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Høring - Forslag til endringer i byggherreforskriften
LO er positive til endringene i forskriften i sin helhet men har noen
kommentarer til enkelte endringer.
§ 3 Hvem forskriften retter seg mot.
LO er positive til at koordinator og byggherres representant fjernes som
pliktssubjekter, slik at det er tydelig at det er byggherre som har ansvaret for at
kravene i forskriften blir oppfyllt. Vi ønsker likevel å påpeke at det er viktig at
koordinator og byggherres representant, har kjennskap til forskriften. Det
foreslås at dette ivertas i kommentarene; at dersom byggherre utpeker ekstern
koordinator eller en representant, skal byggherre gjøre disse kjent med
byggherreforskriften. Særlig de deler av forskriften som retter seg mot deres
oppgaver.
Til forskriftens § 13 sjette ledd andre punktum
Vi merker oss at det er foreslått realitetsendringer når det gjelder
kompetansekrav til koordinator fra eksisterende forskrift. I gjeldende forskrift er
det krav om at koordinator i utførelsesfase skal ha praktisk erfaring fra byggeeller anleggsarbeid. I forslaget som er på høring er dette fjernet.
Det vil være uhensiktsmessig å fjerne dette kravet. LO reagerer sterkt på at
Arbeidstilsynet ikke synes å se viktigheten av å ha en grunnleggende kjennskap
til kompleksiteten som en bygg- eller anleggsplass har. Det er nettopp
manglende kjennskap til hvordan en byggeplass fungerer i praksis som ofte kan
være direkte årsak til at risiko oppstår, eller ikke er tilstrekkelig undersøkt.
LO mener kravet om praktisk erfaring fra bygg- eller anleggsarbeid for
koordinator i utførelsesfasen må bestå i forskriften.
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Til Forskriftens § 14 femte ledd
Det vil være koordinator i utførelsesfasen som vil være nærmest til å avdekke
eventuelle nye risikoforhold underveis i byggeprosessen. I kommentarene står
det at koordineringen omfatter å følge opp SHA-planen og at endringer som kan
ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal meldes til
byggherren, som etter § 8 skal oppdatere planen. Vi ønsker at dette reflekteres i
forskrift, f.eks ved en endring i punkt a som foreslås å lyde som følgende:
a) følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø, og melde om endringer av risikoforhold som oppstår
underveis i prosjektet til byggherre.
Til § 5 Byggherrens plikter under planlegging og prosjektering
LO er opptatt av at norske byggeplasser skal være trygge og seriøse. Vi er også
svært opptatt av at det tilrettelegges for at man kan stå i arbeid lenge. Derfor
skulle vi ønske at det kom en bestemmelse som stiller krav til vurdering av ulike
hjelpemidler allerede i planleggingfasen.
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