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1. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (herefter "agenturet" eller "EU-OSHA"), som ligger 

i Bilbao, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2062/94

INDLEDNING 

1. Agenturet har til opgave at 

indsamle og formidle oplysninger om nationale prioriteter og EU's prioriteter på 

arbejdsmiljøområdet samt at støtte de nationale instanser og EU-instanser, der er involveret 

i udformning og gennemførelse af politikker og at oplyse om forebyggende aktiviteter2. 

2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, 

direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets 

overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af 

andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.  

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 

3. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) har Retten: 

REVISIONSERKLÆRING 

a) revideret agenturets årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen3 og beretningen om 

budgetgennemførelsen4

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet. 

 for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, og 

                                                      

1 EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1112/2005 (EUT L 184 af 
15.7.2005, s. 5). 

2 En oversigt over agenturets beføjelser og aktiviteter vises i bilag II til orientering. 

3 Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over 
ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre 
forklarende bemærkninger. 

4 Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet 
over resultatet af budgetgennemførelsen. 
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Ledelsens ansvar 

4. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for agenturet, som giver et retvisende 

billede, og for, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige5

a) Ledelsens ansvar med hensyn til agenturets årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse 

og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, 

som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de 

regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt

: 

6

b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter 

udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt 

kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan 

forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der 

iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte 

midler.  

, og udøvelse af regnskabsmæssige 

skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender agenturets årsregnskab, 

efter at agenturets regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige 

oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han 

har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets 

finansielle stilling 

Revisors ansvar 

5. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet 

og Rådet7

                                                      

5 Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af 
7.12.2013, s. 42). 

 om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

6 De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale 
regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og - hvor det er 
relevant - på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 
Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board. 

7 Artikel 107 i forordning (EU) nr. 1271/2013. 
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rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om 

Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer 

(International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse standarder skal Retten 

planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets 

årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er 

lovlige og formelt rigtige. 

6. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende 

beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risiciene for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang 

ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal 

sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er 

indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en 

vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er 

rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Retten tog i forbindelse med 

udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring det revisionsarbejde, der er udført af 

uafhængige eksterne revisorer i relation til agenturets regnskab, med i betragtning som fastsat i 

artikel 208, stk. 4,i EU's finansforordning8

7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

denne revisionserklæring.  

. 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

8. Det er Rettens opfattelse, at agenturets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede 

af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og 

pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser 

og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. 

                                                      

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 
26.10.2012, s. 1). 
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Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet 

9. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for 

det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.  

10. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl. 

11. Der blev samlet set indgået forpligtelser for 99 % af bevillingerne ligesom i 2013. Der 

blev imidlertid fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger til 2015 under afsnit II 

(administrationsudgifter), nemlig 443 412 euro eller 34 % (2013: 601 426 euro eller 30 %). 

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN 

12. Bevillingerne vedrører hovedsagelig planlagte indkøb af varer og tjenesteydelser ved 

udgangen af året i forbindelse med agenturets indretning af sine nye lokaler, fornyelsen af 

de årlige IT-kontrakter og udgifterne til revision. 

13. EU-personalevedtægten, der trådte i kraft i 2005, indeholder en bestemmelse om, at 

det fremtidige vederlag for tjenestemænd, der er rekrutteret inden den 1. maj 2004, ikke må 

være mindre end under den tidligere EU-personalevedtægt. Rettens revision viste, at denne 

bestemmelse ikke var opfyldt, og for så vidt angår 1 af de 26 tjenestemænd, der gjorde 

tjeneste på det pågældende tidspunkt, førte dette til en underbetaling på 5 300 euro for 

perioden 2005 til 2014. Agenturet vil foretage de nødvendige supplerende lønudbetalinger. 

ANDRE BEMÆRKNINGER 

14. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på de 

bemærkninger, Retten fremsatte sidste år, vises i 

OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS BEMÆRKNINGER 

bilag I

 

. 
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Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af Revisionsretten, i 

Luxembourg på mødet den 8. september 2015. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Formand 
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Bilag I 

År 

Opfølgning på sidste års bemærkninger 

Rettens bemærkning 
Korrigerende foranstaltning 

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant) 

2013 
Der blev samlet set indgået forpligtelser for næsten 99 % af bevillingerne mod 95 % i 2012. Der 
blev dog fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger til 2014, 601 426 euro (30 %) under 
afsnit II (administrationsudgifter) og 3 693 549 euro (46 %) under afsnit III (aktionsudgifter). 

Ikke relevant 

2013 

Under afsnit II skyldtes dette køb af varer og tjenesteydelser som planlagt ved udgangen af året i 
forbindelse med agenturets flytning til nye lokaler og fornyelsen af de årlige IT-kontrakter. Under 
afsnit III skyldtes det store beløb i planlagte fremførsler navnlig, at de store projekter, der var 
indledt i 2013, f.eks. den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i 
fremvækst (ESENER II), løb over flere år. 

Ikke relevant 
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Bilag II 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur  

(Bilbao) 

Unionens 
kompetenceområder 
i henhold til 
traktaten 

Beføjelser og aktiviteter 

(Artikel 151 og 153 i 
traktaten om Den 
Europæiske Unions 
funktionsmåde) 

Artikel 151: 
Unionen og medlemsstaterne [...] har som mål at fremme beskæftigelsen, en 
forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at muliggøre en 
udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en passende social 
beskyttelse, dialogen på arbejdsmarkedet, en udvikling af de menneskelige 
ressourcer, der skal muliggøre et varigt højt beskæftigelsesniveau, og 
bekæmpelse af social udstødelse. 
Artikel 153: 
Med henblik på at virkeliggøre de i artikel 151 fastlagte mål støtter og supplerer 
Unionen medlemsstaternes indsats på følgende områder: 
a) forbedring af især arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed 

og sundhed  
b) arbejdsvilkårene 

[...] 
e) information og høring af arbejdstagerne  

[...] 
h) integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, jf. dog 

artikel 166  
i) lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling 

i arbejdet  
j )bekæmpelse af social udstødelse 
[...]. 

Agenturets 
beføjelser 
(Rådets forordning 
(EF) nr. 2062/94) 

Mål 
Agenturet har til formål at give EU, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter 
og de berørte kredse relevante tekniske, videnskabelige og økonomiske 
informationer inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med henblik 
på at forbedre arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed i overensstemmelse med traktaten og successive strategier og 
handlingsprogrammer til fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 
(artikel 2). 
Opgaver 
− At indsamle, analysere og formidle oplysninger om de nationale prioriteter 

og EU's prioriteter samt om forskning 
− At fremme samarbejde og udveksling af informationer, herunder 

information om uddannelsesprogrammer 
− At skaffe EU-instanserne og medlemsstaterne de oplysninger, der er 

nødvendige for udformningen og gennemførelsen af foranstaltninger til 
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, navnlig hvad angår 
virkninger for små og mellemstore virksomheder 
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− At stille oplysninger om forebyggende aktiviteter til rådighed 
− At bidrage til at udvikle strategier og EU-handlingsprogrammer 
− At oprette et net, som skal omfatte de nationale knudepunkter. 

Ledelse Bestyrelsen  
– Én repræsentant for hver medlemsstats regering 
– Én repræsentant for arbejdsgiverorganisationerne i hver medlemsstat 
– Én repræsentant for arbejdstagerorganisationerne i hver medlemsstat 
– Tre repræsentanter for Kommissionen 
– Medlemmerne og suppleanterne i de første tre kategorier udpeges blandt 

medlemmerne og suppleanterne i Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og 
Sundhed på Arbejdspladsen. 

Bestyrelsens forretningsudvalg 
– Bestyrelsens formand og tre viceformænd 
– Koordinatorer fra hver af de tre interessegrupper 
– Et ekstra medlem fra hver af grupperne og fra Kommissionen. 
Direktøren  
udpeges af bestyrelsen på grundlag af en liste opstillet af Kommissionen. 
Udvalg 
Obligatorisk samråd om arbejdsprogrammet og budgettet med Kommissionen 
og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen. 
Ekstern revision 
Den Europæiske Revisionsret. 
Dechargemyndighed 
Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet. 

Agenturets 
disponible 
ressourcer i 2014 
(2013) 

Budget  
17,3 (17,5) millioner euro: 
– EU-tilskud, GD for Beskæftigelse: 84,1 % (86,3 %) 
– Andre EU-tilskud, GD for Beskæftigelse: 11,6 % (9,4 %) 
– Andre EU-tilskud, GD for Udvidelse: 2,6 % (3,2 %) 
– Andre EU-tilskud, GD DEVCO: 1,1 % (-,- %) 
– Andre kilder: 0,6 % (1,0 %). 
Ansatte pr. 31. december 2014 
43 (44) stillinger i stillingsfortegnelsen. Besatte stillinger: 40 (42)  
Andre ansatte: 
– udstationerede nationale eksperter: 0 (0) 
– kontraktansatte: 24 (25 - heraf én finansieret med øremærkede midler) 
– lokalt ansatte: 1 (1) 
Ansatte i alt: 65 (67) 
fordelt på: 
– operationelle aktiviteter: 46 (48) 
– administrative opgaver: 10 (10) 
– blandede opgaver: 9 (9). 
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Produkter og 
tjenesteydelser 
i 2014 
(Indsamling og 
analyse af 
oplysninger) 

Prioriteret område 1: Foregribelse af forandringer 

En sammenfattende rapport om fremsynsprojektets workshop med Udvalget 
for den sociale dialog i elektricitetssektoren (Bruxelles, marts) blev 
offentliggjort og promoveret i juli 2014.  

Aktivitet 1.1: Fremsynsprojekt vedrørende nye risici og risici i fremvækst på 
arbejdsmiljøområdet med relation til nye teknologier i grønne job  

En workshop for transportsektoren er stadig under drøftelse med GD EMPL's 
afdeling B.1 (2015). 

Forundersøgelsen af fremsynsprojektemner (promoveret i september) vil blive 
brugt som grundlag ved udformningen af det andet store fremsynsprojekt, der 
skal begynde i 2015. Rapporten om risici i fremvækst i sundhedssektoren blev 
offentliggjort i oktober. 

Aktivitet 1.2: Stort fremsynsprojekt 

Projektet om succesfaktorer for anvendelse af fremsynsprojekter i forbindelse 
med politikudformning er blevet udsat fra 2015 til 2016. 
Prioriteret område 2: Fakta og tal 

Der blev udført ESENER-II-feltarbejde i alle 36 lande, og det endelige datasæt 
blev færdiggjort. Tekniske rapporter om metodologi og feltarbejde, endelig 
kodning, vægtning, dataredigering og -rensning samt kvalitetskontrol vil blive 
klar i begyndelsen af 2015. 

Aktivitet 2.1: Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i 
fremvækst (ESENER) 

En rapport med de første resultater vil blive offentliggjort i februar 2015 
efterfulgt at en oversigtsrapport og et resumé (oversat) i andet kvartal af 2015.  

I maj blev den endelige forfinansiering modtaget fra Kommissionen i 
overensstemmelse med delegationsaftalen. 

Aktivitet 2.2: Arbejdsmiljøoverblik: Ældre arbejdstagere 

Den anden mellemliggende betaling blev behandlet efter levering af en 
gennemgang vedrørende arbejdsmiljø og den aldrende arbejdsstyrke, en 
gennemgang vedrørende alder og køn, et OiRA-undermodul for udviklere 
(endeligt) og en gennemgang af de disponible værktøjer (endelig), en 
landerapport, casestudier vedrørende rehabiliteringsprogrammer, casestudier 
fra arbejdspladsen og et udkast til en analyseplan.  
I juni blev der afholdt drøftelsesworkshopper med formidlere i udvalgte 
medlemsstater (Finland, Danmark, Nederlandene, Belgien, Frankrig, Østrig, 
Tyskland, Polen, Grækenland og Det Forenede Kongerige) og deltagelse af 
knudepunkterne for at høre formidlernes om holdninger og erfaringer. 
Knudepunkterne fik tilsendt udkastene til de endelige landerapporter som 
information og som mulighed for at fremsætte endelige kommentarer.  
De foreløbige projektresultater blev præsenteret ved forskellige begivenheder. 
Planlægning iværksat med henblik på at kæde projektet sammen med 
kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2016-2017, inklusive 
datavisualisering på websted.  

Der blev afholdt startmøde for projektet og indgået en specifik kontrakt 
vedrørende arbejdspakke 1. 

Aktivitet 2.3: Arbejdsmiljøoverblik: Mikrovirksomheder og små virksomheder 
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Arbejdspakken omfatter en grundig gennemgang af de foreliggende data med 
relevans for arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU.  

En workshop om arbejdspladsrelaterede risici for den reproduktive sundhed 
blev afholdt i januar, og en sammenfattende rapport blev offentliggjort online i 
maj. De første resultater blev drøftet med knudepunkterne i februar og med 
Prevention and Research Advisory Group i marts.  

Aktivitet 2.4: Arbejdsmiljøoverblik: Arbejdsrelaterede sygdomme 

Rapporten om arbejdspladsrelaterede risici for den reproduktive sundhed er 
under revision med henblik på inkludering af den seneste politikudvikling og 
workshoppens resultater. 
En rapport om arbejdsrelateret kræft og et resumé blev promoveret i 2014. 
En workshop om sygdomsbyrder blev afholdt i oktober - en sammenfattende 
rapport kan findes på agenturets websted. 

I juni 2014 blev der afholdt et ekspertmøde (en sammenfattende rapport er 
offentliggjort online) med eksperter i opstilling af modeller til beregning af 
omkostningerne ved et dårligt arbejdsmiljø. Mødet gav yderst nyttige input til 
videreudviklingen af projektet, hvilket førte til en ændring af tidsplanen: Et 
udbud vedrørende en større OSH-oversigtsrapport vil blive offentliggjort i 
begyndelsen af 2015, og den feasibilityundersøgelse, der ifølge planen skulle 
foreligge ved udgangen af 2014, blev aflyst.  

Aktivitet 2.5: Arbejdsmiljøoverblik: Omkostninger og fordele 

Rapporten "The business case for safety and health: Cost-benefit analyses of 
interventions in small and medium-sized enterprises" blev promoveret i 
september. 
Konferencen "Investing in OSH – how benefits beat the costs" blev afholdt af 
knudepunkterne i Benelux i tæt samarbejde med det nederlandske ministerium 
for sociale anliggender og beskæftigelse, EU-OSHA og TNO (en sammenfattende 
rapport er offentliggjort online).  
Prioriteret område 3: Værktøjer til forvaltning af sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen 

OiRA-værktøjer offentliggjort i 2014: 42 (flere forventes offentliggjort inden 
årets udgang), dvs. flere end det oprindelige mål på 35. Der blev indgået fem 
aftaler og arrangeret 15 begivenheder. 

Aktivitet 3.1: Det onlinebaserede interaktive risikoanalyseværktøj (OiRA) 

Der blev indgået otte kontrakter med lav værdi om tilpasning og oversættelse 
af eksisterende OiRA-værktøjer til andre sprog/nationale sammenhænge 
(yderligere seks kontrakter inden årets udgang) for at fremme udviklingen af 
OiRA-værktøjer på nationalt niveau. Flere oplysninger om OiRA-fremskridt kan 
findes på http://www.oiraproject.eu/Resources 

De første drøftelser om feasibilityundersøgelsen "Exploring practical online OSH 
tools" fandt sted på møder i Prevention and Research Advisory Group (PRAG) i 
marts og oktober.  

Aktivitet 3.2: Værktøj til implementering af arbejdsmiljøløsninger 

Et seminar om mødet blev afholdt i Paris i oktober med deltagelse af de 
vigtigste interessenter. Agenturet arbejder også med indholdet i den nye 
sektion "e-tools" til næste udgave af EU-OSHA-webstedet. 
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Prioriteret område 4: Bevidstgørelse 

Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-2013 - "Samarbejde om 
forebyggelse" blev afsluttet med rekordresultater, både hvad angår den brede 
vifte af informationsfremmende initiativer på europæisk og nationalt niveau og 
hvad angår den officielle kampagne og mediepartnerne.  

Aktivitet 4.1: Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-2013 - 
"Samarbejde om forebyggelse" 

Ved udgangen af 2013 fik IES (Institute for Employment Studies) til opgave at 
udarbejde den efterfølgende evaluering "Ex-post evaluation of the Healthy 
Workplaces Campaign 2012-2013: Working Together for Risk Prevention". Den 
endelige rapport blev offentliggjort i oktober 2014 og indeholder både 
kvantitative og kvalitative data fra skrivebordsundersøgelser, 
onlinespørgeskemaer, fokusgrupper og samtaler med knudepunkter, 
kampagnepartnere og andre relevante interessenter.  
Der blev indgået kontrakt om rapporten "Review of successful OSH 
benchmarking initiatives" i slutningen af august 2014, og arbejdet begyndte 
med et spørgeskema om benchmarking hos kampagnepartnerne.  

Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2014-2015 - "Gode 
arbejdspladser tager hånd om stress" blev lanceret den 7. april af EU's 
kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og 
inklusion, László Andor, den græske viceminister for arbejdsmarked, 
socialsikring og velfærd, Vasilis Kegkeroglou, og EU-OSHA's direktør, Christa 
Sedlatschek. Samme dag blev kampagnens websted lanceret med værktøjer og 
ressourcer på 25 sprog.  

Aktivitet 4.2: Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2014-2015 - 
"Gode arbejdspladser tager hånd om stress" 

Agenturet implementerede med succes sin bistandspakke til europæiske 
kampagner (ECAP) for 2014 - en pakke med finansiel og logistisk støtte til 
netværket af nationale knudepunkter i forbindelse med kampagneaktiviteter på 
nationalt niveau. I løbet af året bestilte knudepunkterne i alt 22 nationale 
partnerskabsmøder, 61 interessentseminarer, 15 pressekonferencer, 
18 pressemeddelelser, 5 rundbordssamtaler for journalister, 
4 radioprogrammer, som lytterne kunne ringe til, og 6 professionelle artikler. 
Bl.a. blev følgende kampagnemateriale udsendt: 88 720 genstande med 
kampagnelogo, 476 125 publikationer på 25 sprog, 62 kampagnestande og 
15 udstillingssæt. Et særligt højdepunkt i kampagnen var udgivelsen af DVD'en 
"Napo i: Når stressen rammer". 
Et af de kampagnerelaterede produkter var en litteraturgennemgang, der blev 
offentliggjort online i juni: "Calculating the cost of work-related stress and 
psychosocial risks" - om den finansielle byrde, der er forbundet med 
psykosociale risici på samfundsmæssigt, organisatorisk og individuelt niveau. Et 
andet centralt produkt til kampagnen var "Elektronisk vejledning i håndtering af 
stress og psykosociale risici". Denne elektroniske vejledning blev offentliggjort i 
30 nationale udgaver med det formål at motivere ledere i SMV'er til at 
håndtere psykosociale risici på grundlag af de disponible nationale ressourcer. 
Endvidere blev en fælles rapport fra EU-OSHA og Eurofound om psykosociale 
risici offentliggjort og promoveret ved et ekspertseminar den 16.-
17. oktober 2014. 
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Det lykkedes at skaffe 100 officielle partnere til kampagnen for et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø 2014-2015, herunder arbejdstagerorganisationer og 
arbejdsgiverorganisationer, multinationale selskaber og organisationer, der 
repræsenterer en bred vifte af arbejdsmiljøprofessioner - det hidtil højeste 
antal partnere i forbindelse med en enkelt kampagne for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø. Endvidere er i alt 29 mediepartnere fra 14 lande nu engageret i 
kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2014-2015.  
Konkurrencen om priser for god praksis blev lanceret den 15. april. Der blev 
udarbejdet en reklamepakke til konkurrencen med det formål at støtte 
knudepunkter og organisationer, der er interessede i at dele god praksis på 
både nationalt niveau og EU-niveau.  
Kampagnen blev også præsenteret ved EU-konferencen "Occupational safety 
and health – OSH policy in the future" i Athen den 16.-17. juni 2014, afholdt 
som led i det græske EU-formandskabs program. 
I 2014 blev kampagnen for første gang støttet af en integreret kampagne på de 
sociale medier, som inddrog forskellige målgrupper ved hjælp af 
kampagneprodukter, der var udviklet specifikt til sociale medier, f.eks. 
infografik og videoer.  

Kampagnens omfang og mål blev fastlagt. Der er tale om følgende mål: 
Aktivitet 4.3: Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2016-2017 

• At fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring lige fra begyndelsen og 
fremhæve betydningen af forebyggelse gennem hele arbejdslivet  

• At bistå arbejdsgivere og arbejdstagere (herunder mikrovirksomheder) 
ved at udarbejde oplysninger og værktøjer til håndtering af 
arbejdsmiljøspørgsmål i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke 

• At lette udvekslingen af oplysninger og god praksis på dette område. 
Kampagnestrategien blev færdiggjort ved årets udgang. 
Et udbud vedrørende udarbejdelse af en elektronisk vejledning blev iværksat i 
september, og arbejdet skal efter planen starte i begyndelsen af 2015. 

23 knudepunkter tog imod tilbuddet om agenturets bevidstgørelsespakke (ARP) 
for 2014. ARP-aktiviteterne omfattede: 14 forevisninger af film om arbejdsmiljø 
og efterfølgende debatter, 13 fotoudstillinger om arbejdsmiljø og promovering 
af Napo-undervisningsmaterialerne i to lande. Der blev desuden fremstillet og 
udsendt 12 Napokostumer som del af ARP.  

Aktivitet 4.4: Bevidstgørelsesaktioner 

Napokonsortiet påbegyndte arbejdet med en ny film om elektricitetsrelaterede 
arbejdsmiljørisici. En evaluering af aktiviteten "Napo for lærere" blev bestilt hos 
en ekstern kontrahent, og en mellemliggende rapport blev modtaget i 
november. Over 20 000 eksemplarer af DVD'en "Napo i: Det er ingen spøg" blev 
i april udsendt til de nationale arbejdstilsyn i over 20 medlemsstater for at 
støtte den kampagne, som Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) gennemførte 
vedrørende forebyggelse af faldulykker. En ajourført udgave af en Napofolder 
blev udarbejdet, oversat og udsendt til interesserede knudepunkter 
(portefølje). 
2014-udgaven af konkurrencen om filmprisen "Healthy Workplaces Film 
Award" blev i samarbejde med DOK Lepzig iværksat i april med en frist for 
indsendelse af ansøgninger den 10. juli. Der blev nominereret otte film fra 
lande som Frankrig, Tyskland, Polen og Spanien. Ved prisoverrækkelsen den 
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1. november blev "Harvest" præsenteret som vinderfilm. Arbejdet med at 
tekste vinderfilmen fra 2013, "C(us)todians", på 13 EU-sprog blev afsluttet, og 
filmen blev udsendt til knudepunkterne (portefølje) i slutningen af juli.  
På Europadagen den 9. maj blev der opstillet et telt på gaden i Bilbao for at 
promovere den indsats, som Europe Direct Bizkaia (Europa-Kommissionen), 
Den Europæiske Union og EU-OSHA gør for borgerne. EU-OSHA havde succes 
med sin stand på udstillingsmessen i forbindelse med verdenskongressen om 
arbejdsmiljø i Frankfurt den 25.-28. august. Højdepunkter på standen var bl.a. 
lanceringen af OSHwiki, kampagnen "Gode arbejdspladser tager hånd om 
stress" og OiRA.  
Prioriteret område 5: Netværksarbejde om vidensdeling 

PEROSH-medlemmerne blev indbudt til det første møde i OSHwikis 
videnskabelige komité, hvor de bidrog til at fastlægge, hvordan OSHwiki kan 
bistå forskersamfundet, og drøftede, hvordan OSHwiki kan formidle EU-OSHA's 
vejledning om strategiske spørgsmål og tiltrække potentielle forfattere og 
læsere (mødet afholdt i juni). 

Aktivitet 5.1: OSHwiki  

OSHwikis kommunikationsplan blev færdiggjort, og betaudgaven blev lanceret i 
maj. Der blev udsendt nyheder på OSHmail, Twitter og LinkedIn, og en 
skræddersyet e-mail blev sendt til allerede akkrediterede forfattere, 
knudepunkterne, de rådgivende grupper og bestyrelsen. 
OSHwiki blev officielt lanceret i august på den 20. verdenskongres om 
arbejdsmiljø i Frankfurt, Tyskland, og der er nu over 100 akkrediterede 
forfattere. 

Lovgivningsafdelingen: Arbejdet fokuserede på at få websiden om lovgivning 
klar til migrationen til det nye EU-OSHA-websted (kontrol og opdatering).  

Aktivitet 5.2: Andre netværksaktioner vedrørende vidensdeling 

Oplysningerne om de nationale strategier i OSHwikis artikler blev ajourført (de 
ajourføres løbende på baggrund af input fra knudepunkterne).  
Forskningsprioriteter: På grundlag af rapporten fra 2013 blev der udarbejdet 
positionspapirer og en kort prioritetsliste med det formål at påvirke 
arbejdsprogrammet for Horisont 2020 og indholdet af indkaldelserne af forslag. 
I november vil der i Bruxelles blive afholdt et seminar for at drøfte 
positionspapirerne og den korte liste. Direktørerne og forskningslederne for de 
største arbejdsmiljøforskningsinstitutter og finanseringsorganer samt 
repræsentanter for Kommissionen vil deltage i seminaret.  
Prioriteret område 6: Netværksarbejde og kommunikation 

Videreudvikling af agenturets strategiske netværk, navnlig de tredelte 
ledelsesnetværk (bestyrelsen og forretningsudvalget), de rådgivende grupper 
og de europæiske netværk.  

Aktivitet 6.1: Strategisk netværksarbejde  

Fortsat samarbejde med agenturets internationale netværkspartnere og 
netværket af knudepunkter, herunder promovering af netværksarbejde på 
medlemsstatsniveau.  

Aktivitet 6.2: Operationelt netværksarbejde 

Aktiviteterne har vedvarende fokus på at sikre samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau i medlemsstaterne. I 
overensstemmelse med den prioritet, der er fastlagt i Europa-Kommissionens 
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meddelelse om en EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen 2014-2020, arbejder EU-OSHA på internationalt niveau for at 
sikre bedre koordinering og forbindelser med aktører i ikke-medlemsstater 
samt internationale og regionale organisationer. 
Kommunikationspartnerskaberne blev også videreudviklet.  

Med hensyn til agenturets onlinestrategi for 2014 blev der gjort forberedelser 
til implementeringen af det næste EU-OSHA-websted, og den første udgave af 
webstedet blev tilgængelig internt i slutningen af september. Det nye websted 
skal lanceres i første halvdel af 2015. 

Aktivitet 6.3: Kommunikation 

Af andre onlineprojekter i 2014 kan nævnes, at webstedet for kampagnen for et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø 2014-2015 blev lanceret den 7. april, og at OiRA-
webstedet fik nyt udseende. Der blev også udarbejdet flere nye og opdaterede 
websektioner.  
Med hensyn til sin promoveringsstrategi har agenturet været meget aktivt på 
de sociale medier siden lanceringen af den nye kampagne for et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø 2014-2015. Vores YouTubekonto har nu over 
1 000 abonnenter(288 i juni 2013), og vi er oppe på 312 842 visninger(35 000 i 
juni 2013). Agenturets Facebookside bliver stadig mere populær med 
16 500 fans ved udgangen af oktober (1 654 i juni 2013). Agenturets 
Twitterkonto er også blevet mere populær og har 10 840 abonnenter (7 179 i 
juni 2013). Vi har også 4 797 abonnenter på LinkedIn sammenlignet med 2 766 i 
juni 2013. Siden januar er der offentliggjort 11 indlæg på agenturets blog. 
Antallet af abonnenter på OSHmail stiger støt. Der er nu over 67 000. 
Med hensyn til agenturets publikationsstrategi blev brandingen af EU-OSHA's 
lokaler gennemført, og årsrapporten for 2013 samt et resumé blev udarbejdet 
og offentliggjort. Endvidere blev et sæt bestående af fem infografikker oversat 
til alle de officielle EU-sprog til støtte for offentliggørelsen af årsrapporten og 
resuméet. En ny brochure om EU-OSHA blev færdiggjort og oversat. Der blev 
offentliggjort en video om det flerårige strategiske program (på 25 sprog) samt 
en video til støtte for lanceringen af den elektroniske vejledning om stress. 
I overensstemmelse med den årlige forvaltningsplan for 2014 blev der 
udarbejdet og offentliggjort adskillige rapporter, resuméer og 
litteraturgennemgange, bl.a.: "Research guides design of the 2014 ESENER 
survey", "OSH in the Hairdressing sector", "Priorities for OSH Research in 
Europe 2013-2020", "Estimating the costs of accidents and ill-health at work", 
"E-fact and Checklist OSH in the wind energy sector", "Calculating costs related 
to stress and psychosocial risks at work", "Scoping study for a foresight on new 
and emerging risks and challenges" og "Psychosocial risks in Europe: Prevalence 
and strategies for prevention" (sammen med Eurofound). 
Endvidere blev der fremstillet og udsendt materialer til kampagnen for et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø 2014-2015 (vejledning, folder, flyveseddel, 
banner, stande og genstande til uddeling). Et sæt bestående af tre infografikker 
blev udarbejdet til støtte for lanceringen af kampagnen, og der blev fremstillet 
en folder til europadagen. 
Presseafdelingen offentliggjorde 13 nyheder og besvarede over 
90 henvendelser fra medierne om oplysninger/interview. Der blev arrangeret 
adskillige pressekonferencer med direktøren i anledning af væsentlige 
begivenheder såsom besøget fra Europa-Parlamentets formand, indvielsen af 
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agenturets lokaler og lanceringen af OSHwiki i Frankfurt. Der blev registreret 
over 1 300 presseklip online og over 5 800 opslag på de sociale medier. 

Programmet for Vestbalkan og Tyrkiet sluttede i november 2014. Under dette 
program blev der gennemført aktioner for at hjælpe de omfattede lande til at 
blive aktive deltagere i agenturets netværk. 

Aktivitet 6.4: Forberedende foranstaltninger vedrørende Vestbalkan og Tyrkiet 

Den 10. december 2014 underskrev Kommissionen en gennemførelsesafgørelse 
om vedtagelse af et flerlandehandlingsprogram for 2014 (C(2014)9407 final), 
som indebærer, at EU-OSHA vil modtage et direkte tilskud på 410 000 euro til 
aktioner i IPA II-modtagerlandene. 
På baggrund af denne afgørelse vil EU-OSHA indgå en aftale med Kommissionen 
i første kvartal af 2015. Når den er underskrevet, vil EU-OSHA fortsætte sit 
arbejde i regionen. Det forventes, at aftalen vil vare 24 måneder.  

Dette program for landene inden for den europæiske naboskabspolitik blev 
iværksat i 2014 for at udvikle OSH-aktioner og -netværk i de involverede lande. I 
denne første fase af den toårige aftale opretter EU-OSHA individuelle 
kontaktpunkter i modtagerlandene og støtter de aktioner, modtagerlandene 
identificerer som prioriteter. 

Aktivitet 6.5: Forberedende foranstaltninger vedrørende ENP-landenes 
samarbejde med EU-OSHA 

Forvaltning 
Programmering af aktiviteterne i 2015, herunder navnlig udarbejdelse af 
forvaltningsplanen for 2015. Rapportering og evaluering. 
Forvaltning, bl.a. på områderne forretningskontinuitet, risikostyring, juridisk 
rådgivning og intern kontrol.  
Administrativ støtte 
De vigtigste resultater i 2014: 

• Indgåelse af en hjemstedsaftale med Kongeriget Spanien den 31. marts 
2014. 

• Vedtagelse af EU-OSHA's finansielle bestemmelser og finansielle 
gennemførelsesbestemmelser. 

• Vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten. 
• ABB (gennemførelse af aktivitetsbaseret budgetlægning). 

Kilde: Agenturet. 
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11-12. Agenturet noterer sig Rettens bemærkninger vedrørende antallet af planlagte fremførsler for afsnit II. 

13. Agenturet tager Revisionsrettens bemærkning til efterretning. Efter at have foretaget den nødvendige 

kontrol har vi truffet foranstaltninger til at udbetale det skyldige beløb for perioden 2005- 2014 (5 300 euro) til 

en af vores midlertidigt ansatte (AD), som blev ansat 1. maj 2004, og som er omfattet af 

mulitiplikationsfaktoren. 
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