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Resultaterne af den Fysiske APV - Prioritet 2 og 5 liste
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Kompetenceudvalg
Hovedudvalget.
Lovgrundlag
MED-aftalen.
Sagsfremstilling
Vordingborg Kommune har et mål om at kommunens arbejdspladser har et sundt og udviklende
arbejdsmiljø, med høj grad af sikkerhed på arbejdspladsen. Et af de væsentligste værktøjer til dette er
udarbejdelsen af den fysiske APV, så der kan skabes overblik over de fysiske arbejdsmiljømæssige
udfordringer, der er lokalt og generelt i kommunen, således at der kan ske en prioritering af
indsatserne.
Arbejdsmiljøgruppen har indarbejdet deres problemstillinger/indsatser i kommunens APV-system,
således at arbejdspladsens handlingsplan indeholder beskrivelse af problem, prioritering og løsninger.
Hver indsats prioriteres i forhold til Vordingborg Kommunes prioriteringsliste, se nedenstående liste:
1. Direkte lovstridigt
Stor risiko for alvorlig skade, som medfører/kan medføre fravær – løses af arbejdspladsen
(eks. Påbud)
2. Direkte lovstridig fysiske forhold
Stor risiko for skade pga. arbejdspladsens indretning, men som arbejdspladsen ikke selv kan
løfte økonomisk (min. over 50.000 kr.)
3. Uacceptabel risiko, der kan medføre skader/fravær - ingen varige mén. Forbigående psykiske
arbejdsmiljøudfordringer
4. Mindre risiko, og benyttes typisk ved forebyggelsestiltag
5. Arbejdsmiljøpåvirkninger, der kræver større undersøgelse
6. Arbejdsmiljøpåvirkninger, der kræver mindre undersøgelse, og som virksomheden selv kan
klare.
Den 18. oktober 2016 er der 866 indsatser i APV-systemet. Indsatserne er fordelt som følgende:
Antal Indsatser

Status

461

Der holder deres tidsplan

343

Der er evalueret og klar til at blive arkiveret

62

Der er klar til at blive evalueret

68

Der har prioritet 2 – Der er direkte lovstridigt af fysiske forhold, og som
arbejdspladsen vurderer, at de ikke selv kan løfte økonomisk (min. over
50.000 kr.)

34

Der har prioritet 5 – Arbejdsmiljøpåvirkninger, der kræver større
undersøgelser

Prioritet 2 og prioritet 5 indsatser er gennemgået af HR-arbejdsmiljø og Ejendomscentret, og er
vedlagt som bilag. Disse lister er udtrukket den 18. oktober 2016 fra APV-systemet.
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Ejendomscentret foreslår, at der opereres med en procentvis afsætning af
Bygningsvedligeholdelsespuljen til APV-arbejder, og altid med baggrund i den aktuelle bevilling til
bygningsvedligehold i det enkelte budgetår.
Det anbefales således, at der af Bygningsvedligeholdelsespuljen årligt afsættes 15% til APV-arbejder.
Efter budgetvedtagelse prioriteres der herefter APV-arbejder modsvarende det aktuelle afsatte beløb,
hvorefter der ikke udføres yderligere APV-arbejder, end der er afsat midler til i det enkelte budgetår. I
2017 svarer de 15% af 7,9 mill.kr. til 1,185 mill.kr.
I 2018 fastlægges APV-arbejdet dog ud fra et afsat budget på 9,0 mio. kr.
De 15% af Bygningsvedligeholdelsespuljen der afsættes til APV-arbejder, vil derfor dækkes i følgende
rækkefølge:
1. Akutte forhold, som fysiske påbud fra Arbejdstilsynet
2. Angreb af skimmelvækst
3. Større indeklimaundersøgelser
4. Lille del af prioritet 2 APV-indsatser på virksomhederne
Prioritet 2 – Lovstridige forhold, som virksomheden ikke selv kan løfte
Ejendomscentret og HR-Arbejdsmiljø foreslår vedr. prioritet 2, at midlerne fra APV-puljen tildeles
virksomhederne på følgende måde:
Virksomhed

Problem

Administrationen Langebæk

Udskiftning af
ventilationsanlæg i Øst-fløjen

BN Vordingborg-Møn

Opsætning af varmetæpper
mm. jf. rapport på
Topasvænget

Center for Socialpsykiatri

Ændre indretningen i køkken
omkring opvaskemaskine samt
udsugning fra denne.

Børnehuset Nøddebo

Ændring af belysning

Børnehuset Kastanjen

Opsætning af
ventilationsanlæg i vuggestuen

200.000
(+ 200.000 i 2018)

Børnehuset Tusindfryd

Temperatur, ventilation og
belysning

100.000
(+ 50.000 i 2018)

Kulsbjerg Skole

Ventilation i forberedelsesrum

Møn Skole

Genopretning efter
skimmelsanering i kælderen

I alt

Økonomi fra APV- og
vedligeholdelsespuljen i 2017
i kr.
100.000
100.000
(+ 50.000 i 2018)
100.000

Ejendomscentret udfører dette
med APV-puljen fra 2015

50.000
Tages fra 2016-puljen
650.000
(+ 300.000 i 2018)

Prioritet 5 – Arbejdsmiljøudfordringer, der kræver større indeklimaundersøgelser
Der er udtrukket en liste over de fysiske arbejdsmiljøproblemer, prioritet 5, som den enkelte
virksomhed mener skal undersøges nærmere, se bilag prioritet 5-liste – indsatser, der kræver større
undersøgelser.
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Under prioritet 5 vil der være en del undersøgelser, der kræver forundersøgelse af en ekstern
autoriseret arbejdsmiljørådgiver. De eksterne undersøgelsesomkostninger vil beløbe sig til 220.000 kr.
Beløbet dækker kun selve undersøgelserne og ikke de omkostninger, det evt. vil koste at udbedre
forholdene.
Kommentarer fra Ejendomscentret i øvrigt
APV indsatser, som virksomheden ikke selv skal eller kan gennemføre, er tidligere besluttet, at de skal
afholdes under bygningsvedligeholdelsespuljen.
Det skal bemærkes, at der i 2016 ikke kan gennemføres yderligere akutte ikke prioriterede
forundersøgelser eller APV indsatser afledt af ikke prioriterede forundersøgelser, der kan
afstedkomme AT-påbud.
Den reducerede pulje til bygningsvedligehold og APV indsatser for 2016 er prioriteret og opbrugt,
hvilket vil sige, at den enkelte virksomhed må søge tillægsbevilling gennem eget udvalg ved evt. ATpåbud eller APV indsatser, som vurderes at udgøre et arbejdsmiljømæssigt problem.
Bilag:
1 Åben APV-indsatser 2016 - prioritet 5
2 Åben APV-indsatser 2016 - prioritet 2
3 Åben APV-indsatser, Prioritet 2 i 2015-2016 realiseret

150488/16
150487/16
156922/16

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

der sker en drøftelse af, hvordan de fysiske forhold/ulykkesrisici jf. bilag prioritet 2, løses

at

der sker en drøftelse af, hvordan indsatser, der kræver større indeklimaundersøgelser jf.
bilag prioritet 5-listen, løses.

Beslutning i Hovedudvalget den 09-11-2016
Fraværende: Snorre Brink-Pedersen, Anne-Marie Jacobsen, Mette Brendstrup
Medarbejderrepræsentanterne er bekymret over at der ikke er penge til at løse prioritet 2, og mener at
der ikke kan gås en fremtid i møde uden at vide om der er penge til at løse dem.
Trivselsundersøgelsen viser at sygdom er på grund af indeklimaproblemer.
Arbejdsmiljøet bør prioriteres højt, og der opfordres til, at når der kigges på trivselsundersøgelsen, at
der så også kigges på sygdom kontra indeklima.
Sagen drøftet.
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