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Møde hos Novafos om 
arbejdsmiljøcertificering, 13/12 2018 
Iben Fusager Kailow fra Novafos præsenterede Novafos’ organisation, historikken omkring 
sammenlægningen og arbejdsmiljøcertificering:  

- Novafos er en sammenlægning af seks forsyningsselskaber. Det er nu Danmarks største forsyning 
rent geografisk. Der er i alt ca. 280 medarbejdere 

- Har både vand og spildevand for en række kommuner 
- De fleste selskaber har været små virksomheder før sammenlægningen, udover Nordvand 
- Novafos er en privat virksomhed, men har kommunal overenskomst og derfor MED-struktur i 

stedet for adskilt arbejdsmiljøorganisation 
o Der var kampvalg flere steder blandt arbejdsmiljørepræsentanter, da man lavede ny MED-

struktur 
o Iben og Benthe er sekretariat for MED-udvalget og indkalder til møderne 

- De var kun to selskaber, som var arbejdsmiljøcertificeret før, men det har ikke været til diskussion 
om Novafos skulle certificeres under sammenlægningen. Det er besluttet i bestyrelsen 

- Novafos er certificeret på en række områder, og det er integreret i et ledelsessystem 
o Certificeringen er drevet af ledelsen, og det er her, at der er størst fokus på det. 

Certificeringen har ikke den fulde forankring i hele organisationen endnu, men det er en 
proces 

- Certificeringens opbygning 
o Har projektstyringsmodel for alle anlægsprojekter, som kan være store og små. Kan være 

grænseflader mellem eksterne entreprenører og egne ansatte 
o Systemet er opbygget omkring kompetencer og møder 
o Indeholder overordnede politikker, strategier og forretningsprocesser 
o Der er udarbejdet instruktioner i tjeklisteform, særligt for de områder, hvor der var nogle 

uklarheder. Arbejdsmiljøgrupper har været med til at prioritere hvilke instruktioner, der 
skulle udarbejdes. 

- Processen omkring opbygning af ledelsessystem 
o Forretningsprocesser blev udarbejdet på baggrund af workshops med ledere for hvert 

forretningsområde. Fokus var på hvordan de udførte arbejdet for nuværende, og så er 
dette tjekket op imod, hvad der skal til for at blive arbejdsmiljøcertificeret. Denne proces 
skulle være gennemført uanset certificering, fordi de var en ny organisation efter 
sammenlægningen 

o Der blev nedsat et audit-hold på 10-12 medarbejdere, som blev uddannet. Man er altid 
mindst to om at auditere. De auditerede blev bedt om at sige, hvis de kom uden for deres 
arbejdsområde, så der ikke kom noget forkert frem under auditeringen 

o Der er udpeget ansvarlige for standarderne, så det ikke ligger hos Benthe og Iben alene 
o Benthe og Iben har brugt to årsværk på opbygning. Dertil kommer timer hos ledelsen og 

medarbejderinvolvering. Men fordi virksomheden var ny, så skulle man alligevel have haft 
mange af processerne alligevel, så man kunne drøfte, hvordan den nye Novafos-måde 
skulle være. Nu er det bare drevet igennem af certificeringsprocessen. 

o Der har været en ekstern konsulent på i begrænset omfang. Han har bl.a. kunne udfordre 
ledelsen på en anden måde end en intern arbejdsmiljøspecialist kan. 
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o Det har været et stort arbejde med ”servicering” af certificeringsorganet 
- Ændringer på baggrund af indførelse af ledelsessystem 

o Man kommer hele vejen rundt på virksomheden gennem audits og får også ryddet op 
o Det er blevet nødvendigt med referatskrivning fra møder, så det kan dokumenteres, hvad 

der er talt om.  
 Derfor har flere afdelingen måtte ansætte en administrativ medarbejder, hvilket 

også har medvirket til at systematisere arbejdet generelt 
 Møderne også blevet mere strukturerede, fordi deltagerne skal følge en struktur og 

der er særlige ting, som skal drøftes, fx analyse af arbejdsulykker 
- Betydning for bygherrerollen i Novafos 

o Der er audit på, at projektstyringsmodellen virker 
o Der skal udarbejdes et kommissorium, inden man går i gang med projekt, hvor man tager 

stilling til arbejdsmiljøforhold 
o Der skal udarbejdes en risikovurdering, interessentanalyse og kommunikationsplan 
o Den største udfordring er de mellemstore projekter, hvor man ikke har rådgivere, og man 

gør, som man plejer. Der er også udfordringer på arbejdsmiljøområdet, så disse projekter 
har særligt fokus nu 

o De fleste projektleder har arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, men der er stadig behov 
for opkvalificering og at skabe en samlet tilgang til overholdelse af bygherreansvaret  

Drøftelser 
Efter oplægget drøftede vi fordele og ulemper ved certificering ud fra en ledelsesetisk beslutningsmodel, 
hvor muligheden for certificering blev set fra forskellige vinkler.  

Et par pointer var:  

Generelle 
betragtninger 

- Man kan godt have et ledelsessystem svarende til certificering, men uden at det er 
akkrediteret. Det kan give samme værdi 

- I Novafos ser man certificering som en arbejdsmetode for at skabe systematik. Det 
kan også gøres på andre måder 

- Der er forskellige holdninger til, om certificering er den rigtige vej at gå 
 

Fordele - Certificering kan være med til at vise udadtil, at man tager arbejdsmiljø alvorligt 
- Certificering skaber ikke nødvendigvis et bedre arbejdsmiljø, men det skaber en 

opmærksomhed i hele organisationen startende i topledelsen. Opbygning af 
certificeringssystem nødvendiggør nemlig, at topledelsen tager stilling til, hvilke 
politikker og målsætninger, der skal være på området.  

- Opbygning af certificering kan altså give de arbejdsmiljøprofessionelle en adgang til 
topledelsen og mulighed for at bringe udfordringer og opmærksomhedspunkter på 
banen 

- Et ledelsessystem kan være med til at understøtte en kultur, hvor arbejdsmiljø tages 
alvorligt. Men det kræver tid at uddanne og forpligte hele organisationen 

 
Ulemper - Der kan være den risiko, at man ’stirrer sig blind på’ handlingsplan og glemmer, at der 

måske er andre ligeså vigtige problemer 
- Det kan blive et bureaukratisk system 
- I store organisationer kan det virke uoverskueligt at starte en certificeringsproces, da 

der er så mange aktører, der skal tages i ed 
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Næste møde på Sjælland 
Dato: 7. marts 2019 kl. 13-16 

Forslag til emner:   

- Digitale værktøjer til rapportering af nærved-hændelser, sikkerhedsrunderinger o.l. 
- Tema om sikkerhedsrundering, evt. kombineret med et byggepladsbesøg 
- Resultater fra forskningsprojekter:  

o Kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator 
o Arbejdsmiljøøkonomi 
o Ph.D fra Sweco (Tanja undersøger kontaktoplysninger) 


