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Udtalelse fra Arbejdsmiljørådet vedrørende en styrkelse af
arbejdsmiljøcertificeringsordningen
Som en del af den politiske aftale ’En styrket arbejdsmiljøindsats’ fra 2015 blev det med
initiativ 6 aftalt, at det skulle afdækkes, om der er behov for at styrke kvaliteten i
certificeringsorganernes certificering og auditering af virksomhederne.
Forårets sager med erhvervssygdomme på certificerede virksomheder og Arbejdstilsynets
analyse af anmeldte arbejdsskader på certificerede virksomheder fra september 2016 har
understreget behovet for at iværksætte handlinger til at styrke tilliden til
certificeringsorganernes certificering og auditering af de certificerede virksomheder.
Arbejdsmiljørådet fremsendte i juni i år et notat til Arbejdstilsynet med forslag til at styrke
kvaliteten af arbejdsmiljøcertificeringsordningen, jf. notat af 23. juni 2016 om ’ Initiativ 6 –
Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen’.
I notatet fremlægger Arbejdsmiljørådet en række anbefalinger til at styrke kvaliteten i
certificeringsorganernes auditering af de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med henblik
på fremadrettet at skabe tillid til det danske system med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og
en kronesmiley. Det er afgørende, at der er tillid til systemet, idet arbejdsmiljøcertificerede
virksomheder med kronesmiley ikke får risikobaseret tilsyn.
Efterfølgende har Arbejdstilsynet efter ønske fra beskæftigelsesministeren gennemført en
juridisk, teknisk og økonomisk konkretisering af Arbejdsmiljørådets anbefalinger i
samarbejde med LO og DA. Anbefalingerne er udmøntet i følgende otte forslag:
1. Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes
arbejdsmiljø
2. Certificeringsorganerne skal styrke kontrol med arbejdsmiljøet på de certificerede
virksomheder
3. Oprettelse af et Arbejdsmiljøcertificeringsudvalg under Arbejdsmiljørådet
4. Øgede krav til certificeringsorganernes auditører indenfor psykisk arbejdsmiljø
gennem etablering af certificeringsuddannelse
5. Fokus på psykisk arbejdsmiljø i certificeringsordningen
6. Oplysninger om anmeldte arbejdsskader til certificeringsorganerne fra
virksomhederne
7. Arbejdstilsynet skal behandle certificerede virksomheder som alle andre
virksomheder
8. Gennemsigtighed i forhold til klager over certificeringsorganer
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De otte forslag indebærer følgende:


Der iværksættes en undersøgelse af, om certificeringsorganernes audit giver
sikkerhed for, at virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat ikke har
væsentlige arbejdsmiljøproblemer.



Der fastsættes krav til ekstra timer til certificeringsorganernes audit af virksomheder
med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat for at sikre tilstrækkelig tid til tilsyn med det
materielle arbejdsmiljø.



Der oprettes et nyt arbejdsmiljøcertificeringsudvalg under Arbejdsmiljørådet, som
har til formål at sikre en løbende dialog mellem de relevante aktører på området,
herunder Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, certificeringsorganer og
akkrediteringsorganer.



Der iværksættes en undersøgelse af, hvordan der kan etableres en uddannelse der
skal sikre, at certificeringsorganerne har de fornødne kompetencer ved audit af det
psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen gennemføres i regi af
Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget.



Der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på at udarbejde
vejledningsmateriale til, hvordan psykisk arbejdsmiljø skal håndteres i forbindelse
med certificeret arbejdsmiljøledelse.



Det skal fremgå af reglerne om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, at virksomhederne
skal oplyse arbejdsmiljøcertificeringsorganerne om de erhvervssygdomme, som
virksomhederne har kendskab til, således at oplysninger om erhvervssygdommene
kan indgå i certificeringsorganets audit.



Arbejdstilsynet skal behandle virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat
som alle andre virksomheder, herunder også i forhold til at benytte data om
arbejdsskader til at udvælge virksomheder til tilsyn.



Det skal være større gennemsigtighed for ansatte i forhold til mulighederne for at
klage over certificeringsorganerne. Der skal derfor ske en tydeliggørelse af ansattes
muligheder for at klage over certificeringsorganernes audit.

Det er Arbejdsmiljørådets vurdering, at de otte forslag samlet vil bidrage til en væsentlig
styrkelse af kvaliteten af certificeringsorganernes certificering og auditering af
virksomhederne og dermed fremadrettet sikre tilliden til arbejdsmiljøcertificerings- og
kronesmileordningen.
Et enigt Arbejdsmiljøråd kan således tilslutte sig udmøntningen af anbefalingerne i de otte
konkrete forslag.

Med venlig hilsen

Lisbeth Lollike
Formanden for Arbejdsmiljørådet
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