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Notat	fra	netværksmøde	H08	d.	10.	juni	2015	hos	Grontmij
Anne Sofia Lønvig, Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, og Søren Stalk Andersen, kandidat for
Arbejdslivsstudier, RUC.

Program:
13.00 Velkomst og navnerunde
13.10 Intro v. Anne Sofia
13.20 Pointer fra speciale v. Søren
13.30 Gruppearbejde
14.15 Pause
14.30 Opsamling og diskussion
15.15 Oplæg v. Anne Sofia
15.45 Resume fra ISHCOO-møde og næste møde

Kort om Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme – SLKE
SLKE står for vedligeholdelse, udvikling og formidling af slotte og haver + drift af 11 af Kulturministeriets
bygninger. SLKE står som bygherrer på alle projekterne, men er også projektledere, projekterende,
byggeledere og arbejdsmiljøkoordinator P og B.

SLKE placerer koordinatorrollen:

- Hjemtagning (små og mellemstore projekter)
- Rammeaftale (komplicerede mellemstore og store projekter)
- Konkurrencer (store projekter)

En af Anne Sofias opgaver er at stille krav til de, som arbejder på rammeaftale og udvalgt fra konkurrencer,
plus sparring til koordinatorerne.

Det har været en udfordring at få udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik og nogle procedurer, som mindre
håndværkerfirmaer også kan hamle op med, så det ikke er på grund af skriftlighed, at der

Der ses i organisationen en stor sammenhæng mellem kvalitet i projektet og et godt arbejdsmiljø i
byggeprocessen.

Søren Stalk Andersen: Arbejdsmiljøkoordinatorens indflydelse på
byggepladsen
Specialeprojekt skrevet med SLKE som case med interview og observationer på to byggesager. På baggrund
heraf er der konkluderet følgende:
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- Koordinatorernes egne oplevelser:
o Arbejdsmiljøkoordinatorerne kan integrere arbejdsmiljø i praksis, fordi de har flere

kasketter på. Men kasketforvirringen medfører, at fremdrift prioriteres, og dermed bliver
det alligevel håndværkerne, som skal tage ansvaret.

o De kan tage arbejdsmiljø med i planlægningen, men det er sværere i udførelsen, da de også
er byggeledere.

o Mangler interaktion på sikkerhedsmødet mellem arbejdsmiljøkoordinator og de andre
deltagere.

- Andres oplevelser af koordinatoren:
o Arbejdsmiljøkoordinator har minimal indflydelse, men de menter, at den ideelle

arbejdsmiljøkoordinator kan gøre en forskel. Potentialet er ikke løftet i de konkrete
byggeprojekter.

o I dag er det arbejdsmiljørepræsentanterne, som er de mest indflydelsesrige.

Vi drøftede følgende:

- Det er ikke kun koordinatoren, men også arbejdsmiljøgrupperne som skal løfte sine opgaver
- Det er vigtigt at få kravene godt beskrevet i udbuddet. Men der skal også ske opfølgning af, at

kravene overholdes.
- Det er en særlig udfordring, at der sker uforudsete ting, som skal koordineres løbende
- Koordinator kan påvirke bygherren til at skabe et højt niveau, men koordinator skal have bygherren

i ryggen
- Koordinator bliver ofte kulturbærer af bygherrens arbejdsmiljøpolitik. Og der skal der måske mere

til end de lovfæstede koordinatoropgaver
- Hvis du selv opfatter dig som bussemand, så vil man formentlig sende et dårligt signal. Man bør

hellere se, at man kan gøre en forskel. Men nogle gange bliver koordinatorrollen pålagt.

Opsamling fra gruppearbejde

Input til dagsorden for forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og
arbejdsmiljøkoordinator

- Orientering om lovkrav og at arbejdsmiljøkoordinator = bygherrer, når han agere på bygherrens
vegne

- Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik? Eller skal der laves arbejdsmiljøprogram eller målsætninger
for det konkrete projekt?

- Bygherrens synlighed i hele byggeprocessen
- Kommunikationslinjer i projektet
- Koordinators præsentation af, hvordan koordineringen vil foregå, fx med udgangspunkt i

FRI/DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse
o Dokumentation for arbejdsmiljøkoordinering
o Fastlægge løbende møder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
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o Aftale om koordinators mandat/beføjelser
o Aftale hvordan bygherre støtter op om koordinatorens arbejde
o Håndtering af opstartsmøder

- Definere sagstypen i fællesskab. Er projektet særligt kompliceret, tidsplan stram mm, som kan
fordre, at der er behov for yderligere tiltag? Og hvordan skal de finansieres?

- Håndtering af ulykker og nærvedulykker, sætte mål for ulykkesfrekvens
- Journal – kommunikation med drift under udarbejdelse og overdragelse

Hvilke parametre skal bygherren performe på?
- Vise respekt for arbejdsmiljøkoordinator
- Klare og konkrete holdninger
- Synlighed – hele processen
- Gennemskuelighed
- Tidlige og rettighed inddragelse af koordinatoren, gerne i programfasen
- Særskilt økonomi til arbejdsmiljøkoordinering

o Er man allerede bundet af et tilbud?
o Konkret forhandling om arbejdsmiljøkoordineringen
o Hvordan bliver den gode beskrivelse af arbejdsmiljøkoordinering vægtet i tilbuddet?
o Det skal tilpasses det enkelte projekt

- Erkendelse hos bygherren:
o arbejdsmiljøkoordinator = bygherre, når man agerer på hans vegne
o Skelnen mellem projekterendes og bygherrens pligter, samt arbejdsgiverens og bygherrens

pligter
- Bygherren skal give klare linjer for, at arbejdsmiljøkoordineringen kan fungere
- Bygherren skal sætte forventninger til de projekterende
- Bygherren skal forholde sig til, hvordan samarbejdet skal foregå, etableres og evalueres
- Hvordan sikrer man, at man får fælles ejerskab i hele byggeprocessen?
- Etablere evalueringskultur

Hvad skal der til, for at bygherren kan skabe gode rammer for
arbejdsmiljøkoordinering?

- Bygherren skal være bevidst om de nødvendige parametre eller blive det. Rådgiveren har en
afgørende rolle i at informere bygherren.

- Der er forskelle på bygherrer, og dermed interessen for arbejdsmiljøkoordinering.
- Koordinator kan ikke forvente, at bygherren har den nødvendige forståelse
- Det skal ses som en læringsproces for alle aktører

Andre emner
- Arbejdsmiljøkoordinator skal øve sig i at sælge sin ydelse og forklare, hvad værdien af

arbejdsmiljøkoordinering er
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Hvad har SLKE gjort?
- Udarbejdet arbejdsmiljøpolitik, ambitioner og handlingstiltag ud fra projekttyper og kulturen i

styrelsen. Ambitioner handler om arbejdsmiljøniveauet, men også på at være blandt de fremmeste
bygherrer. Det er besluttet af direktionen.

- Desuden er beskrevet krav til alle aktører, herunder arbejdsmiljøkoordinator, men også krav til
SLKE selv

- Har valgt at der holdes sikkerhedsmøde på komplicerede mellemstore byggeprojekter, selv om det
er over lovkrav

- Der er lavet arbejdsmiljøvejledninger til projektledere, skabeloner for dokumenter og fasemodel
for arbejdsmiljøkoordineringen

Kommentarer til opfølgning på ISHCOO-årsmøde
- Der bør åbnes op for, at håndværkere også kan være arbejdsmiljøkoordinatorer. Det lukker

kompetenceniveauet ikke af for, da det ikke er uddannelsesbevis, som er afgørende
- Det er nødvendigt at harmonisere koordinatorkursuskrav på tværs af lande, før man kan lave en

certificering

Næste møde
- Onsdag d. 9/9 kl. 13-16 hos Strunge Jensen om opstartsmøder


