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Notat fra møde om forskellen på at være arbejdsmiljøkoordinator ansat 
i rådgiver- og entreprenørvirksomhed, 10/2 2021 (online) 
 

Lars Werner fra JFP kom med sine betragtninger på forskellen på at være arbejdsmiljøkoordinator ansat i 
rådgiver- og entreprenørvirksomhed. Han har været ansat i forskellige virksomheder igennem tiden:  

- Der burde ikke være forskel på arbejdsmiljøkoordinatorrollen afhængig af, hvor man er ansat, men 
det er der. Der er fordele og ulemper forbundet med ens organisatoriske placering. 

- Det handler i høj grad om ens mulighed for som arbejdsmiljøkoordinator at få indflydelse og hvilket 
forudgående kendskab til samarbejdspartnere og projektet, man har. Overordnet pegede han på 
følgende: 

o Det er nemmere at skabe gode relationer og dermed samarbejde, hvis man har 
forudgående kendskab til samarbejdspartnere og/eller er deres kollega 

o Rådgivere har ofte bedre kendskab til projektering, og det er lettere at få adgang til 
dokumenter og få forståelse af de beslutninger, som er truffet 

o Rådgivere har ofte en bedre relation til bygherren 
o Entreprenører har ofte bedre kendskab til byggeprocesser/arbejdsmetoder, og det er 

lettere at få indflydelse på planlægning og økonomiske beslutninger (ikke ansvar) 
- Opsummerende er hans erfaring er, at det er lettest at være arbejdsmiljøkoordinator (P) ansat hos 

rådgiveren og arbejdsmiljøkoordinator (B) ansat hos entreprenøren.  
- Det er vigtigt, at bygherren ved, hvad han skal efterspørge, og kender til disse fordele og ulemper, 

når han skal udpege arbejdsmiljøkoordinatorer. Bygherrerådgiver bør hjælpe ham til at træffe det 
bedste valg. 

Find præsentationen med oplistning af fordele og ulemper på: 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder. 

Signe Mehlsen fra Videntjenesten kom med supplerende betragtninger: 

- Der er en lang række muligheder for, hvem bygherren kan udpege som arbejdsmiljøkoordinator. På 
tidligere møde i Interessegruppen d. 8/3 2017 blev der udpeget 6 måder at organisere 
arbejdsmiljøkoordinator (P)-rollen og 8 måder at organisere arbejdsmiljøkoordinator (B)-rollen på. 
Det er kogt ned på https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-arbejdsmiljoekoordineringen/ 
til 3 og 4 måder. 

- Ofte kan det være svært at drøfte fordele og ulemper, da man har tendens til at anlægge en 
holdning efter, hvor man selv er ansat 

- Der er mange parametre i spil, når bygherren skal udpege, og der kan være forhold i projektet, som 
gør den ene valg mere oplagt end andet, fx entrepriseform. 

Find præsentation på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ 
under Afholdte møder. 
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Erfaringsudveksling 
Efterfølgende var der gruppearbejde med fokus på egne erfaringer og mulighed for kommentering af 
https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-arbejdsmiljoekoordineringen/:  

- Deltagerne er bevidste om fordele og ulemper ved organiseringen, når de bliver udpeget, men det 
er muligt at agere uafhængigt af ansættelsesforhold.  

- Forventningsafstemning med bygherren:  

o Uanset ansættelsesforhold så er det vigtigt aktivt at vise, at man som 
arbejdsmiljøkoordinator er bygherrens M/K og sørge for en forventningsafstemning om 
ydelsen, hvor rollen defineres. Det bør prioriteres hver gang, selv om bygherren ikke selv 
efterspørger det, og selv om det kræver lidt tid.  

o Man skal ikke være berøringsangst for at spørge bygherren om dennes ønsker og ens 
prokura/beføjelser. Dette kan med fordel skrives ind i ydelsesbeskrivelse/kontrakt. 

o Bygherren skal tage et bevidst valg, gerne hjulpet af bygherrerådgiveren 

o Det er lettere at stille sig på bygherrens side, hvis man kun har én rolle i projektet. Det kan 
være en styrke at komme på pladsen som ekstern uden andre roller, men det kræver, at 
man kommer ofte nok til at kende folk, byggetakt mm 

- Måder at positionere sig på: 

o Man kan bruge bygherrens mailadresse, synlighedstøj o.l. til at vise, at man er på 
bygherrens side. Det er forskelligt, hvor meget det bliver brugt. Det kan også være en god 
ide at prioritere at sidde sammen med andre af bygherrens folk, fx i kantinen eller på 
kontor. 

o Ved obligatorisk intro-kursus møder man som arbejdsmiljøkoordinator alle beskæftigede 
på byggepladsen og kan dermed introducere sig selv 

o Deltagerne bruger kendskab til samarbejdspartnere, projektet og bygherren til at få 
indflydelse  

o Det er vigtigt, at man ikke går ind og overtager projekterendes eller entreprenørens 
arbejdsmiljøpligter, selv om man er kollega med dem. Det handler om koordinering 

o Det er godt at have erfaringer med arbejdet selv, da man bedre kan komme med relevante 
input, selv om man ikke er ansat i samme firma som håndværkerne 

- Enkelte deltagere er arbejdsmiljøkoordinatorer ansat hos bygherren 

o Det giver bedre mulighed for at komme ind rettidigt, da man kender projektporteføljen 

o Man kan være mere tydelig om bygherrens regler og ønsker, da man ER bygherren – ikke 
en repræsentant 

o Ved rammeaftaler kan opnås en længevarende relation, som giver mulighed for justering af 
arbejdsmiljøniveau over tid 

- Fagtilsyn med arbejdsmiljøkoordinering 

o Der er gode erfaringer med fagtilsyn med arbejdsmiljøkoordinering på pladsen (3.øje-
kontrol), ligesom man har fagtilsyn for andre fagområder 
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o Det bruges typisk, når entreprenøren er udpeget til arbejdsmiljøkoordinator (B).  

o Det bruges til at tjekke, at arbejdsmiljø bliver prioriteret, men det fremhæves, at det kan 
være en support til arbejdsmiljøkoordinator (B) og give den rygstøtte til beslutninger, som 
man ellers vil have brug for fra bygherrens side. Det kan altså medvirke til at hæve 
arbejdsmiljøniveauet  

- Bygherrens stillingtagen til udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer:  

o Det undrer, at bygherren ikke mere aktivt går ind i udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer 

o Der er desværre stadig projekter, hvor bygherren ikke udpeger en arbejdsmiljøkoordinator 
(P) 

 

Der var ligeledes pointer omkring samarbejdet med projekterende og entreprenøren, og det generelle 
fokus på arbejdsmiljø blandt aktørerne:  

- Det er vigtigt at holde sig for øje, at arbejdsmiljøkoordinatoren ikke har ansvar for de tekniske 
løsninger, men skal koordinere. Arbejdsmiljøkoordinator skal ikke tage manglende overholdelse af 
arbejdsmiljøpligter hos projekterende og entreprenør på sig. Særligt projekterende skal styrkes i 
kendskab til pligter. 

- Der var en opfordring til, at entreprenøren stiller spørgsmål i tilbudsfasen for på den måde at få 
projekterende til at tage stilling til forhold, som ikke er beskrevet, og dermed skabe lige 
konkurrencevilkår. Der var blandt de deltagende entreprenører blandede erfaringer med denne 
tilgang, herunder at der ikke altid kommer et brugbart svar tilbage, eller det ikke kommer rettidigt 
ift. tidsplanen. Andre har eksempler på, at det har skabt afklaring, fx om redning. 

- Man er ikke kun rådgiver, når man projekterer. Man er rådgiver når man rådgiver om noget der har 
betydning for arbejdsmiljøet, f.eks tidsplanlægning. Derfor kan hovedentreprenøren fx også være 
rådgiver 

- Kontrakten kan med fordel – udover arbejdsmiljøkoordinators opgaver - også indeholde bygherres 
forventninger til de projekterendes og udførendes ydelser i relation til arbejdsmiljø 

- Der savnes et fokus fra Arbejdstilsynet på projekterende og rådgivere. Signe kunne fortælle, at 
Videntjenesten er i dialog med Arbejdstilsynet om netop dette. 

Næste møder 
- 9. marts 2021 kl. 13.00-16.00 (Online): Emne: Arbejdsmiljølog og journal. Susanne Nejst Lørup fra 

DTU vil fortælle om deres brug af arbejdsmiljøloggen og journalen, og de krav som stilles til 
arbejdsmiljøkoordinator i forhold til brugen. 
 

- 17. maj 2021 kl. 9.00-12.00 (Jylland): Arbejdsmiljøkoordinator for udenlandske bygherrer 
 

- 15. juni 2021 kl. 13.00-16.00 (Sjælland): Forslag til emne? 

 


