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Notat	fra	møde	om	sikkerhedsmøder	og	-runderinger	på	store	pladser	hos	Jorton	på	NAU,	28/8	2017
Signe Mehlsen, fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus og IDA Arbejdsmiljø, indledte mødet:

- Reglerne om at alle entreprenører, herunder arbejdsmiljøorganisationer skal deltage på
sikkerhedsmødet er ret klare, men svære i praksis, når der er mange entreprenører, flere sprog
repræsenteret, og opdelte byggefelter, så der ikke er et fælles fokus. På nogle projekter laves nogle
tillempede modeller, men ofte er de ikke afprøvet hos Arbejdstilsynet

- På sikkerhedsrunderinger kan det tilsvarende være svært at holde fokus, hvis der er for mange
deltagere, særligt ved sprogbarrierer.

- Formålet med mødet er at drøfte erfaringerne og mulige løsninger, samt forventningsafstemingen
med bygherren om valg af modeller

På NAU:

- Der afholdes almindelige sikkerhedsmøder hver 14. dag, samt pladsmøde i modstående uge
- Arbejdsmiljøkoordinator modtager arbejdstidsplan inden mødet og gennemgår
- Mønsterrundering afholdes om fredagen – kan ikke nås samme dag som sikkerhedsmøder. Man vil

fremtidigt invitere entreprenører med på skift
- Der kommer hurtigt for mange med på sikkerhedsrunderingerne, og så er det svært at holde

samling på folk og holde fokus på arbejdsmiljøet

Organiseringsmodeller for sikkerhedsrunderinger
1. Alle med

a. På små pladser kan man få alle med – op til 10 personer ad gangen
b. Der bliver for mange med, og det er svært at holde fokus
c. Bliver hurtigt byggeteknisk snak eller afklaring af arbejder i stedet for arbejdsmiljø. Nogle,

fx projektledere, kan være dominerende, og det er svært for arbejdsmiljøkoordinator at
skære igennem. Den byggetekniske snak/opgaveløsning kan bruges som lokkemad i forhold
til at få folk med, men det skal ikke tage over

2. Udvælge nogle entreprenører fra gang til gang
a. Kan være fordel at tage entreprenører med i andres områder, da en anden faggruppe ser

noget andet – man bliver blind på egne arbejder
3. Aftaler med entreprenører, hvor på pladsen man mødes, fx hvis byggepladsen er delt op i felter

a. Det bliver vedkommende for dem, da det er deres egne områder

Sikkerhedsrunderinger med udenlandsk arbejdskraft
- Der er mange forskellige lande repræsenteret på byggepladserne, og de har forskellige kulturer
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- Når der er sprogforskelle, så skal gruppen være mindre, så kommunikationen fungerer.
- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal medvirke til, at der skabes en tillid til, at man kan påpege fejl. Der

skal være en god ånd på sikkerhedsrunderingerne omkring påpegning af observationer
- Vigtigt at arbejdsmiljøkoordinatoren får dialogen i gang i dagligdagen, så relationen til

håndværkerne bliver opbygget. Man kan komme langt med fingertegn, fx tommelfinger op, når
noget er godt. Det lægger en god basis for, at de udenlandske håndværkere bidrager på
sikkerhedsrunderingerne

- Man kan være i tvivl, om observationerne bliver bragt ud, når det er en dansk formand og resten af
folkene er udenlandske, men det er svært at tjekke, da der ofte ikke er kultur for, at udenlandske
håndværkere siger fra.

- Kan bruge sikkerhedsrunderinger til at vise den danske måde at håndtere arbejdsmiljøarbejdet

Generelle erfaringer med sikkerhedsrunderinger
- Vigtigt at alle får et ejerskab og lærer noget af observationerne
- Der var erfaring for, at alle arbejdsmiljøgrupper deltager over tid, men ikke nødvendigvis alle hver

gang
- Arbejdsmiljøkoordinatorens tidsforbrug afhænger af, hvor mange entreprenører der er , og hvor

stor pladsen er
- Mange bruger App eller elektronisk system, da det smidiggør processen fra registering til

opfølgning
- Man skal aftale frekvens med bygherren. På store pladser er der behov for en gennemgang hver

dag, men behøver ikke at være med deltagere fra entreprenøren. Det er aldrig nok at være på
pladsen kun hver 14. dag.

- Der kan være fordele og ulemper ved, om sikkerhedsrunderingen er varslet eller uvarslet. Generelt
var opfattelsen, at det er det godt at komme på forskellige ugedage

- Der er stadig megen kasketforvirring, som vanskelligør registrering og håndtering af problemer
- Der var erfaringer med at inddrage arbejdsmiljørepræsentanter i sikkerhedsrunderingerne, så de

bliver mere interesseret i deres rolle, men kan ikke inddrage alle på en gang, hvis der er mange

Organiseringsmodeller for sikkerhedsmøder:
- Nogle holder sikkerhedsmøder hver uge

o Giver bedre koordinering, da man mødes oftere
- Nogle holder hver 14. dag

o Det lovpligtige, som bygherren vil betale for
- Nogle deler det op i flere tempi

o Sikkerhedsmøder i byggefelter, hvor der så samles op på tværs
o Sikkerhedsmøde for udenlandske virksomheder/virksomheder med udenlandske

håndværkere og derefter sikkerhedsmøde for danske virksomheder/håndværkere.
Arbejdsmiljøkoordinator samler så op på tværs
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Sikkerhedsmøder ved udenlandsk arbejdskraft
- Forslag om at holde sikkerhedsmøde på dansk først og udenlandske sprog efterfølgende, og samle

det i et referat. Hvis der er kommet noget op på anden del af mødet, så skal
arbejdsmiljøkoordinatoren tage det op, inden det skrives i referatet

- Det giver meget uro, hvis der er tolkning undervejs på mødet
- Flere ønsker, at hovedsproget er dansk, da det giver udfordringer, når alle om bordet ikke kan

engelsk på et godt nok niveau. Andre oplever ikke engelsk som et problem ift. forståelsen mellem
mødedeltagerne

o Nogle frygter, at de danske arbejdsmiljørepræsentanter ikke vil deltage i dialogen
o Omvendt afskære det udenlandske håndværkere, hvis arbejdssproget er dansk
o Der er behov for at kende fagudtryk på engelsk
o Der var erfaring for, at danskere kunne snakke på dansk, og arbejdsmiljøkoordinator

oversætter
- Referater skal oversættes til de sprog, som er repræsenteret

Generelle erfaringer med sikkerhedsmøder
- Det skal give værdi for deltagerne at være med, så derfor kan det give mening at dele mødet op i

flere dele, og så samler arbejdsmiljøkoordinatoren op på tværs af møderne. Dog er det vigtigt, at
arbejdsmiljøkoordineringen samlet set fungerer

- Nogle supplerer sikkerhedsmøderne med morgenmøder, toolbox-møder, tidsplanmøder o.l. Det er
forskelligt, om arbejdsmiljøkoordinator deltager her

- Der er god erfaring med at tale ud fra byggepladstegninger og tidsplan, så det bliver konkret, og der
kan laves nogle aftaler om fx fællesområder

- Det er vigtigt, at det er effektive møder, og det kræver forberedelse.
o Arbejdsmiljøkoordinatoren skal søge informationer på forhånd som forberedelse. Det er

nødvendigt at være velinformeret for at blive taget seriøst. Info kan fås på morgenmøder
o.l.

o Arbejdsmiljøkoordinatoren skal give brugbare og faktuelle informationer. Der er tendens til
informationsoverload

- Opstartsmødet er vigtigt, da det klæder folk på, og arbejdsmiljøkoordinator har mulighed for at
udstikke en retning

- Der er erfaring for, at når bygherrerepræsentanten deltager, så er der større deltagelse blandt
andre – måske forbi bygherren signalerer, at arbejdsmiljø er vigtigt

- Man kan variere møderne ved at have ugens emne e.l.
- Informationer fra PSS skal ud og leve på pladsen, men udgangspunktet er en god PSS

Generelt

Bygherrens beslutninger
- Der er behov for at få bygherren til at forholde sig til model for sikkerhedsmøder og -runderinger

ret tidligt. Desværre er bygherrerådgiveren ofte ikke klædt på til at give bygherren et grundlag at
tage stilling til. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan give input til bygherren

- Bygherren skal sikre sig via kontrakten, hvad arbejdssproget er, og hvordan det håndteres i praksis
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Valg af entreprenører
- Det er vigtigt, at bygherren har taget stilling før udbud. Kræver ofte at han bliver klædt på
- Det er vigtigt, at bygherren signalerer, at de forventer nogle entreprenører, som tager arbejdsmiljø

alvorligt. Kan være en del af tildelingskriteriet. Bygherren kan være med til at flytte branchen, men
det er en lang proces

- Nogen bygherrer har erfaring med at indføre et kædeansvar, så entreprenører har ansvar for at
fortælle regler og krav videre til underentreprenører

- Byggeriets Evalueringscenter fungerer ikke, da data ikke verificeres
- Fokus i prækvalifikationer er rettet på systemer og ulykkesstatistik
- En ting er at entreprenøren har vundet pga godt arbejdsmiljø, men hvad med deres

underentreprenører?

Forventningsafstemning mellem bygherren og arbejdsmiljøkoordinator
- Nødvendigt at arbejdsmiljøkoordinator tager stilling til, hvordan han/hun vil løse opgaven, og hvad

der er brug for af tid, samt kommunikerer dette til bygherren
- Arbejdsmiljøkoordinator kan være nødt til at klæde bygherren på, så han kan tage stilling
- Ofte er der ikke direkte kontakt mellem arbejdsmiljøkoordinator og bygherre, så det vanskeliggør

forventningsafstemningen

Sanktioner
- Det er gængs praksis med sanktionsmuligheder beskrevet i PSS
- Ofte anvendes advarsel til den enkelte håndværker og mulighed for bortvisning. Virksomheden skal

også kontaktes, så der tages hånd om problemstillingen på firmaniveau
- Det rygtes på pladsen, når sanktionsmulighederne tages i anvendelse
- Kan bruge rød, gul og grøn til at markere, om man har været til sikkerhedsmøder
- Passe på når man vælger sanktioner, så det giver den effekt som man ønsker.
- Man kan også arbejde med at gøre fx sikkerhedsmøderne spændende og effektive, så folk har lyst

til at deltage

Næste møde
- Mandag d. 20. november kl. 9-12
- Sted: Arbejdstilsynet, Eltangvej 232, 6000 Kolding
- Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens kompetenceniveauer

o En arbejdsgruppe under Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere skal
udarbejde en publikation omkring arbejdsmiljøkoordinatorens kompetencer til hjælp for
bygherren til udpegning. Signe vil præsentere gruppens arbejde, og vi drøfter input til det
videre arbejde, samt hvad I som arbejdsmiljøkoordinatorer ser som nødvendige
kompetencer udover de lovpligtige kvalifikationer

o Lene Teilberg fra Arbejdstilsynet giver introduktion til ny tilsynsmetode på bygge- og
anlægsområdet, som igangsættes d. 1. november.

Husk møde d. 13. september i Århus i Foreningen af Byggeriets Samfundsansvar


