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Dep forslag til ny forskrift

Vedlegg

Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet xxxxxx med hjemmel i lov 15. Juni 2007 nr.
38 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første og fjerde
ledd og § 6-4 annet og tredje ledd.

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§  1. Formål

Formålet med forskriften er å bidra til at helse-, miljø- og
sikkerhetsforholdene i virksomheter som omfattes av forskriften er i
samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

§ 2.  Virkeområde
Forskriften gjelder for virksomheter innenfor bygge- og
anleggsbransjen, hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen,
herunder virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere
(enkeltpersonforetak), jf følgende næringsgrupperinger:

Næring  -
hovedområde

Næringskode

F Bygge- og 41 Oppføring av
anleggsvirksomhet bygninger

Hovedgruppe eller
undergruppe der
bare deler av
hovedgruppen er
omfattet
41.2 Oppføring av
bygninger
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Vedlegg

Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer
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Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet xxxxxx med hjemmel i lov 15. Juni 2007 nr.
38 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første og fierde
ledd og § 6-4 annet og tredje ledd.

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§  1. Formål

Formålet med forskriften er å bidra til at helse-, miljø- og
sikkerhetsforholdene i virksomheter som omfattes av forskriften er i
samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

§ 2.  Virkeområde (BNL mener dagens forskrift med tilhørende
praksis bør videreføres)
Forskriften gjelder for virksomheter innenfor bygge- og
anleggsbransjen, hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen,
herunder virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere
(enkeltpersonforetak), jf. følgende næringsgrupperinger:

Næring  -
hovedområde

Næringskode

F Bygge- og 41 Oppføring av
anleggsvirksomhet bygninger

Hovedgruppe eller
undergruppe der
bare deler av
hovedgruppen er
omfattet
41.2 Oppføring av
bygninger
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42 Anleggsvirksomhet 42.1 Bygging av veier
og jernbaner

42.2 Bygging av
vann- og
kloakkanlegg, og
anlegg for elektrisitet
og
telekommunikasjon

42.9 Bygging av
andre anlegg

43 Spesialisert bygge- 43.1 Riving og
og anleggsvirksomhet grunnarbeid

43.2 Elektrisk
installasjonsarbeid,
VVS-arbeid og annet
installasjonsarbeid

43.3 Ferdiggjøring av
bygninger

43.9 Annen
spesialisert bygge- og
anleggsvirksomhet

55
Overnattingsvirksomh
et

55.1
Hotellvirksomhet

55.2 Drift av
vandrerh'em o
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42 Anleggsvirksomhet 42.1 Bygging av veier
og jernbaner

42.2 Bygging av
vann- og
kloakkanlegg, og
anlegg for elektrisitet
og
telekommunikasjon

42.9 Bygging av
andre anlegg
43.1 Riving og
grunnarbeid

43.2 Elektrisk
installasjonsarbeid,
VVS-arbeid og annet
installasjonsarbeid

43.3 Ferdiggjøring av
bygninger

43.9 Annen
spesialisert bygge- og
anleggsvirksomhet

43 Spesialisert bygge-
og anleggsvirksomhet

55
Overnattingsvirksomh
et

55.1
Hotellvirksomhet

55.2 Drift av
vandrerh'em o
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Serveringsvirksomhet

81 Tjenester tilknyttet
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ferieleiligheter

55.3 Drift av
campingplasser og
turisthytter

55.9 Annen
overnatting
56.1
Restaurantvirksomhet

56.2
Cateringvirksomhet
og kantiner drevet
som selvstendig
virksomhet

56.3 Drift av barer
81.2
Rengjøringsvirksomh
et
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Forretningsmessig
tjenesteyting

56
Serveringsvirksomhet

81 Tjenester tilknyttet
eiendomsdrift
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ferieleiligheter

55.3 Drift av
campingplasser og
turisthytter

55.9 Annen
overnatting
56.1
Restaurantvirksomhet

56.2
Cateringvirksomhet
og kantiner drevet
som selvstendig
virksomhet

56.3 Drift av barer
81.2
Rengjøringsvirksomh
et

Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten. Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten. (BNL: Innebærer
dette arbeid også landanlegg eller er det bare offshore?)
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§  3. Oppnevning

Regionale verneombud oppnevnes og ansettes av forbundene, jf. § 15.
Regionale verneombud oppnevnes for fire år av gangen og kan virke på
heltid eller deltid, jf. § 14.

§  4. Antall verneombud
Fondsstyret bestemmer antall regionale verneombud for bransjene som
er omfattet av forskriften i henhold til § 2, på bakgrunn av hva som
anses å være behovet i hver bransje og slik at ordningen kan
gjennomføres i samsvar med formålet i forskriften § 1.

§  5. Kvalffikasjoner m.v.
Regionale verneombud skal ha minst tre års erfaring fra arbeid innenfor
en av de faggruppene de skal være regionale verneombud for.
Regionale verneombud skal i tillegg ha minst tre års erfaring som
tillitsvalgt, hvorav minst to år som verneombud.

Arbeidsutvalget i vedkommende bransje, jf. § 14, kan etter søknad fra
forbundene godkjenne andre kvalifikasjonskrav enn de som følger av
første ledd.

Regionale verneombud plikter å gjøre seg kjent med de regler om helse-
, miljø- og sikkerhetsforholdene som gjelder for vedkommende bransje
jf. § 2.

BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009

Kap. 2 Regionale verneombud
(BNL: Dersom departementets forslag gjennomfores, har vi
folgende kommentarer)

§  3 Oppnevning

Regionale verneombud oppnevnes og ansettes av forbundene, jf. § 15.
Regionale verneombud oppnevnes for fire år av gangen og kan virke på
heltid eller deltid, jf. § 14.

§  4. Antall verneombud
Antall verneombud i byggebransjen skal være 14 og 13 i
anleggsbransjen.
Fondsstyret bestemmer antall regionale verneombud for bransjene som
er omfattet av forskriften. i henhold til § 2 på bakgrunn av hva som
anses å være behovet i hver bransje slik at ordningen kan gjennomføres
i samsvar med formålet i forskriften § 1.

§  5. Kvalifikasjoner m.v.
Regionale verneombud skal ha minst tre års erfaring fra arbeid innenfor
en av de faggruppene de skal være regionale verneombud for.
Regionale verneombud skal i tillegg ha minst tre års erfaring som
tillitsvalgt, hvorav minst to år som verneombud.

Arbeidsutvalget i vedkommende bransje, jf. § 14, kan etter søknad fra
forbundene godkjenne andre kvalifikasjonskrav enn de som følger av
første ledd.

Regionale verneombud plikter å gjøre seg kjent med de regler om helse-
, miljø- og sikkerhetsforholdene som gjelder for vedkommende bransje
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§ 6. Regionale verneombuds myndighet og oppgaver
På arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud skal regionale
verneombud arbeide som verneombud med samme myndighet som
verneombud har etter arbeidsmiljøloven § 6-2 første til sjette ledd og §
6-3. De regionale verneombudene har tilsvarende myndighet overfor
enkeltmannsforetak.

På arbeidsplasser hvor det er valgt verneombud kan regionale
verneombud arbeide med samme myndighet som etter første ledd,
dersom det er nødvendig for å bidra til at helse-, miljø- og
sikkerhetsforholdene på arbeidsplassen er i samsvar med
arbeidsmiljøloven. Dette gjelder likevel ikke på arbeidsplasser hvor det
er opprettet arbeidsmiljøutvalg.

Det regionale verneombudet kan delta ved Arbeidstilsynets
inspeksjoner i virksomheten.

På arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud, skal det regionale
verneombudet gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på
plikten til å velge verneombud etter arbeidsmiljøloven § 6-1. Hvis
verneombud etter dette ikke velges, skal det regionale verneombudet gi
melding til Arbeidstilsynet.

På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass og
hvor virksomhetene ikke har avtalt hvem av dem som skal ha ansvaret
for samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid,
skal det regionale verneombudet gjøre arbeidsgiverne oppmerksom på
plikten til skriftlig å avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for
samordningen, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2. Dersom arbeidsgiverne etter
dette ikke avtaler hvem som skal ha ansvaret for samordningen, skal det
regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009

jf. § 2.

§ 6. Regionale verneombuds myndighet og oppgaver
De regionale verneombud skal ha som oppgave å besoke virksomhetene
og utfore folgende oppgaver:

1 virksomhet På arbeidsplasser hvor det i strid med toven ikke er valgt
verneombud, skal regionale verneombud gjøre arbeidsgiver og
arbeidstakerne oppmerksom på plikten til å velge verneombud etter
arbeidsrniljøloven § 6-1. Hvis verneombud etter dette ikke velges, skal
det regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

Inntil det er valgt verneombud, skal det regionale verneombudet arbeide
som verneombud med samme myndighet som verneombud har etter
arbeidsmiljøloven § 6-2 første til sjette ledd og § 6-3. De regionale
verneombudene har tilsvarende myndighet overfor enkeltmannsforetak.

På arbeidsplasser hvor det er valgt verneombud kan regionale
verneombud arbeide med samme myndighet som etter første ledd,
dersom det er nødvendig for å bidra til at helse-, miljø- og
sikkerhetsforholdene på arbeidsplassen er i samsvar med
arbeidsmiljøloven. Dette gjelder likevel ikke på arbeidsplasser hvor det
er opprettet arbeidsmiljøutvalg.

Det regionale verneombudet kan delta ved Arbeidstilsynets
inspeksjoner i virksomheten.

I virksomheter På arbeidsplasser hvor det i strid med loven ikke er valgt
verneombud, skal det regionale verneombudet gjøre arbeidsgiver og
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Dersom det ikke er opprettet arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som har
plikt til det etter arbeidsmiljøloven § 7-1, skal de regionale
verneombudene gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på
denne plikten. Hvis arbeidsmiljøutvalg etter dette ikke opprettes, skal
det regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

§ 7.  Rett til opplysninger
Regionale verneombud har tilsvarende krav på opplysninger fra
bedriftene som ordinært valgte verneombud har og ellers de
opplysninger som anses nødvendige for at det regionale verneombudet
skal kunne utføre sine oppgaver etter § 6 i denne forskrift.

§  8. Taushetsplikt
Regionale verneombud har taushetsplikt i samsvar med § 10 i forskrift
29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009

arbeidstakerne oppmerksom på plikten til å velge verneombud etter
arbeidsmiljøloven § 6-1.

På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass og
hvor virksomhetene ikke har avtalt hvem av dem som skal ha ansvaret
for samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid,
skal det regionale verneombudet gjøre arbeidsgiverne oppmerksom på
plikten til skriftlig å avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for
samordningen, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2. Dersom arbeidsgiverne etter
dette ikke avtaler hvem som skal ha ansvaret for samordningen, skal det
regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

Dersom det ikke er opprettet arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som har
plikt til det etter arbeidsmiljøloven § 7-1, skal de regionale
verneombudene gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på
denne plikten. Hvis arbeidsmiljøutvalg etter dette ikke opprettes, skal
det regionale verneombudet gi melding til Arbeidstilsynet.

§ 7.  Rett til opplysninger
Regionale verneombud har tilsvarende krav på opplysninger fra
bedriftene som ordinært valgte verneombud har og ellers de
opplysninger som anses nødvendige for at det regionale verneombudet
skal kunne utføre sine oppgaver etter § 6 i denne forskrift.

§  8. Taushetsplikt
Regionale verneombud har taushetsplikt i samsvar med § 10 i forskrift
29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
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§  9. Avgift
Ordningen finansieres ved at arbeidsgiverne i virksomheter som
omfattes av forskriften betaler en avgift på XX % av lønnsutgiftene til
Fondet for regionale verneombud. Avgiften skal minst være kr. 250. For
enkeltpersonforetak skal avgiften være kr. 250.

Departementet kan bestemme endringer i avgiftssatsen. Departementet
kan herunder fastsette et innkrevingsgebyr som dekker utgiftene ved
innkrevingen av avgiften.

§  10. Dekning av utgifter til de regionale verneombudenes
virksomhet
Arbeidsutvalgene fastsetter hvert år refusjonen til fagforbundene av
lønns- og sosiale utgifter for de regionale verneombudene i de
respektive bransjer i samsvar med den fordelingsnøkkel mellom
bransjene som er bestemt av Fondsstyret, jf. § 12.

Fondsstyret fastsetter felles satser for alle bransjer til dekning av øvrige
utgifter slik som reise, diett og informasjonsmateriell.

Vedkommende fagforbund dekker utgiftene til kontorhold, utstyr og
opplæring av de regionale verneombudene. Vedkommende
arbeidsutvalg kan likevel enstemmig vedta å refundere utgifter til
opplæring, dersom dette finnes rimelig av hensyn til opplæringens art
og omfang.

BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009

Kap 3. Finansiering og organisering
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§  9. Avgift
Ordningen finansieres ved at arbeidsgiverne i virksomheter som
omfattes av forskriften betaler en avgift på XX % av lønnsutgiftene til
Fondet for regionale verneombud. Avgiften kan maksimalt være kroner
150 000.- for den enkelte virksomhet pr. år. Avgiften skal minst være
kr. 250. For enkeltpersonforetak skal avgiften være kr. 250.

Departementet kan bestemme endringer i avgiftssatsen. Departementet
kan herunder fastsette et innkrevingsgebyr som dekker utgiftene ved
innkrevingen av avgiften.

§  10. Dekning av utgifter til de regionale verneombudenes
virksomhet
Departementet Arbeidsutvalgene fastsetter hvert år, etter uttalelse fra
partene refusjonen til fagforbundene av lønns- og sosiale utgifter for de
regionale verneombudene i de respektive bransjer. i samsvar med den
fordelingsnøkkel mellom bransjene som er bestemt av Fondsstyret, jf. §
12.

Departementet Fondsstyret fastsetter, etter uttalelse fra partene felles
satser for alle bransjer til dekning av øvrige utgifter slik som reise, diett
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§  11. Fondsstyret
Fondet ledes av et styre med 13 medlemmer, hvorav 6 medlemmer
oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, 6 medlemmer av
arbeidsgivernes organisasjoner, og et medlem av Arbeidstilsynet, som
er styrets leder.

Fondsstyrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen. Departementet
fastsetter honorar til styrets medlemmer

§ 12.  Fondsstyrets oppgaver

Fondsstyret innkrever avgiften og fastsetter instruks for innkreving av
avgiften, jf. § 9.

Fondsstyret vedtar hvert år en fordelingsnøkkel som fastsetter hvor stor
andel av den innkrevde avgiften som skal gå til dekning av utgifter til
de regionale verneombudenes virksomhet i de bransjer som omfattes av
ordningen, jf. § 2.

Fondsstyret fastsetter antall verneombud i hver bransje, jf. § 4.

Fondsstyret kan fatte vedtak om at det kan iverksettes utredninger,
analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg
nytte av i sitt arbeid.
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og informasjonsmateriell.

Vedkommende fagforbund dekker utgiftene til kontorhold, utstyr og
opplæring av de regionale verneombudene. Vedkommende
arbeidsutvalg kan likevel enstemmig vedta å refundere utgifter til
opplæring, dersom dette finnes rimelig av hensyn til opplæringens art
og omfang.

§  11. Fondsstyret
Fondet ledes av et styre med 13 medlemmer, hvorav 6 medlemmer
oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, 6 medlemmer av
arbeidsgivernes organisasjoner, og et medlem av Arbeidstilsynet, som
er styrets leder.

Fondsstyrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen. Departementet
fastsetter honorar til styrets medlemmer

§ 12.  Fondsstyrets oppgaver

Fondsstyret innkrever avgiften og fastsetter instruks for innkreving av
avgiften, jf. § 9.

Fondsstyret vedtar hvert år en fordelingsnøkkel som fastsetter hvor stor
andel av den innkrevde avgiften som skal gå til dekning av utgifter til
de regionale verneombudenes virksomhet i de bransjer som omfattes av
ordningen, jf. § 2.

Fondsstyret fastsetter antall verneombud i hver bransje, jf. § 4.
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Fondsstyret skal oppnevne bransjevise arbeidsutvalg, jf. § 13, for hver
av bransjene som er omfattet av ordningen med regionale verneombud,
j f. § 2.

§13. Bransjevise arbeidsutvalg
De bransjevise arbeidsutvalgene skal bestå av Fondsstyrets medlemmer
fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner i vedkommende
bransje. I tillegg skal det oppnevnes et medlem fra Arbeidstilsynet, som
er arbeidsutvalgets leder.

De bransjevise arbeidsutvalgene fungerer for to år av gangen,
tilsvarende oppnevningsperioden i Fondsstyret, jf. § 11.

§14. Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalget for vedkommende bransje skal fastsette hvor mange
regionale verneombud som skal virke på heltid og/eller deltid, jf. § 3.

Arbeidsutvalget for vedkommende bransje påser at de regionale
verneombudene har de kvalifikasjoner som kreves og kan etter søknad
fra forbundene godkjenne andre kvalifikasjonskrav, jf. § 5.

Arbeidsutvalget for vedkommende bransje gir melding om hvem som er
oppnevnt til regionalt verneombud til Fondsstyret, Arbeidstilsynet,
vedkommende forbund og vedkommende arbeidsgiverorganisasjoner.
De virksomheter som omfattes av ordningen gis melding om hvem som
er oppnevnt som regionalt verneombud i forbindelse med Fondsstyrets
innkreving av avgiften.

Arbeidsutvalget for vedkommende bransje kan bestemme at et regionalt
verneombud skal fratas vervet før utlø et av fireårsperioden, dersom
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Fondsstyret kan fatte vedtak om at det kan iverksettes utredninger,
analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg
nytte av i sitt arbeid.

Fondsstyret skal oppnevne bransjevise arbeidsutvalg, jf. § 13, for hver
av bransjene som er omfattet av ordningen med regionale verneombud,
jf. § 2.

§13. Bransjevise arbeidsutvalg
De bransjevise arbeidsutvalgene skal bestå av Fondsstyrets medlemmer
fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner i vedkommende
bransje. I tillegg skal det oppnevnes et medlem fra Arbeidstilsynet, som
er arbeidsutvalgets leder.

De bransjevise arbeidsutvalgene fungerer for to år av gangen,
tilsvarende oppnevningsperioden i Fondsstyret, jf. § 11.

§14. Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalget for vedkommende bransje skal fastsette hvor mange
regionale verneombud som skal virke på heltid og/eller deltid, jf. § 3.

Arbeidsutvalget for vedkommende bransje påser at de regionale
verneombudene har de kvalifikasjoner som kreves og kan etter søknad
fra forbundene godkjenne andre kvalifikasjonskrav, jf. § 5.

Arbeidsutvalget for vedkommende bransje gir melding om hvem som er
oppnevnt til regionalt verneombud til Fondsstyret, Arbeidstilsynet,
vedkommende forbund og vedkommende arbeidsgiverorganisasjoner.
De virksomheter som omfattes av ordningen gis melding om hvem som
er oppnevnt som regionalt verneombud i forbindelse med Fondsstyrets
innkreving av avgiften.
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vedkommende åpenbart og vedvarende ikke utfører de oppgaver som er
pålagt gjennom denne forskriften eller grovt har misbrukt vervet.

Arbeidsutvalgene i vedkommende bransje, skal utarbeide generelle
retningslinjer for de regionale verneombudene, og godkjenne instrukser
utarbeidet av forbundene jf. § 15.

§  15. Forbundenes oppgaver
Regionale verneombud for byggevirksomhet og hotell- og
restaurantvirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Regionale
verneombud for anleggsvirksomhet og rengjøringsvirksomhet
oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund. De regionale
verneombudene ansettes i forbundene. Forbundene gir melding til
arbeidsutvalget for vedkommende bransje, jf. § 12, om hvem som er
oppnevnt.

Forbundene skal utarbeide instrukser for de regionale verneombudene
vedkommende bransje med utgangspunkt i de generelle retningslinjer
fastsatt av arbeidsutvalget etter § 14. Instruksene skal godkjennes av
arbeidsutvalget for vedkommende bransje.

§  16. Årsrapporter mv.
Regionale verneombud skal innen 1. februar sende rapport til sine
respektive forbund om sin virksomhet det foregående året.

Forbundene skal innen 15. februar sende rapport til arbeidsutvalget for
vedkommende bransje om virksomheten til sine verneombud det
foregående året.
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Arbeidsutvalget for vedkommende bransje kan bestemme at et regionalt
verneombud skal fratas vervet før utløpet av fireårsperioden, dersom
vedkommende åpenbart og vedvarende ikke utfører de oppgaver som er
pålagt gjennom denne forskriften eller grovt har misbrukt vervet.

Arbeidsutvalgene i vedkommende bransje, skal utarbeide generelle
retningslinjer for de regionale verneombudene, og godkjenne instrukser
utarbeidet av forbundene jf. § 15.

§  15. Forbundenes oppgaver
Regionale verneombud for byggevirksomhet og hotell- og
restaurantvirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Regionale
verneombud for anleggsvirksomhet og rengjøringsvirksomhet
oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund. De regionale
verneombudene ansettes i forbundene. Forbundene gir melding til
arbeidsutvalget for vedkommende bransje, jf. § 12, om hvem som er
oppnevnt.

Forbundene skal utarbeide instrukser for de regionale verneombudene i
vedkommende bransje med utgangspunkt i de generelle retningslinjer
fastsatt av arbeidsutvalget etter § 14. Instruksene skal godkjennes av
arbeidsutvalget for vedkommende bransje.

§  16. Årsrapporter mv.
Regionale verneombud skal innen 1. februar sende rapport til sine
respektive forbund om sin virksomhet det foregående året.

Forbundene skal innen 15. februar sende rapport til Arbeidstilsynet
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Arbeidsutvalgene skal innen 1. mars utarbeide rapport til Fondsstyret
om de regionale verneombudenes virksomhet innen vedkommende
bransje i det foregående året, inkludert årsregnskap.

Fondsstyret skal innen 1. april utarbeide årsrapport om ordningen i det
foregående året, inkludert årsregnskap, instrukser og rapporter fra
arbeidsutvalgene og forbundene i de bransjer som omfattes av
forskriften.

Årsrapporter, planer og årsregnskap sendes de relevante
hovedorganisasjonene, Arbeidstilsynet og departementet.

§  17. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er sekretariat for Fondsstyret og arbeidsutvalgene.

Kap. 4 Avsluttende bestemmelser

§  18. Klage
Arbeidsutvalgenes og Fondsstyrets vedtak kan påklages til
departementet.

§  19. Straffeansvar
Overtredelse av forskriften eller vedtak i medhold av denne, eller
medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven
kapittel 19.

§  20. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft [xxxxxx]. Fra samme tid oppheves forskrift
av 19. september 1997 nr. 1018 om regionale verneombud i bygge- og
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arbeidsutvalget for vedkommende bransje om virksomheten til sine
verneombud det foregående året.

Arbeidsutvalgene skal innen 1. mars utarbeide rapport til Fondsstyret
om de regionale verneombudenes virksomhet innen vedkommende
bransje i det foregående året, inkludert årsregnskap.

Arbeidstilsynet Fondsstyret skal innen 1. april utarbeide årsrapport om
ordningen i det foregående året, inkludert årsregnskap, instrukser og
rapporter fra arbeidsutvalgene og forbundene i de bransjer som omfattes
av forskriften.

Årsrapporter, planer og årsregnskap sendes de relevante
hovedorganisasjonene, Arbeidstilsynet og departementet.

§  17. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er sekretariat for Fondsstyret og arbeidsutvalgene.

Kap. 4 Avsluttende bestemmelser

§  18. Klage
Arbeidstilsynets vedtak kan påklages til departementet.
Arbeidsutvalgenes og Fondsstyrets vedtak kan påklages til
departementet.

§  19. Straffeansvar
Overtredelse av forskriften eller vedtak i medhold av denne, eller
medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven
kapittel 19.
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§ 20.  Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft [xxxxxx]. Fra samme tid oppheves forskrift
av 19. september 1997 nr. 1018 om regionale verneombud i bygge- og
anleggsbransjen.


