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Rapport	om	koordinatoruddannelsen
Indledning
Organisationerne bag BAR Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen
af Rådgivende Ingeniører og Konstruktørforeningen har som en del af punkterne 5.A.5 og 5.A.6 i Handle-
planen Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker udarbejdet en analyse af den lovpligtige koordinatorud-
dannelse i Danmark. I denne rapport opsummeres de data og evalueringer, som findes vedrørende den
lovpligtige koordinatoruddannelse i Danmark, samt analyse af, hvordan koordinatoruddannelsen kan styr-
kes, herunder behov for efteruddannelse.

Bygherrens pligter er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117
(http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter.aspx). Bygherren har det over-
ordnede ansvar for arbejdsmiljøet og skal sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordineringen. Bygherren skal
udpege en arbejdsmiljøkoordinator under henholdsvis projekteringen og udførelsen. Arbejdsmiljøkoordina-
torer arbejder på vegne af bygherren og skal sikre, at der er fokus på arbejdsmiljø igennem hele byggepro-
cessen. Kvalifikationskrav til arbejdsmiljøkoordinatoren følger af bek. 117. For store byggepladser (mere
end 10 beskæftigede samtidigt) skal arbejdsmiljøkoordinatoren have gennemført den lovpligtige arbejds-
miljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet
(kaldet den lovpligtige koordinatoruddannelse). Kravene til denne uddannelse er beskrevet i Arbejdstilsy-
nets bekendtgørelse nr. 840 om godkendelse af udbydere
(http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/g/godkendelse-af-udbydere-
arbejdsmiljoeuddannelse.aspx).

1. Datagrundlag
Analysen baserer sig på følgende data:

 I de evalueringsskemaer, som deltagerne udfylder i forbindelse med den lovpligtige koordinatorud-
dannelse, som EVA afrapporterer årligt

 Survey som er udarbejdet i forbindelse med handleplanen
 Udviklingsseminar om koordinatoruddannelsen afholdt i forbindelse med handleplanen

I det følgende vil konklusionerne for hver af disse kilder opridses, og herefter følger analyse af koordinator-
uddannelsen i kapitel 5.
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2. EVAs rapporter
EVA Denmarks Evalueringsinstitut udarbejder årligt evaluering af bl.a. koordinatoruddannelsen. Det følgen-
de er hentet fra publikationen Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 20141, hvis ikke andet er
nævnt. Der laves særskilte evalueringer af tilstedeværelsesuddannelsen og netuddannelsen. Bemærk at der
i nedenstående refereres til tabelnumre angivet under tabeller (rapportens nummerering).

2.1. Population
Tabel 1 angiver antal uddannede koordinatorer i perioden 2007-2013 på henholdsvis koordinator tilstede-
værelses- og netuddannelsen2.

Tabel 1: Kursisternes fordeling på uddannelsestyper 2007-2013 (antal). Data fra EVA, 2013

I Tabel 2 nedenfor ses også antal uddannede på henholdsvis tilstedeværelses- og netuddannelsen i 2014.

Tabel 2: Kursisternes fordeling på uddannelsestyper 2011-2014 (antal). Data fra EVA, 2014

1 https://www.eva.dk/projekter/arbejdsmiljouddannelser/evalueringsrapporter/arbejdsmiljouddannelserne-
evalueringsrapport-2014.pdf/view. På udviklingsseminaret d. 16/3 2015 blev anvendt tal fra evalueringsrapporten
2013.
2 https://www.eva.dk/projekter/arbejdsmiljouddannelser/evalueringsrapporter/evalueringsapport-2013.pdf/view
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Der uddannes altså et sted mellem 700-1000 koordinatorer årligt, og trenden er opadgående. I perioden
2007-2014 er der altså uddannet 5119 på tilstedeværelsesuddannelsen og 953 på netuddannelsen, en total
på 6072.

2.2. Fremtidig anvendelse af koordinatoruddannelsen
De to næste tabeller, Tabel 3 og Tabel 4, viser, hvad deltagernes sigte er med uddannelsen. Der er en større
andel, som tager tilstedeværelsesuddannelsen, som ikke skal være koordinatorer, end på netuddannelsen.
De, som registrerer andet, kan være bygherrer, som ønsker at tage koordinatoruddannelsen for at være
klædt på til at byde arbejdsmiljøkoordinering ud og indgå i dialogen med arbejdsmiljøkoordinatoren.

Organisationernes oplevelse er, at der er en stor andel, som får uddannelsen, som ikke skal arbejde aktivt
som arbejdsmiljøkoordinatorer eller kun gør det lejlighedsvist. Dette understøttes af vores survey, se sene-
re. Det er organisationernes erfaring, at det også giver værdi for dem at tage uddannelsen, og at viden fra
uddannelsen bliver brugt som relevante input af fx projektledere, byggeledere og bygherrer og bygherre-
rådgivere.

Tabel 3: Kursisternes fremtidige anvendelse af uddannelsen - koordinator tilstedeværelsesuddannelsen. Data fra EVA, 2014

Tabel 4: Kursisternes fremtidige anvendelse af uddannelsen - koordinator netuddannelse. Data fra EVA, 2014

2.3. Udbytte af koordinatoruddannelsen
Både på viden- og handleniveau angiver deltagerne, at uddannelsen har forberedt dem godt.

Tabel 5 nedenfor viser deltagerne vurdering af udbyttet på koordinatoruddannelsen.
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Tabel 5: I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til at arbejde med arbejdsmiljø? Data fra EVA, 2014

Der er større tilfredshed med udbyttet af tilstedeværelsesuddannelsen i forhold til netuddannelsen, og
denne forskel har været gældende siden 2011. Dog er tilfredshed med netuddannelsen steget lidt fra 2013
til 2014. EVA og Arbejdsmiljørådet opfordrer udbydere af koordinator netuddannelsen til at have øget fo-
kus på at sikre, at deres kursister er klædt på til arbejdet med arbejdsmiljø.

Der henvises i øvrigt til præsentation fra udviklingsseminar afholdt 16/3 2015, hvor der dog er brugt data
fra evalueringsrapporten i 20133.

3. Survey
BAR Bygge & Anlæg og organisationerne gennemførte fra december 2014 – februar 2015 et survey omkring
vurderingen af koordinatoruddannelsen. Formålet var at afdække, om der er ønsker til eller behov for ju-
steringer af arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen – i forhold til fx varighed, undervisningsform, indhold og
evt. opfølgende uddannelse. Surveyet var et supplement til EVAs evaluering, som foretages ved endt ud-
dannelse. Organisationernes tese var, at man ville få en mere nuanceret vurdering af koordinatoruddannel-
sen fra deltagerne, som har praktisk erfaring med arbejdsmiljøkoordinering efter endt uddannelse.

Spørgeskemaet blev distribueret:
- via nyhedsbreve fra BAR Bygge & Anlæg og organisationerne,
- via udbyderne til tidligere kursister (i det omfang de havde mailadresser),
- direkte mails til virksomheder med mange koordinatorer, samt
- på de sociale medier.

Der var 408 koordinatorer, som besvarede spørgeskemaet, som er ansat hos rådgivere, entreprenører og
bygherrer, se Figur 1. Andet dækker over bl.a. selvstændig virksomhed, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og
underviser.

3 https://www.eva.dk/projekter/arbejdsmiljouddannelser/evalueringsrapporter/evalueringsapport-2013.pdf/view
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Figur 1: Hvor er du ansat som koordinator. Data fra survey

Respondenterne fordeler sig med primære ansættelser hos både rådgivere, entreprenører og bygherrer, se
Figur 2. Andet dækker som overfor i Figur 1, plus enkelte hvor de kun har haft ansættelse et sted.

Figur 2: Hvis du har været ansat flere steder, hvor har du så hovedsageligt haft ansættelse i dit virke som koordinator? Data fra
survey

Kun seks ud af de 408 respondenter har gennemført netuddannelsen, se Figur 3 nedenfor. Der er færre,
som tager netuddannelsen end tilstedeværelsesuddannelsen, men i dette survey er vurdering af netuddan-
nelsen meget lidt repræsenteret.
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Figur 3: Hvilken type koordinatoruddannelse gennemgik du? Data fra survey

3.1. Uddannelse og anciennitet
Respondenterne blev spurgt ind til uddannelsesbaggrund og anciennitet, se Figur 4 og Figur 5. Den største
andel er ingeniører eller konstruktører. Andet dækker over en lang række uddannelser, bl.a. teknisk assi-
stent, teksam fra RUC, laborant og maskinmester.

Figur 4: Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Data fra survey

Mange af respondenter har taget koordinatoruddannelsen inden for de sidste par år. Tabellen angiver antal
år siden koordinatoruddannelsen blev gennemført.
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Figur 5: Hvor mange år siden er det, at du blev uddannet som koordinator? (antal år). Data fra survey

Der er dog en høj anciennitet i bygge- og anlægsbranchen blandt respondenterne, jf. Figur 6. Det indikerer,
at nogle først tager koordinatoruddannelsen, efter at de har arbejdet en del år i branchen.

Figur 6: Hvor lang tid har du arbejdet i bygge- og anlægsbranchen? Data fra survey
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3.2. Brug af koordinatoruddannelsen
Af Figur 7 fremgår, at 76 % respondenterne har koordinatoropgaven som en sidebeskæftigelse op til halv-
delen af arbejdstiden, mens 8 % ikke har arbejde som koordinatorer. 16 % er koordinatorer mellem halv og
fuld tid.

Figur 7: Efter du har taget uddannelsen - I hvor stor en procentdel af din arbejdstid har du arbejdet som koordinator?

Jf. Figur 8 er der forskel på, om respondenterne er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B), men 37 % er i beg-
ge faser. Andet dækker over, at man har bygherrerollen som bestiller og/eller kontrol/auditor af ydelsen, er
tilbudsgiver, er arbejdsmiljøleder, er sparringspartner for koordinatorer og nogle, der ikke agerer som ko-
ordinatorer i deres nuværende job.
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Figur 8: I hvilken fase fungerer du som koordinator? Data fra survey

3.3. Vurdering af koordinatoruddannelsen
Deltagerne blev bedt om at vurdere koordinatoruddannelsen – se Figur 9. Kun 29 % angiver, at de i høj grad
er blevet klædt på til at varetage koordinatorrollen, mens 57 % angiver, at de kun i nogen grad er blevet
klædt på. Det er lidt færre end i det spørgeskema, som deltagerne udfylder efter endt uddannelse. Her
svarer 99 % for tilstedeværelses- og 91 % for netuddannelsen, at de i høj grad eller nogen grad er blevet
klædt på4.

4 Se tabel 23 i afsnit om EVAs rapporter
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Figur 9: I hvilken grad oplevede du, som ny koordinator, at uddannelsen havde klædt dig på til at arbejde som koordinator? Data
fra survey

Respondenterne angiver i Figur 10 områder, hvor de ikke var klædt godt nok på (flere svar muligt). Det gæl-
der særligt udfordringer i projekteringsfasen og udfordringer med samarbejde og holdningsbearbejdning.
Under andet angives bl.a. lovgivning, det økonomiske aspekt og omfang af opgaven, samt hvad man kan
forvente af de projekterende.

Figur 10: Var der områder, som uddannelsen ikke havde klædt dig godt nok på til, da du startede som koordinator? Data fra
survey

Nedenfor i Tabel 6: Krydstabel mellem spørgsmål om vurdering af koordinatoruddannelsen over for
spørgsmål om, hvorvidt uddannelsen ikke havde klædt vedkommende godt nok på er svarene på spørgsmål
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om vurdering af, om koordinatoruddannelsen har klædt en godt nok på, krydset med svarene på, om der
var områder, som man ikke oplevede, at uddannelsen havde klædt en godt nok på til. Umiddelbart ses der
ikke nogen sammenhæng. Selv om man oplever at være blevet klædt på i høj grad, så oplever man stadig,
at man ikke er kommet godt nok omkring især udfordringer i projekteringsfasen og udfordringer med sam-
arbejde og holdningsbearbejdning.

I hvilken grad oplevede du, som ny koordinator, at uddannel-
sen havde klædt dig på til at arbejde som koordinator?
I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Udfordringer i projekteringsfasen 27% / 37 27% / 86 34% / 33 10% / 1

Udfordringer i udførelsesfasen 11% / 15 25% / 79 24% / 23 30% / 3
Udfordringer med samarbejde og
holdningsbearbejdning 38% / 53 34% / 107 29% / 28 20% / 2

Andet 24% / 33 14% / 45 13% / 12 40% / 4

100% / 138 100% / 317 100% / 96 100% / 10

Tabel 6: Krydstabel mellem spørgsmål om vurdering af koordinatoruddannelsen over for spørgsmål om, hvorvidt uddannelsen
ikke havde klædt vedkommende godt nok på

Respondenterne fik mulighed for at uddybe deres svar vedr. vurdering af den lovpligtige koordinatorud-
dannelse, og der kom 107 kommentarer, som opsummerende handlede om nedenstående:

Erfaring og baggrund:
 Vigtigt med større forudgående erfaring
 Svært at hamle op med erfarne håndværkere på pladsen
 Svært, når der er forskellige niveauer af erfaring på uddannelsen
Faser
 For meget fokus på udførelsesfasen – for lidt på projektering (og planlægning – bygherre)
 Faseskift og overdragelse vanskeligt
Indhold (mange blandede udsagn)
 For lidt fokus på anlægsbranchen (spildevand, anlæg, gravearbejde mm)
 For få praktiske eksempler
Kultur
 Når aktørerne har lav interesse for arbejdsmiljø, holdningsændring
Lovgivning
 Mere i dybden med bekendtgørelser – og sammenhæng til vejledninger
Metoder og værktøjer
 Bred efterspørgsel af eksempler, metoder, værktøjer (PSS, kontrolværktøjer, konkrete arbejders udfø-

relse)
Proces og kommunikation
 Roller og holdningsbearbejdning
 Workshopmetoder, intromøder
 Dialog
Varighed og efteruddannelse
 For kort uddannelse til for meget stof
 Behov for supplerende efteruddannelse
OK
 7 ud af de 107 kommentarer synes uddannelsen er ok
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Der er således et ønske om dybere gennemgang af lovgivning og særlige områder, men også inspiration til
hvilke metoder, værktøjer og tilgange man kan bruge i sin arbejdsmiljøkoordinering. Nogle kommentarer
går også på sammensætning af deltagerne på uddannelsen, og dennes længde. Der er altså kommentarer
til både form, indhold og rammer, som deltagerne også blev bedt om at uddybe særskilt.

3.4. Uddannelsens form, indhold og rammer
Deltagerne blev spurgt til uddannelsens form, indhold og rammer. Nedenfor er kommentarerne opsumme-
ret. Der er kommet i alt 315 kommentarer fordelt på de tre emner.

Opsummering af kommentarer
 Uddannelsen er ok (100)

Varighed  Længere forløb (19)
 Kortere forløb (11)
 Kortere dage

Indhold  Mere fokus på lovgivningen (10)
 Opdele mellem projektering og udførelse (6)
 Mere praktisk undervisning – cases, byggepladsbesøg, rollespil
 Mere om kommunikation, konflikthåndtering
 Undervisning i holdningsbearbejdning, kultur (7)
 Faglige emner, fx montage
 Målgruppe: Specifikt til anlæg
 For meget vægt på store pladser

Sværhedsgrad  Både ønsker om højere niveau i undervisningen, at adskille erfarne og uerfarne
samt at blande dem

 Øge kravene – fx til opgaven undervejs, adgangskrav og følordninger
 Supplerende efteruddannelse (13)
 Videregående uddannelser

Tilgængelighed
/undervisningsform

 Tilstedeværelsesundervisning (8)
 Digital undervisning (2)
 Mere praksis i undervisning – byggepladsbesøg, cases, erfaringsudveksling (46)
 Metoder og værktøjer – paradigmer, fælles standarder, PSS (15)

Der er naturligt forskelligartede kommentarer og ønsker til uddannelsens form, rammer og indhold. De
mange kommentarer tyder dog på, at der er behov for ændringer af uddannelsen for at skabe et bedre
udbytte. Flest ønsker uddannelsen længere. Der er forslag til ændringer i indholdet både på lovgivningssi-
den, men også ønske om inspiration til hvilke metoder, værktøjer og tilgange man kan bruge i sin arbejds-
miljøkoordinering som også angivet under Vurdering af koordinatoruddannelsen. Flere ønsker, at svær-
hedsgraden af uddannelsen øges, evt. som supplerende efteruddannelse. Der er også forslag til tilgænge-
ligheden og undervisningsformen, hvor praksis og metoder/værktøjer bringes mere ind i undervisningen.

Det er udbydernes erfaring, at målgruppen for den lovpligtige koordinatoruddannelse er meget blandet, og
derfor er det vanskeligt at finde et passende niveau for alle deltagere. På udviklingsseminar blev mulighe-
den for en introduktion til de mest basale regler nævnt, fx som en teoriprøve eller nogle film om bekendt-
gørelserne.
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3.5 Efteruddannelse
Respondenterne angiver det antal timer, som de bruger på efteruddannelse om året, se Figur 11: Hvor
mange timer (cirka) om året deltager du i seminarer, kurser mv (både interne og eksterne), som er relevan-
te for koordinatorer? Data fra survey. Bemærk at 32 % ikke får noget efteruddannelse, som er relevant for
koordinatorer. Man kunne rense disse tal for respondenter, som ikke arbejder som koordinatorer.

Figur 11: Hvor mange timer (cirka) om året deltager du i seminarer, kurser mv (både interne og eksterne), som er relevante for
koordinatorer? Data fra survey

Respondenterne angiver kurser, netværksmøder og BAR Bygge & Anlægs møder som de efteruddannelses-
aktiviteter, som de deltager i. Nogle går til flere aktiviteter.

Respondenterne deltager både i kompetencetilbud internt i egen organisation og eksternt, se Figur 12 og
Figur 13.
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Figur 12: Kompetencetilbud internt i egen organisation. Data fra survey

Figur 13: Kompetencetilbud hos eksterne udbydere. Data fra survey

I tabel sammenlignes størrelsesordene af efteruddannelse i forhold til den procentdel af arbejdstiden, som
respondenterne bruger på koordineringsopgaver. Der er en tendens til, at respondenter, som arbejder en
stor del af tiden som koordinatorer, også får mere efteruddannelse, se Tabel 7.
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Efter du har taget uddannelsen - I hvor stor en procentdel af din arbejdstid har du arbejdet som
koordinator?

0% 1-25% 26-50% 50-75% 75-100%
Ingen 53% / 17 35% / 90 19% / 10 24% / 8 18% / 6

1-5 timer 19% / 6 31% / 80 25% / 13 9% / 3 12% / 4

5-10 timer 9% / 3 16% / 40 23% / 12 24% / 8 15% / 5

10-15 timer 6% / 2 7% / 18 8% / 4 9% / 3 15% / 5

Over 15 timer 6% / 2 10% / 25 19% / 10 32% / 11 36% / 12

Andet 6% / 2 2% / 4 6% / 3 3% / 1 3% / 1

Total
100% / 32 100% / 257 100% / 52 100% / 34 100% / 33

Tabel 7: Krydstabel mellem antal timers efteruddannelse om året og hvor stor en andel af tiden, at respondenterne arbejder
som koordinator

4. Udviklingsseminar
BAR Bygge & Anlæg og organisationerne afholdt et udviklingsseminar d. 16. marts 2015, hvor underviserne
fra den lovpligtige koordinatoruddannelse og udvalgte arbejdsmiljøkoordinatorer fordelt på bygherrer,
rådgivere og projekterende var inviteret. I alt deltog 16 særlige ressourcepersoner på området. Formålet
med udviklingsseminaret var at indsamle erfaringer med den lovpligtige koordinatoruddannelse set fra
deltagernes positioner i forhold til de kvalifikationer, som er nødvendige for at være arbejdsmiljøkoordina-
tor, samt diskutere muligheder for forbedring af koordinatoruddannelsen og behov for efteruddannelse. På
udviklingsseminaret var fokus på uddannelsens rammer, form og indhold, samt projektering og udførelse i
henhold til handleplanens fokus. Der er udarbejdet en opsamling fra udviklingsseminaret, så her gives en
opsummering af diskussionerne

4.1. Kompetenceløft
Ressourcepersonerne var enige om, at der er behov for et generelt kompetenceløft af koordinatorerne. Der
er for få erfarne koordinatorer i branchen, og selv nyuddannede koordinatorer bliver sat på komplicerede
bygge- og anlægsopgaver. Det hænger bl.a. sammen med, at der er et behov for, at alle aktører i branchen
erkender værdien af arbejdsmiljøkoordinering i byggeprocessen, og at der er behov for arbejdsmiljøkompe-
tencer i projekterne. Det vil et øget uddannelsesniveau bidrage til. Ressourcepersonerne peger på, at der
både skal ske et løft af den lovpligtige uddannelse, men også via obligatorisk efteruddannelse. Der blev på
seminaret udtrykt ønske om, at man ryster posen og gentænker uddannelse og efteruddannelse ud fra de
kompetencebehov, som koordinatorerne har, og ikke ud fra en på forhånd fastsat varighed af uddannelsen
(37 timer). Fx er der kommet krav undervisning om arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen, uden at
uddannelsen er blevet længere.

Der er således behov for at definere, hvilke kompetencebehov koordinatorer har, og hvordan rammer,
form og indhold af den lovpligtige uddannelse skal være for at klæde koordinatorerne tilstrækkeligt på.
Koordinatoren skal både have viden om lovgivningen og de vejlednings- og informationsmaterialer, som
kan hjælpe i det pågældende arbejde. Men de skal også have metoder, værktøjer og tilgange til at agere i
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koordinatorrollen, som den forandringsagent, de ofte er i organisationen. Det handler i høj grad om ledelse
og påvirkning af adfærd og sikkerhedskultur.

4.2. Den lovpligtige uddannelse
Ressourcepersonerne havde følgende forslag til forbedring af den lovpligtige uddannelse:

- Opdeling i basis- og overbygningsuddannelsen
- Krav om gennemført teoriprøve (udgangspunkt i BAR Bygge & Anlægs sikkerhedshåndbog) før ba-

sisuddannelse. Evt. introuddannelse eller undervisningsmateriale/film om de basale lovkrav
- Løbende udvikling af kompetencer gennem obligatorisk efteruddannelse og/eller en certificerings-

ordning
- Lade uddannelsen vare over længere tid med følordning, logbog til refleksion o.l. mellem uddannel-

sesdagene
- Større krav til opgavens indhold og kvalitet
- Koordinatoruddannelsen bør rette sig rent mod koordinatorer og ikke mod kommende arbejdsmil-

jørepræsentanter

I surveyet var der fra nogle respondenter et ønske om at opdele uddannelsen i en del om arbejdsmiljøko-
ordinering i projektering og en del om arbejdsmiljøkoordinering i udførelsen. På udviklingsseminaret påpe-
gede underviserne, at det var svært for dem at se en uddannelse, som kun omhandler projektering. Målet
med arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen er jo at forbedre arbejdsmiljøet under udførelse,
hvorfor undervisning om aspekter ved projektering og udførelse hører naturligt sammen.

4.3. Efteruddannelse
Alle udbydere, som var repræsenteret på udviklingsseminaret, har eller har haft udbudt efteruddannelse og
ajourførings-kurser, men det er svært at få deltagere nok til disse, da det er frivilligt. Ressourcepersonerne
pegede på, at efteruddannelse bør være obligatorisk, og at man som koordinator løbende skal udvikle sine
kompetencer. De pegede dog på, at det vigtigste er, at den lovpligtige uddannelse bliver længere, så koor-
dinatorerne er bedre klædt på fra start.

Der var forskellige forslag til efteruddannelse:

- Tage specifikke emner og/eller værktøjer op, fx lean construction, leverandørprojektering, kortlæg-
ning og risikovurdering, konflikthåndtering

- Gå sammen med andre organisationer, som beskæftiger sig med emner med grænseflader til ar-
bejdsmiljø

- Mentorordning
- Netværksdannelse, fx på snævert digitalt forum
- Årlig arbejdsmiljøkoordinatorkonference

Der blev desuden snakket om muligheden for at underviserne fremadrettet kunne mødes en gang årligt til
udveksling af erfaringer om og ideer til udvikling af undervisningen.
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5. Opsummerende analyse
Organisationerne bag handleplanen har undersøgt erfaringer og oplevelser af den lovpligtige koordinator-
uddannelse gennem EVAs evalueringsrapporter, et survey blandt 408 koordinatorer og et udviklingssemi-
nar med ressourcepersoner i branchen, herunder undervisere og udvalgte koordinatorer. Her vil vi samle
de opmærksomhedspunkter, som denne undersøgelse har givet anledning til.

5.1. Den lovpligtige uddannelse
Mange af de koordinatorer, som har svaret på survey, samt ressourcepersonerne på udviklingsseminaret
pegede på, at der er behov for en længere lovpligtig koordinatoruddannelse. Det er ikke muligt på tilfreds-
stillende vis at formidle den lovgivning og give de værktøjer, metoder og tilgange til koordinatorer, som der
er behov for, på blot 37 timer. Der er således behov for at definere, hvilke kompetencebehov koordinatorer
har, og hvordan rammer, form og indhold af den lovpligtige uddannelse skal være for at klæde koordinato-
rerne tilstrækkeligt på. Herefter kan man definere varigheden og opbygningen af uddannelsen, Dette un-
derstøttes af, at koordinatorrollen er blevet en stadigt vigtigere del af byggeprocessen i takt med de stram-
ninger, som er sket af bygherrens pligter, bek. 117. Det gælder både indførelse af krav om arbejdsmiljøko-
ordinering i projekteringsfasen og krav om opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger på store byggepladser.
Problematikken er således kun blevet skærpet siden sidste regeludvalgsarbejde i 2011.

Både survey og udviklingsseminaret viser, at der er en forventning om, at koordinatorerne er langt bedre
klædt på efter at have taget den lovpligtige uddannelse, end hvad der er muligt på 37 timer. Derfor ønsker
organisationerne at arbejde for, at den lovpligtige uddannelse gøres længere, evt. med en ny opbygning i
en basis- og en overbygningsuddannelse. I den forbindelse bør man se på internationale modeller, herun-
der certificeringsordninger.

5.2. Netuddannelse
BAR EVAs rapporter viser en lavere tilfredshed med netuddannelsen gennem en årrække, og EVA og Ar-
bejdsmiljørådet har flere gange gjort opmærksom på, at der er behov for ændringer. Det mener organisati-
onerne også. EVAs overvejelse og erfaring fra organisationerne er, at en netuddannelse ikke er den mest
oplagte måde at opnå koordinatorkompetencer på, da det i høj grad handler om proces og kommunikation.
Elementer af det digitale og de positive sider ved netuddannelsen, fx mulighed for netværk og videndeling,
kan bruges i en styrket koordinatoruddannelse som et supplement til tilstedeværelsesuddannelsen. Der
bliver fremadrettet bedre digitale platforme til netværk og videndeling, og deltagerne bliver mere fortrolige
med denne undervisningsform.

5.3. Efteruddannelse
Både survey og udviklingsseminaret viser, at der er behov for løbende efteruddannelse af koordinatorer, så
de til stadighed er klædt på til koordinatorrollen. Det handler både om ajourføring på lovgivningen, men
også at udvide paletten af værktøjer, metoder og tilgange til at udføres arbejdsmiljøkoordineringen på. Det
har dog vist sig, at det er svært for udbyderne at få deltagere nok til deres kurser.

Efteruddannelsen er relevant for de, som arbejder aktivt som koordinatorer, jf. survey hvor det er angivet,
at en stor andel tager den lovpligtige koordinatoruddannelse, selv om de ikke skal arbejde som koordinato-
rer.


