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Arbejdsmiljøarbejdet er et høj prioriteret indsatsområde i Hovedstadens Beredskab og i

fællesskabets ejerstrategi. Beredskabsdirektøren vil på mødet give bestyrelsens

medlemmer en nærmere status på arbejdsmiljøarbejdet i Hovedstadens Beredskab og

arbejdsmiljøorganisationens opbygning.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at interessentskabet skal vægte

arbejdsmiljø og trivsel højt blandt andet med afsæt i det forhold, at beredskabsarbejdet

er både risikobetonet og udsat. Det er også baggrunden for, at arbejdet med

arbejdsmiljø og trivsel skal dokumenteres i fællesskabets årlige årsberetning.

Som optakt hertil gives bestyrelsen en kort orientering om arbejdsmiljøarbejdet samt

organiseringen heraf i Hovedstadens Beredskab.

Arbejdsmiljøet er en integreret del af MED-organisationen med henblik på at sikre, at

det tænkes ind så tidligt som muligt på alle niveauer i organisationen.

Arbejdsmiljøarbejdet foregår således på alle niveauer - dvs. i HovedMED, i EnhedsMED

og i LokalMED/triogrupper.

Organisatorisk understøttes arbejdsmiljøarbejdet af arbejdsmiljøkoordinatoren, der er

det koordinerende led i MED organisationen. Arbejdsmiljøkoordinatoren er en

stabsfunktion med direkte reference til direktionen – og har den daglige kontakt til

relevante dele af organisationen med henblik på at sikre, at der løbende samles op på

og tages hånd om arbejdsmiljøarbejdet. Derudover besøger koordinatoren i løbet af

året samtlige arbejdsmiljøgrupper og triogrupper og sikrer, at der mindst en gang årligt

gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det strategiske arbejdsmiljøarbejde indgår

som et væsentligt element, og hvor det fremtidige samarbejde omkring arbejdsmiljøet

mellem ledelse og medarbejdere bliver drøftet.

Hovedstadens Beredskabs læringsteam, der på baggrund af evalueringer af

beredskabsindsatserne uddrager og implementerer læring, har, hvor det er relevant,

også fokus på læring ift. arbejdsmiljøet. Endvidere aktiveres

'ulykkesundersøgelsesgruppen' i tilfælde af særlige alvorlige eller bemærkelsesværdige

ulykker og 'nærved hændelser' af særlig karakter, hvor der har været overhængende

fare for liv og helbred.



Ændringer i arbejdsmiljøforholdene for at tilsikre korrekt og optimale arbejdsforhold for

medarbejderne i Hovedstadens Beredskab samt for at overholde diverse regler og

lovgivning på området, kan i nogen tilfælde være en større omkostningsmæssig

udskrivning ved indkøb af materiel og/eller forøgelse af medarbejderstaben.

Hovedstadens Beredskabs årsberetning for 2017 vil blive forelagt bestyrelsen i løbet af

første halvår af 2018.

Beslutning i bestyrelsen den 17. januar 2018

Til orientering. I forlængelse heraf blev behovet for forebyggende og oplysende

kampagner samt betydningen af Ungdomsbrandkorpset og SSP-samarbejdet drøftet i

relation til episoderne omkring beskydningen af brandfolk nytårsaften med fyrværkeri.
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