
1

Notat	fra	møde	H11	hos	Moe	d.	9/3	2016
Karina Henrichsen fra NCC fortalte om sine erfaringer med at motivere arbejdsmiljøgrupperne – se oplæg.

Dette førte til en diskussion af arbejdsmiljøkoordinatorens muligheder og rolle i at motivere arbejdsmiljø-
gruppen.

Roller & ansvar
- Det er arbejdsgiverens ansvar at igangsætte, at der vælges en arbejdsmiljørepræsentant, samt

etableres en arbejdsmiljøgruppe. Desuden er det arbejdsgiverens ansvar at planlægge og tilrette-
lægge arbejdet.

- Arbejdsmiljøkoordinatoren har en interesse i, at arbejdsmiljøgrupperne fungerer og at inddrage
disse i arbejdsmiljøarbejdet. Men arbejdsmiljøkoordinatoren skal ikke påtage sig arbejdsgiveran-
svaret. Det handler derfor om inddragelse og motivation.

Status og motivation
- Det opleves, at der er flere, som ønsker at være arbejdsmiljørepræsentanter, men der er også nog-

le, som ikke er valgt frivilligt.
- Arbejdsmiljørepræsentanter skal se værdien af arbejdsmiljøarbejdet. Det er den første motivation.

Hvis de kan se, at der sker noget, så vil de gerne kommitte sig
- Anerkende dem når de har gjort noget godt. Italesætte at man som koordinator har tillid til dem, og

de også skal have det til koordinatoren. Spørge dem selv: Synes du at det er godt nok
- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal handle på de ting, som arbejdsmiljørepræsentanten kommer med,

da det giver motivation til at involvere sig yderligere.
o Altid informere ledelsen, når man som arbejdsmiljøkoordinator har sat noget i gang.
o Både gå direkte til håndværkeren, men bagefter til ledelsen, samt til dem, som har entreret

med entreprenøren

Inddragelse
- Den daglige dialog med arbejdsmiljørepræsentanter i dagligdagen har god værdi. Man skaber en

relation til dem, så de kommer til arbejdsmiljøkoordinatoren med deres problemer. Aftaler skal la-
ves med ledelsesrepræsentanten

- Vigtigt med forventningsafstemning
- Hvis arbejdsgiver ikke kommer på sikkerhedsmøde, så må arbejdsmiljøkoordinator have prokura til

at træffe aftaler. Men fastholde arbejdsgiver på, at det er dennes ansvar at planlægge og tilrette-
lægge arbejdet, samt deltage på sikkerhedsmøder.

- Det er også andre aktører på pladsen, som skal inddrage arbejdsmiljørepræsentanten
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Problem-/konfliktsituationer
- Tag hånd om situationen, mester kaldt ud til et møde. Måske kan man ikke selv blive, men så må

man sætte byggeledelsen ind i sagen. Det kunne være en ide at arbejdsmiljørepræsentanten også
blev indkaldt

- Dialog med bygherren hvis man vil indføre nye regler
- Diskussion af hvordan koordinatoren kan agere i konfliktsituationer

o Forklare hvad man ønsker, kobling til kvalitet og tid
o Hvis de er udenfor rækkevidde: bruge rød smiley i mønsterrundering, stoppe arbejdet til de

har udbedret arbejdsmiljøet, tæt på-hændelse
o Sætte bygherren i cc på mail
o Gå til byggelederen og bygherren
o Nogle ønsker at prøve grænser af

Skabe fokus på arbejdsmiljø på pladsen
- Vigtigt med forventningsafstemning fra start af. Fortælle reglerne og hvad procedurerne er, at tin-

gene ikke går som forventet
- Vigtigt at få afstemt med bygherren, hvad arbejdsmiljøkoordinatorens prokura er
- Inddrage andre på pladsen i ens bekymring
- Skal holde entreprenøren ansvarlig for de fælles sikkerhedsforanstaltninger, som de er ansvarlige

for at etablere og vedligeholde

Udenlandsk arbejdskraft
- De sproglige barrierer vanskeliggør kommunikationen. Det er særligt svært, når det handler om

mere abstrakte ting som planlægning
- Der er en anden kultur i forhold til selv at tage hånd om problemer… De er vant til at det er ledel-

sen som skal give besked, før man gør noget. De ved ikke, at de har pligt til at håndtere
- De er vant til at organisere det åp en anden måde, end danskere er, og det må man få etableret en

dialog om
- Skabe en fælles opgave for mester og arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan

være sparringspartnere på det, men det er deres opgave

Løbende planlægning
- Det er synergi i, at arbejdsmiljøkoordinatoren deltager i byggemøder eller andre møder, hvor ar-

bejdet planlægges. Men det kræver, at koordinatoren har timerne til den deltagelse
- Logistikmøde flere gange om ugen eller dagligt giver god planlægning.. Det er ofte byggeledelsen,

som er vært på disse møder. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatoren deltager i mødet eller har
mulighed for at få et bidrag. Det kunne være interessant, hvis arbejdsmiljørepræsentanten deltog i
disse møder

- Lavpraktisk overblik over planlægning på A3-planer, hvor man tegner ind med farvede tusser
- Bruge arbejdsmiljørepræsentanter til at vurdere processen og i planlægningen
- Der er behov for, at det kommunikeres, når tidsplanen ikke holder
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Næste møde
- Næste møde: Onsdag d. 8. juni kl. 13-16
- Alectia melder ind, om de kan lægge hus til
- Emne: Plan for sikkerhed og sundhed – hvordan kan vi gøre den operationel?

Forslag til kommende emner
- Ideer til gode projekteringsløsninger, som kan eliminere arbejdsmiljøproblemer


