

Departementet viser til tildelingsbrevet for 2018 og søknad av 18.oktober 2017 om støtte til 

FoU-prosjekt om forebyggende arbeidsmiljø og effekt av virkemiddelbruk, samt tidligere 

korrespondanse i saken. Prosjektet er godkjent og departementet ber Arbeidstilsynet i 

samarbeid med STAMI, gjennomføre prosjektet i tråd med søknaden.  

 

Nærmere omtale av prosjektet: 

Arbeidstilsynet og departementet har behov for mer kunnskap om hvilken effekt ulik 

virkemiddelbruk har på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og arbeidsmiljøtilstanden. 

Som et første skritt i arbeidet for å øke denne kunnskapen har STAMI gjennomført en 

systematisk kritisk litteraturgjennomgang hvor de har sammenstilt den kunnskapen som er 

vitenskapelig publisert om dette temaet. En av hovedkonklusjonene fra studien er imidlertid 

at det er svært få studier av høy kvalitet på området, samt at de fleste av 

forskningsprosjektene som er gjennomført er gjort i andre deler av verden, noe som stiller 

spørsmål ved overførbarheten til norske forhold.  

 

For å få økt kunnskap som kan bidra til de praktiske vurderingene Arbeidstilsynet må gjøre ift 

innretting av aktiviteter, ressursbruk og hvordan etaten på best mulig måte påvirker 

arbeidsmiljøtilstanden, så ønsker Arbeidstilsynet at det etableres et forskningsprosjekt hvor 

STAMI forsker på Arbeidstilsynets virkemiddelbruk. Prosjektet må designes med ulike 

intervensjoner som muliggjør målinger og vurdering av effekt. Det er størst behov for mer 

kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet på effekt av virkemidlene tilsyn (herunder ulike former 

og metoder), veiledning og kunnskapsformidling, men også andre virkemidler kan være 

aktuelle å inkludere i studien. Prosjektet bør som minimum ha et treårsperspektiv.  
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Side 2 
 

Arbeidstilsynet og STAMI har hatt en innledende dialog om etablering og gjennomføring av 

et forskningsprosjekt over tre år hvor effekter av Arbeidstilsynets virkemiddelbruk blir 

evaluert. Prosjektstart er planlagt januar 2018, hvor design av prosjektet vil ferdigstilles i 

løpet av våren 2018, og planlegging av hvordan intervensjonen og effektmålinger praktisk 

skal gjennomføres vil ferdigstilles i løpet av høsten 2018. I 2019 vil selve intervensjonen 

gjennomføres. I 2020 vil effektmålinger gjennomføres, samt analyser og publisering av 

resultater påbegynnes. 

 

Samlede kostnader for 3 års-perioden er anslått til 7 mill kr. For å sikre et treårsperspektiv i 

prosjektet søker Arbeidstilsynet om midler fra ASDs post 21 tilsvarende kr 3 millioner fordelt 

over årene 2018-2020. 

 

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

med inntil 1 000 000 kr for gjennomføringen av FoU-prosjektet om forebyggende 

arbeidsmiljø og effekt av virkemiddelbruk. 
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