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Notat	fra	årsmøde	i	ISHCCO,	3-4.	juni	2016	i	Paris
Signe Mehlsen repræsenterede IDA Arbejdsmiljø ved årsmødet i ISHCCO, den internationale
arbejdsmiljøkoordinatororganisation. Vores repræsentation hænger sammen med den interessegruppe
for koordinatorer, som IDA Arbejdsmiljø har stiftet, og som nu er 171 medlemmer.

Den første dag var der besøg fra Europa-kommissionen med oplæg om evaluering af direktiverne omkring
arbejdsmiljø, oplæg fra den franske regering om deres implementering af bygherrereglerne, samt oplæg fra
Dimos om deres udstyr på bl.a. tagarbejde.

Den anden dag var selve generalforsamlingen for ISHCCO.

Arbejdsgrupper
Der er flere arbejdsgrupper i ISHCCO, som alle rapporterede fra deres arbejde.

92/57/EC Directive Review-gruppe
- Der er udarbejdet et dokument, som evaluerer direktivet med hensyn til bygherrepligterne og

betoner værdien af arbejdsmiljøkoordineringen
- Der har været afholdt møde med kommissær Marianne Thyssen i januar 2016. Det var et positivt

møde, hvor der blev taget godt imod pointerne i evalueringsdokumentet.
- Det er stadig muligt at komme med input til evalueringsdokumentet, og IDA Arbejdsmiljø har

foreslået, at der tilføjes, at arbejdsmiljøkoordinatoren medvirke til reduktion af både ulykker og
nedslidning, samt at arbejdsmiljø hænger tæt sammen med planlægning, tid, kvalitet og økonomi

Certifikat-gruppe
- Der arbejdes på at etablere en standard for arbejdsmiljøkoordinering på tre niveauer af projekter

(simpel, mellem og kompleks), hvor krav til arbejdsmiljøkoordinatorens viden, evner og erfaring er
defineret. Der foreligger et dokument nu, som beskriver dette.

- Standarden bruger EQF-principper, som er EU-principper for kompetencer, og man har fundet, at
arbejdsmiljøkoordinatoren skal være på level 5-7. Dette giver mulighed for en benchmarking på
tværs af lande, men med hensyntagen til at de enkelte lande har forskellige krav til
arbejdsmiljøkoordinatoren

- På denne baggrund er det muligt at lave en akrreditering af arbejdsmiljøkoordinatorer på
henholdsvis nationalt og ISHCCO-niveau

- Tanken er, at man vil etablere et ISHCCO-kort, som angiver arbejdsmiljøkoordinatorens
kompetenceniveau. På sigt vil man ansøge EU om et europæisk kort.

- Når man har en standard, kan man designe arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen efter standarden,
så koordinatorerne bliver opdateret på de rigtige kompetencer mm

- Hvert land skal nu sammenligne deres krav og eventuelle egne standarder med ISHCCO-standarden
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Kommunikationsgruppe
- Arbejder med hjemmeside og sociale medier på lavt blus

Valg til poster i ISHCCO, 2016-2019
- Præsident: Richard Habgood, genvalgt
- Vicepræsident: Erwin Buch, genvalgt (Luxembourg)
- Kassér: Petr Svitak (Tjekkiet)
- Bestyrelsen (udover de tre ovenstående):

o Reinhard Obermaier (Tyskland), genvalgt og
o Ivan Pekár (Slovakiet)

Nye arbejdsgrupper
Præsidenten foreslog og fik accept for følgende arbejdsgrupper:

- Rekruttering af nye medlemmer
- Udvikling af standard, personlig udvikling og tekniske kompetencer
- Public relations

Potentielle nye medlemmer
- UK, ny organisation (hvis de bliver i EU)
- Polen
- Tyrkiet

Næste møde i 2017
Danmark er vært ved næste møde, som forventes afholdt i slutningen af april 2017. I den forbindelse
planlægger IDA Arbejdsmiljø at afholde et medlemsmøde med deltagelse af en eller flere medlemmer af
ISHCCO for at høre nationale erfaringer.


