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Bygherre & koordinator
Krav og samarbejde

Anne Sofia Lønvig, SLKE
Interessegruppen for koordinatorer den 10. juni 2015
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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
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Baggrund

EMNE: Bygherrens krav og rammer for AM-koordinering

Der er en fælles opfattelse af at bygherre skal stille krav.
– Men hvad er det for krav bygherre skal beskrive / stille?

– Hvad der det for nogle rammer bygherre skal skabe?
– Hvad er det bygherre skal gøre for at skabe rammerne?
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Anne Sofia Lønvig

Erfaring:

 Intern Arbejdsmiljørådgiver, projektleder og koordinator hos
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

 Arbejdsmiljøkonsulent i Alectia
(tidl. Byggeriets Arbejdsmiljøcenter)

 Arbejdsmiljøkonsulent i El og VVS branchens BST

Cirka 12 års arbejdsmiljøerfaring

Uddannet ergoterapeut og Master i sundhedspædagogik
fra Danmarks Pædagogiske Universitet
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SLKE har to hovedopgaver

Vedligeholdelse, udvikling og formidling af
slotte og haver.
Slotsareal ca. 350.000 m2 (ca. 30 ejendomme)
og 500 ha. haver.

Drift af 11 af Kulturministeriets bygninger, bl.a.
Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Det
Kongelige Bibliotek og Statens Museum for
Kunst.
Areal ca. 450.000 m2

I alt ca. 800.000 m2 ejendomme.

SLKE er en statslig gengangsbygherre
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SLKE’s strategiplan for 2013-2016

Vision

Fastholde eller forbedre vedligeholdelses- og
driftsniveauet på slotte og i haver
Skabe en positiv udvikling og give flere
besøgende bedre oplevelser
Drive og vedligeholde Kulturministeriets ejendomme,
så der skabes

mere kultur for færre penge



slke.dk

Strategi på afdelingsniveau (Projekt- og Fagcenter)

...
Projektmodel
Faglig vidensdeling
Rolleafklaring

”Videndeling er en forudsætning for udvikling”
Citat: Ledelsen
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Arbejdsmiljøkoordinator

SLKE’s roller på byggeprojekter:
– Bygherre
– Projektleder
– Projekterende
– Byggeleder
– Arbejdsmiljøkoordinator P+B

Placering af arbejdsmiljøkoordinatorrollen
Hjemtagning

= små og mellemstore
projekter

SLKE: Projektering,
byggeleder og

AM-K P+B

Rammeaftale
= komplicerede mellem-
store og store projekter

SLKE: Projektleder
AM-K P+B: Kongelige
bygningsinspektører

Konkurrencer
= store projekter
SLKE: Projektleder
AM-K P+B: Ekstern
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Søren Stalk Andersen, Arbejdslivsstudier –RUC

Arbejdsmiljøkoordinatorens
indflydelse på byggepladsen

-Udfordringer og muligheder
for at styrke håndværkernes
sikkerhed og sundhed
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Gruppearbejder
1) Forventningsafstemning med bygherre

Diskussionsemne: Hvad skal afklares mellem bygherre og henholdsvis arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
Output af diskussion: Input til kommenteret dagsorden for forventningsafstemningsmøde

2) Samarbejde med andre aktører
Diskussionsemne: Bygherrens krav til andre aktørers samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
Output af diskussion: Gode formuleringer til kontrakt

3) Drømmebygherren
Diskussionsemne: Hvad skal bygherren gøre for at skabe gode forudsætninger for
arbejdsmiljøkoordineringen?
Output af diskussion: Lav en liste med de parameter, som bygherren skal performe på – før, under
projekteringen og under udførelsen

4) God opgave for arbejdsmiljøkoordinator
Diskussionsemne: Hvad skal der til, for at du kan agere tilfredsstillende som arbejdsmiljøkoordinator?
Output: Gode formuleringer omkring arbejdsmiljøkoordinators mandat og råderum i projektering og
udførelse
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Hvad arbejder SLKE videre?

Har fået en masse forventninger og erfaringer bekræftet
Bussemand -> udvikling
Problemer -> effektivitet
Negative tiltag -> positiv procesudvikling
Udvikling af sikkerhedsmøde
Grundlag for tildeling af AM-K rollen
(i hvilken organisation er AM-K placeret)
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SLKE – Kendetegn på byggeprojekter

Nyborg Slot Samlet
økonomisk ramme

276 mio. kr.

Alle størrelser af byggeprojekter. Mange
mellemstore byggeprojekter
Besværlige projekter
Restaurering af bevaringsværdige
bygninger – fagdygtige håndværkere
Sikkerhedsgodkendelse – PET
Aktiv bygherre – sætter god
kommunikation højt
Et godt arbejdsmiljø er nødvendig for at
opnår den påkrævede kvalitet
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SLKE’s ansvar

Som bygherre har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
ansvar for at bevare håndværker, gartner samt drift- og
vedligeholdelsesmedarbejders helbred således,
at de ikke kommer tilskade, udsættes for
sundhedsfare eller nedslides
unødigt på Styrelsens
bygge- og anlægsprojekter
samt i den efterfølgende drift
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SLKE’s ambition

Integrering af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i alle SLKE’s
aktiviteter på bygge- og anlægsprojekter, som udover at
opfylde lovgivningen i praksis også forbedrer produktiviteten.
Det vil sige at tilsikre effektive og økonomiske resultater af høj
kvalitet, og hvor de ansatte på bygge- og anlægs-
pladserne kan mærke, at de arbejder for
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
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SLKE’s ambition (forsat)

Blandt de fremmeste bygherrer indenfor arbejdsmiljø som:

1. Andre gerne vil lære af

2. De dygtige håndværkere helst vil arbejde for

3. Spreder positiv udvikling i branchen
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Handlingstiltag
1. Internt fokus på kompetenceudvikling ved løbende oplæring,

uddannelse og gensidig sparring

2. Styring gennem interne og eksterne krav og målsætninger,
som vi konsekvent vil følge op på ved hjælp af tæt
samarbejde, tillidsbaseret kommunikation, synlighed og om
nødvendigt ved brug af sanktioner

3. Læringsopsamling (evaluering) med vores
samarbejdspartnere
Stå til rådighed for udviklings-
tiltag i branchen
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Arbejdsmiljøpolitik & SLKE

– Ambition & Vision
– Krav til vores samarbejdspartnere

• Arbejdsmiljøkoordinator
• Projekterende, rådgivere og andre leverandører
• Entreprenører og håndværkere

– Krav til os selv (SLKE)
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Intern styring
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Hvor langt er vi i SLKE

Imponerende langt, - men vi kan blive bedre og skal
løbende blive bedre

Slut 2015 / start 2016 skal arbejdsmiljøindsatsen
evalueres
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Spørg endelig

aslo@slke.dk
Mobil: 5081-6840

Tak for nu


