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Program

• Om SLKS

• Arbejdsmiljøvision

• Et par eksempler på projektstyring

• Internt arbejdsmiljøevaluering

• Indsatser og effekter

• Opsamling



Slots- og Kulturstyrelsen - Hvem er vi?

Kulturministeriet
Departementet



EJENDOMME



Slotshaver og Landskaber

Projekter og Projektering

Organisering - ejendomsenheder
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Drift- og vedligehold af ejendomme, tekniske anlæg og haver
Ejendomsansvarlige (bygherre), driftschefer, slotsgartnere

Små projekter (mellemstore projekter)

Gennem-
førelse af
projekter

Store
projekter:

- Projektledelse

Mellemstore
projekter:

- Projektering
- Byggeledelse
- Arbejdsmiljø-

koordinering

30 medarbejdere
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Antal byggeprojekter og økonomi

Igangværende
byggesager

Omsætning

2017 1.8 mia. kr. 322 stk. -
2016 - 341 stk. 196 mio. kr.
2015 - 256 stk. 156 mio. kr.
2014 - 274 stk. 174 mio. kr.

Største byggesag: 333 mio. kr.
Mindste byggesag: 10.000 kr.



SLKS – Kendetegn

• Alle størrelser af byggeprojekter

• ‘Besværlige’ projekter inkl. flere projekter

indenfor samme fysiske areal

• Sikkerhedsgodkendelse – PET

• Restaurering af bevaringsværdige bygninger

• Aktiv bygherre – går på pladsen

• Et godt arbejdsmiljø er nødvendig for at opnå

den påkrævede kvalitet

• Evaluerer projekter (store)

• Deltager aktivt i brancheudvikling

• Arbejder aktivt for at støtte vores

arbejdsmiljøkoordinatorer



SLKS’ ansvar

• Som bygherre har Slots og Kulturstyrelsen ansvar for at

bevare håndværker, gartner samt drift- og

vedligeholdelsesmedarbejders

helbred således, at de ikke

kommer til skade, udsættes for

sundhedsfare eller nedslides

unødigt på styrelsens bygge-,

have- og teknikprojekter samt i

den efterfølgende drift



SLKS’ vision

Styrelsen tror på, at alle arbejdsulykker kan

forebygges og arbejder med en vision om nul-

ulykker.

Det betyder, at styrelsen først og fremmest vil

arbejde for at integrere et sikkert og sundt

arbejdsmiljø i alle SLKS’ aktiviteter på bygge-,

have- og teknikprojekter, som udover at opfylde

lovgivningen i praksis også forbedrer

produktiviteten.



Visionens pejlemærker

Vi vil være dem:

• De andre gerne vil lære af

• De dygtige håndværkere helst vil
arbejde for

• Der spreder positiv udvikling i
branchen



Arbejdsmiljøindsatser 2014-2016

• Arbejdsmiljøpolitik til bygge-, have- og
teknikprojekter

• Retningslinjer for indkøb af den lovpligtige
arbejdsmiljøkoordinering

• Udbudsmaterialer der sætter rammerne

• Skabeloner, vejledninger og tjeklister der
understøtter arbejdsmiljøarbejdet

• Medarbejdere uddannes i bygherres pligter

• Opkvalificerende uddannelse både i teori og praksis

• Henter sparring og rådgivning hos SLKS’ interne
arbejdsmiljørådgiver

• Påvirker branchen til at opnå et bedre arbejdsmiljø



SLKS PROJEKTMODEL



HUSKELISTE – store projekter



HUSKELISTE – store projekter

Huskelisten er med til at definere rollen

 Skaber rammer
 Stiller krav
 Følge op

Dokumentation

Opgaver =
huskelisten



HUSKELISTE – store projekter



Arbejdsmiljøevaluering 2014-2016

70 SLKS
kolleger

Formål: Grundlag for fastlæggelse af strategi
og indsatser 2017-2020

DE LEVEDE
FOR-

TÆLLINGER

Metode inspireret af: Hanne Fredslund: Evaluering i et narrativt perspektiv
Gennemført med assistance fra: Signe Mehlsen, Videncenter, Byggeriets Arbejdsmiljøbus



Kilde: ”Arbejdsmiljøevaluering 2014-2016, Bygge-, have – og teknik projekter”, Anne Sofia Lønvig, SLKS 2017

Arbejdsmiljøeffekter 2014-2016

Indsater implementring Effekt

Projekterende:

• Har styr på
arbejdsmiljø-
koordinatorrollen

• Er bevidste om
værdien af
bygbare projekter

Projektledere:

• Arbejder for at opnå
SLKS’ arbejdsmiljø-
ambition

• Er trygge ved at løfte det
lovkrævede arbejdsmiljø-
ansvar

• Efterspørger arbejds-
miljøydelsen hos råd-
givere mv., så SLKS får
den ydelse der betales for

Driftschefer:

• Stiller krav og følger
op på egne projekter



Ledelsens godkendelse 2017-2020

Ekstra ressourcer til:
• Arbejde med bygbare projekter

• Fokus på nyansatte

• Flere kursustimer til ejendomsansvarlige og

driftschefer

• Videndeling inkl. byggepladsbesøg

• App til mønsterrundering

• Store projekter med fokus på SLKS’

projektlederes arbejdsmiljøopgaver

At arbejde med vision zero

+ forsat ressourcer til uddannelse, sparring, branchearbejde mv.



SIKRE OG
SUNDE

BYGGEPLADSER
- DER FUNGERER

EFFEKTIVT

INDSATSER 2017-2020
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Opsamling

• Sætte rammerne
• Stiller kravene
• Følger op

Ønsker at være en ordentlig bygherre
Ønsker at være en synlig bygherre

Organisationen vil gerne lære og udvikles

Jeg tror på, at det er det lange seje træk
der virker. Dvs:
- De små samtaler med kollegerne
- At jeg kommer forbi på byggepladserne
- At jeg går rundt i afdelingerne internt
- At jeg udsender interne nyhedsmails
- Løbende uddannelse osv.



ARBEJDSMILJØ - SLKS

Vi vil være dem:

• De andre gerne vil lære af

• De dygtige håndværkere helst
vil arbejde for

• Der spreder positiv udvikling i
branchen

Kontaktoplysninger:
Anne Sofia Lønvig
Slots- og Kulturstyrelsen
e-mail: aslo@slks.dk
Mobil: 5081-6840


