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Notat fra møde hos Arbejdsmiljøcentret, 
19/2 2018 
Emnet for mødet var arbejdsmiljøkoordinering på projekter med enten:  

- Danske firmaer med udenlandske håndværkere 
- Udenlandske firmaer med udenlandske håndværkere 

Signe Mehlsen indledte mødet, hvorefter vi arbejdede i grupper.   

Virkemidler og krav 
- Ift udbud kan man anvende prækvalifikation, sprogkrav i udbud og kædeansvar. De fleste bygherrer har 

disse forhold med i udbud, men det interessante er, hvordan man får det til at fungere i praksis 
- Der er forskel på store og små bygge- og anlægsprojekter, hvor udbredt udenlandsk arbejdskraft er, og 

der vil være forskel på behov for virkemidler afhængig af, om det styringsentreprenøren er dansk eller 
udenlandsk. Få udenlandske underentreprenører eller udenlandske ansatte i danske firmaer opleves 
ikke som et stort problem for arbejdsmiljøkoordineringen 

- Der er behov for god intro til udenlandske håndværkere og udddannelse, som sikrer, at de kender 
danske regler. Formand/sjakbajs er nøgleperson, men det kan være svært for arbejdsmiljøkoordinator at 
få fat i dem og få informationer ud til dem 

- Eksempler på virkemidler 
o Kantinemøder 
o Sanktioner 
o Præmiering så samarbejde bliver en måleparameter 
o Disse virkemidler er gode generelt set 

Kultur og sprog 
- Vi skal blive bedre til at forstå andre kulturer 
- Der stilles krav om fælles sprog, oftest dansk men også eksempler hvor det er engelsk 
- Bygherren skal sætte rammen for sprog og fastholde det 
- Arbejdsmiljøkoordinatoren kan dog være nødt til at være fleksibel ift hvilket sprog der tales, så den 

daglige koordinering og kommunikation kan fungere.  
- Arbejdsmiljøkoordinator må have en dialog med bygherren om graden af fleksibilitet og på en den 

anden side konsekvens, hvis krav om fx dansktalende i sjakket ikke overholdes 
- Krav om sprog og dansktalende i sjakket bliver ikke altid videreformidlet til underentreprenører 
- Arbejdsmiljøkoordinator skal sikre sig, at alle har forstået aftaler. Det kan ske ved: 

o at bede folk gentage aftalen,  
o at lave aftaler, mens man ser på de konkrete forhold på byggepladsen 
o Skabe dialog 

- Brug af fotos af gode og dårlige situationer kan bruges til at skabe fælles forståelse på tværs af sprog 
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- Det kan være en udfordring af arbejde med kulturer, hvor der er udpræget hierarki, da det er meget 
anderledes end den danske mentalitet 

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 
- Holde sikkerhedsmøder i flere niveauer, så man kan få information ud til yderste led. Opdelingen kan 

være betinget af byggepladsens geografi, entrepriser, nationaliteter 
- Opfølgning på budskaber fra sikkerheds- og toolboxmøder på runderinger, hvor man møder de enkelte 

håndværkere og ser på forholdene 
- Arbejdsmiljøkoordinator kan deltage på morgenmøder o.l. og indbyde til, at alle kommer med input og 

forbedringsforslag. Når der kommer forslag, så skal de tages positivt imod, følges op, og der skal gives 
tilbagemelding på, hvad der kan lade sig gøre og ikke 

- Stille relationsopbyggende spørgsmål på runderinger, fx hvad laver I? Hvordan går det? Og forklare 
hvem man selv er 

- Skabe følelsen af at være et fælles hold 
- Være opmærksom på at små ting, fx tradition for, hvordan man efterlader toilet efter brug, kan få stor 

betydning for stemningen på pladsen 

Opsamling 
Det er vigtigt som arbejdsmiljøkoordinator at: 
- Sætte sig ind i de(n) kultur(er), der er på pladsen. Se det som en investering 
- Respektere fremgangsmåde i hierakisk prægede kulturer, men samtidigt forklare, at i Danmark er der 

flad struktur 
- Man skal ikke pådutte andre vores kultur. Den er ikke mere rigtig 
- Afsætte tid – efter aftale med bygherren – til at lære entreprenørerne at kende. 

Arbejdsmiljøkoordinator kan være med til at skabe gode relationer på pladsen, fx gennem daglige 
runderinger, hvor man bruger tid på at spørge håndværkerne, hvad de laver på projektet 

- Sikre sig at budskabet er forstået. Det har man som afsender pligt til. Kan bede folk gentage budskab og 
aftaler med egne ord 

- Der kan være manglende viden blandt udenlandske firmaer og ansatte, men det kan der også blandt 
danske 

- Forklare på sikkerhedsintro på håndværkernes rettigheder og hvordan arbejdsmiljøarbejdet foregår på 
pladsen 

- Lytte 

Næste møde:  
- Mandag d. 28. maj kl. 9-12 

Ideer til emner:  
- Banedanmarks krav til arbejdsmiljøkoordinering 
- Erfaringer fra Hoffmanns kørekort om arbejdsmiljø og andre introprogrammer 


