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”Man forebygger arbejdsulykker og sparer sig selv for mange bøder, når man
outsourcer arbejdsmiljøet til os”, siger Lene Bildtoft.

”Vi kommer i virksomheden efter behov - én eller måske seks gange om året”,
siger Marianne Nielsen (t.v.), der her er på job i Skagenfood.

Outsour i g f rb jdsmiljø t s s på bu dli j
- Man forebygger arbejdsulykker og sparer
sig selv for mange bøder, når man outsourcer
arbejdsmiljøet til os. Og så giver det meget
på bundlinjen. Det gør arbejdsmiljø i det hele taget, viser både danske og internationale undersøgelser. Investerer man en krone i
arbejdsmiljø, får man to kroner tilbage, lyder
konklusionen.
Sådan udtaler Lene Bildtoft, afdelingsdirektør i Frederikshavn/Aalborg og partner i
ARBEJDSMILJØEksperten, som tilbyder at
overtage styringen af det arbejdsmiljøarbejde, virksomhederne ønsker. Herunder også
den økonomiske del, hvor man rådgiver om at
få mest arbejdsmiljø for pengene.
- Vi guider vores kunder til at bruge deres
penge på den rigtige måde og på de rigtige
steder, når det gælder arbejdsmiljø - og dermed undgå fejlinvesteringer, siger Lene Bild-

INFO
ARBEJDSMILJØEksperten er
autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og
opgaveporteføljen omfatter alt inden
for sikkerheds-, miljø-, sundhedsog kvalitetsstyring. Virksomheden
råder over psykologer, fysio- og
ergoterapeuter, maskiningeniører,
miljøteknikere, bygningskonstruktører
m.fl. Der er hovedkontor i Esbjerg og
afdelingskontorer i Frederikshavn,
Aalborg, Aarhus, Sønderborg og
Næstved. Antal medarbejdere: 15.

”Med en outsourcingaftale
overtager vi styringen og
koordinerer og systematiserer
arbejdet i tæt samarbejde med
virksomheden.”

toft videre og understreger, at ARBEJDSMILJØEksperten medvirker hele vejen fra det
strategiske niveau til det mere lavpraktiske
ude i virksomhederne.

Marianne Nielsen

Inden for mange brancher
I det daglige er det bl.a. seniorrådgiver og
partner Marianne Nielsen, som står for outsourcingprojekterne i det nordjyske. Her har
man løst og har projekter i gang inden for
mange brancher - forsyningsvirksomhed,
bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, fiskeindustri, cafeterier, uddannelse, vognmandsforretning m.fl.

ringer - ARBEJDSMILJØEksperten kommer
hele vejen rundt om arbejdsmiljøet.

- Alt efter virksomhedens størrelse er det
typisk arbejdsmiljøudvalget eller en arbejdsmiljørepræsentant, vi samarbejder med. Men
flere af vores kunder har hele set-up’et med
arbejdsmiljøchef, arbejdsmiljøafdeling og arbejdsmiljørepræsentanter. For dem handler
samarbejdet med os om at kunne bruge tid
på andre opgaver og få flere strenge at spille
på, fortæller Marianne Nielsen og tilføjer:
- Hos os får man en vidensbank at trække på,
og det er hele tiden en specialist på det konkrete område, man bliver rådgivet og vejledt
af. Koordineringen foregår dog via en fast
kontaktperson. Vi følger gerne vores kunder
i årevis. Det giver kontinuitet og mulighed for,
at virksomhederne kan udvikle sig.
hele vejen rundt
om arbejdsmIljøet
Styr på sikkerhedsarbejdet, arbejdspladsvurdering (APV), forebyggelse af ulykker (bl.a.
gennem sikkerhedsrunderinger) og certifice-

- Med en outsourcingaftale overtager vi styringen og koordinerer og systematiserer arbejdet i tæt samarbejde med virksomheden,
indkalder til møder, skriver referater, giver
faglig sparring og konkret rådgivning undervejs, følger op på tingene, deltager i drøftelser af arbejdsmiljøet og hjælper med at planlægge og budgettere arbejdsmiljøindsatsen i
det kommende år. Vi kommer i virksomheden
efter behov - én eller måske seks gange om
året, siger Marianne Nielsen, der ser det at
”holde medarbejderne på sporet” som en vigtig del af sit arbejde.
Presser På tIl møder
- Virksomheder ”forstyrres af virkeligheden”
og en travl hverdag. Og samtidig synes mange, at arbejdsmiljø er uoverskueligt at forholde sig til, for der kommer hele tiden nye love
og regler. Derfor presser vi på til møder, sikrer
at dagsordenen og tiden bliver overholdt, og
at der bliver taget konkrete beslutninger. Ligesom vi f.eks. sikrer, at en APV bliver brugt
til noget konkret, siger hun og understreger:
- Indsatsen for arbejdsmiljøet må aldrig ende
op i blot at være en masse ringbind på en hylde.

ameksperten.dk

