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Notat fra møder om Arbejdstilsynets 
forsøg med ny tilsynsmetode og 
kompetencer for 
arbejdsmiljøkoordinatorer 
Dette er et fælles notat for møderne afholdt d. 20/11 i Kolding og d. 13/12 i Taastrup vedr. 
Arbejdstilsynets forsøg med ny tilsynsmetode. Emnet omkring kompetencer for 
arbejdsmiljøkoordinatorer afrapporteres særskilt. 

Lene Teilberg og Kell Guldager fra Arbejdstilsynet fortalte om forsøget med den nye tilsynsmetode:  

- Fokus på byggepladser frem for virksomheder. 
- Får set mere arbejdsmiljø ude på pladserne med denne fremgangsmåde og håber at få mere 

kontakt til både små og store entreprenører 
- Den tilsynsførende tager som hovedregel fat i arbejdsmiljøkoordinatoren som den første på 

pladsen. Tager kontakt til arbejdsmiljøkoordinator, hvis denne ikke er på pladsen 
- Kommer rundt om alle virksomheder, uanset branche og nationalitet 
- Vil spørge ind til PSS, hvis det er relevant 
- Der vil sendes digital tilsynsrapport til alle, og intensionen er, at arbejdsmiljøkoordinator har det 

fulde billede af, hvem der har fået reaktioner 
- Udtagelse til dialogmøde 

o Virksomheder udtages til dialogmøder, hvis en virksomhed får en materiel afgørelse 
o Der kan også afholdes dialogmøde på byggepladsen. Her vil der altid gennemføres et 

opfølgende tilsyn 
 Det er arbejdsmiljøkoordinatoren, som indkalder til dialogmødet efter aftale med 

Arbejdstilsynet om relevante faggrupper, fx i forlængelse af sikkerhedsmødet  
o Dialogmøde med professionelle bygherrer, projekterende og rådgivere 

- Drøftelse af tiltaget 
o Der var en på mødet i Jylland, som havde haft et byggepladsbesøg. Oplevelsen var, at det 

var et godt besøg og fint, at det er uanmeldt, fordi det giver et mere reelt billede. Det var 
godt, at man kunne snakke om forholdene, mere end ren kontrol 

o Anerkendelse af at der bliver kigget på hele byggepladsen, da RUT-besøg nogle gange giver 
en forkert opfattelse af, at forholdene er i orden, fordi den tilsynsførende kun fokuserer på 
udenlandsk arbejdskraft og dermed ikke eventuelle forhold 

o Der blev spurgt til Afgørelse uden handlepligt (AUH), som gives, når det ikke er muligt at 
handle på projektet, fx omprojektering. Det opleves ikke som en reaktion, som giver 
anledning til ændringer i virksomhedens måde at håndtere arbejdsmiljø på.  

o Forslag om at Arbejdstilsynet spørger mere ind til, hvem der har været 
arbejdsmiljøkoordinator (P), så der kommer fokus på det 

o Der var en drøftelse af sanktionsmuligheder  
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Graduering af kompetenceniveauer for arbejdsmiljøkoordinatorer 
Projektet er igangsat i Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere, og formålet er at 
udarbejde en publikation med anbefalinger, som kan understøtte, at bygherrerne i at få et bedre 
beslutningsgrundlag for ønsker til arbejdsmiljøkoordinatorer i udbuddet af projekteringen og udførelsen af 
et bygge- og anlægsprojekt, som matcher projektets kompleksitet. 
 
Interessegruppen blev bedt om at komme med input til, hvilke kompetencer de anvender i deres arbejde 
på store byggepladser, opdelt i simple, mellem og komplekse projekter (venstre plancher). Bagefter blev 
spurgt ind til den vigtigste kompetence, som deltagerne anvender i deres arbejde. Tak for input 
 
Kolding:  
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Taastrup: 

 


