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Budgetspørgsmål 5 til budget 2019 – Certificeringer og mærkeordninger
Spørgsmål:
Spørgsmål til forvaltningen i relation til kommunens certificeringer og
mærkeordninger.

Dato: 1. september 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-5-17
Sagsbehandler: AGGG

1. Hvor mange certificeringer og mærkeordninger er kommunen tilsluttet?
2. Hvilke er disse?
3. Hvad er de direkte omkostninger til hver af disse på årlig basis? (direkte
omkostninger, timer forbrugt på recertificeringer, compliance m.v.)
4. Hvad er de direkte målbare økonomiske gevinster ved hver af disse?
Svar:
1. Kommunen er tilsluttet tre certificeringer/mærkeordninger.
2. Arbejdsmiljøcertificering – Albertslund Idrætsanlæg
Idrætsanlæggene har i mange år som de eneste i Albertslund
Kommune efterlevet ledelsessystemstandarden for arbejdsmiljø,
bekendtgørelse nr. 1193 af 09.10.2013. Som på miljøområdet handler
certificeringen om at holde fokus og overholde krav fra myndighedernes
side.
Det er certificeringsvirksomheden DVN GL, som gennemfører årlig
audit af ledelsessystemet.
Sundhedscertificering – Kultur & Fritid
Sundhedscertificeringen er et kvalitetsstempel af virksomhedens
sundhedsarbejde. Certificeringen gives til virksomheder, der arbejder
strategisk, målrettet og engageret med sundhedsfremme på
arbejdspladsen indenfor områderne Kost, Rygning, Alkohol, Motion og
Stress (KRAMS).
Certificeringen udføres af Dansk Firmaidræts Forbund.
Miljøcertificering – hele kommunen
EMAS står for ”Eco-Management and Audit Scheme” og er EU’s
miljøledelsesordning. Certificeringen står oven på hele kommunens
interne miljøarbejde - også omtalt som det systematiske miljøarbejde.
Miljøarbejdet i dets nuværende form kunne gennemføres uden at vi er
certificerede. Men det, at vi er underlagt ekstern audit og godkendelse
hos Miljøstyrelsen er med til at fastholde vores fokus på at overholde
både vores egne og EU’s krav til miljøarbejdet. Samtidig er
certificeringen med til at brande os som en kommune der arbejder
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seriøst med miljøforbedringer.
3. Arbejdsmiljøcertificering
Arbejdsmiljøcertificeringen er forankret i MEDudvalget, og indgår i
udvalgets arbejde. Der er derfor kun beregnet timer til ren
administration af arbejdsmiljøledelsessystemet, audit og fysisk
vedligehold – f.eks. årligt eftersyn og mærkning af elektriske apparater.
Mange elementer i certificeringen, som f.eks. årlige evakueringsøvelser
er heller ikke medregnet, idet disse alligevel skal gennemføres. Recertificeringer er meget mindre ressourcetunge end den indledende
certificering, men der bruges tid på at fastholde forankringen i
organisationen.

Certificering via DVN GL
Administration og fysisk vedligehold*
Audit, 15 timer
Årlige udgifter i alt

ca. 30.000 kr.
ca. 35.000 kr.
ca. 5.000 kr.
Ca. 70.000 kr.

*De 35.000 kr. i administration svarer til 140 timer fordelt på forskellige
medarbejdere.

Sundhedscertificering
Selve certificeringen blev gennemført i 2015, og i opstarten skulle der
væsentligt flere aktiviteter til, end der skal nu, hvor vi ”kun” skal recertificeres. Det betyder, at der som minimum på de enkelte
arbejdspladser skal gennemføres to årlige events med sundhedsfagligt
indhold. Det kan typisk være deltagelse i DHL-løbet, Vi cykler til
Arbejde, Arbejdspladsernes Motionsdag, Sund fællesfrokost etc. Mange
gange er det aktiviteter, som alligevel ville blive gennemført, og de
reelle udgifter til certificeringen er derfor ”kun” udgiften til selve
certificeringen hos Dansk Firmaidræt - ca. 20.000 kr.
Udgiften betales hvert andet år, så det er årligt 10.000 kr.
Såfremt man vil lave større enkelt-events, vil prisen blive tilsvarende
større. Der vil typisk komme nogle arbejdstimer på, modsat i dag, hvor
der ikke bruges ekstra tid, udover selve eventet.
Miljøcertificering
De seneste 3 år har de direkte udgifter til certificeringen og det
systematiske miljøarbejde været følgende:
2015
91.845,50

2016
65.060,10

2017
133.277,80

Derudover er det tidligere estimeret, at der samlet i kommunen
anvendes 2.500 timer til det interne miljøarbejde. Svarende til ca. 1 time
årligt pr. medarbejder. Derudover anvendes der ca. 150 timer årligt på
den eksterne audit, herunder forberedelse, opfølgning og
afrapportering. Det svarer til årlige udgifter på hhv. 567.500 kr. og
34.050 kr. – i alt 601.550 kr.
4. Arbejdsmiljøcertificering
Der kan ikke opgøres direkte målbare gevinster ved
arbejdsmiljøcertificeringen. Det er en antagelse, at et godt arbejdsmiljø
giver mindre sygefravær. Albertslund Idrætsanlægs fravær ligger
væsentligt under kommunens, og antallet af arbejdsulykker har været
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mellem 0 og 1 de sidste år. Dertil kommer, at bl.a.
arbejdsmiljøcertificeringen hjælper os til at tiltrække og fastholde vores
gode medarbejdere.
Sundhedscertificering
Der er ingen direkte målbare gevinster ved sundhedscertificeringen.
Dog ses den som et bidrag til både socialt samvær – og dermed bedre
samarbejde – og til forbedring af medarbejdernes generelle velvære –
med færre sygedage til følge.
Miljøcertificering
Vi kan ikke opgøre, hvilken konkret økonomisk gevinst hensigtsmæssig
adfærd og hensigtsmæssig energistyring har. Men med
medarbejdernes opmærksomhed og handlinger bidrager de til et
mindre ressourceforbrug samlet set.
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