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P R O T O K O L L A T  N R. 38  

Om Byggeriets Arbejdsmiljøbus 

 

Parterne er enige om, at følgende aftale indsættes som protokollat i overenskomsterne: 

 

 

”Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS) er en fælles mobil konsulenttjeneste, som har til formål 

at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af 

arbejdsmiljøproblemer til byggepladser og til byggevirksomhederne og deres ansatte. BAM-BUS 

er normeret med otte fuldtidskonsulenter og en direktør.  

Med afsæt i de gode erfaringer med BAM-BUS, er Dansk Byggeri og 3F enige om, at fortsætte 

samarbejdet om arbejdsmiljøbussen og at udvikle denne. 

 

Parterne er enige om, at puljen til at drive BAM-BUS sættes op fra 10 øre pr. time til 12 øre pr. 

time og at midlerne hentes i den eksisterende Fond for Samarbejde og Arbejdsmiljø. 

 

Parterne er enige om, at BAM-BUS skal styrke sin videnopsamling samt formidlingsindsats gen-

nem relevante kanaler, for derigennem at synliggøre gode og anvendelige forslag og løsninger 

på branchens problemer til en bredere kreds af virksomheder, medarbejdere og organisationer. 

Endvidere er parterne enige om, at ændre i bestemmelsen om fokus i BAM-BUS besøgsaktivitet 

til, at størstedelen skal være rekvireret fremfor opsøgende, fremfor bestemmelsen i Mål- og ram-

meplan 2015-2020 om at halvdelen skal være opsøgende. 

 

Inden august 2017 beslutter bestyrelsen for BAM-BUS, på baggrund af indstilling fra styregrup-

pens formandskab, hvordan BAM-BUS mest hensigtsmæssigt indrettes, herunder hvorledes vi-

denopsamling og formidlingsindsatsen skal indrettes, sådan at BAM-BUS fortsat kan fungere 

som en konsulenttjeneste, hvor konsulenterne er neutrale i forhold til parternes særinteresser. 

 

Parterne er endvidere enige om værdien af henholdsvis Videntjenesten for bygherre og projekte-

rende og Lærlingeprojektet og vil derfor i rette tid afklare om projekterne skal videreføres, og i 

givet fald afklare, hvordan de skal finansieres. ” 

 

 

Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til overenskomstperio-

dens udløb.  

 

 

 

 

København, den 7. marts 2017  
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