2. juni 2015

Vedtægter for Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)
§1 Navn og selskabsretligt grundlag
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en 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.
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret 16. juli 2008.
Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan forkortes Bam-bus.
Bam-bus er selskabsretligt en del af Byggeriets Uddannelser, CVR 27-69-50-94, forkortet BU.
BU’s ansvar for Bam-bus’ virksomhed reguleres af en intern aftale mellem BU og Bam-bus.
§2 Formål
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har til formål at bidrage til:
• Forbedring af virksomhedernes systematiske, forebyggende arbejdsmiljøindsats, herunder udvikling af
deres arbejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurdering samt valg af arbejdsmiljørepræsentanter
• Påvirkning af lederes og medarbejderes arbejdsmiljøadfærd og holdninger til arbejdsmiljø
• Udbrede kendskab til konkrete forebyggelsesmuligheder i forbindelse med arbejdets udførelse
• Deltage i videndeling med henblik på forbedring af den samlede arbejdsmiljøindsats med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, de tilsluttede organisationer og andre relevante arbejdsmiljøaktører
§3 Opbygning og sammensætning
Stk 1
Bestyrelsen består af
• Formandskabet for Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond
• Formandskabet for Bam-bus’ styregruppe
Direktøren for Bam-bus deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsen fastlægger en mål- og rammeplan for Bambus virksomhed og godkender efter indstilling fra
Styregruppen det årlige budget.
Stk 2
Styregruppen består af 6 medlemmer med stemmeret jf. dog §9 stk 2:
• Tre medlemmer udpeget af de tilsluttede arbejdsgiverorganisationer
• Tre medlemmer udpeget af de tilsluttede lønmodtagerorganisationer

Styregruppen består herudover af følgende medlemmer uden stemmeret:
• Direktøren for Bam-bus
• En repræsentant for Bam-bus’ medarbejdere
Styregruppen kan beslutte at tilknytte repræsentanter for relevante organisationer eller institutioner som
observatører uden stemmeret permanent eller for en periode.
Medlemmerne af styregruppen udpeges af de respektive organisationer. De respektive organisationer kan
når som helst kan udskifte sine egne repræsentanter. De respektive organisationer afholder selv udgifterne
til deres repræsentanters deltagelse i styregruppens arbejde.
Styregruppen fastlægger den årlige arbejdsplan, godkender den årlige beretning over Bam-bus’ virksomhed, godkender den økonomiske årsrapport, indstiller det årlige budget til bestyrelsen og drøfter Bam-bus’
virksomhed.
Styregruppen fastlægger selv en forretningsorden med regler om mødehyppighed, indkaldelse og referat,
beslutningsdygtighed, afstemningsregler mv.
Stk 3
Bestyrelsen udpeger blandt styregruppens stemmeberettigede medlemmer et formandskab bestående af
en formand og en næstformand.
Både Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen skal være repræsenteret i styregruppens formandskab.
Posterne som formand og næstformand besættes på skift i en periode af 2 år af henholdsvis arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden.
§4 Sekretariat
Stk 1
Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra styregruppens formandskab en direktør.
Direktørens løn- og ansættelsesforhold fastlægges årligt efter aftale mellem styregruppens formandskab og
direktøren.
Stk 2
Direktøren er ansvarlig for Bam-bus drift i forhold til den fastlagte mål- og rammeplan, det årlige budget og
den årlige arbejdsplan.
Stk 3
Direktøren afgiver årligt en beretning for Bam-bus virksomhed i det foregåede år.
Beretningen forelægges styregruppen til godkendelse.
§5 Administration
Stk 1
BU stiller lokaler og administrativ bistand til rådighed i henhold til den interne aftale mellem BU og Bambus.

Stk 2
Direktøren er ansvarlig for løn- og personaleadministration, bogføring og regnskab jf. dog den interne aftale
mellem BU og Bam-bus om BU’s varetagelse af administrative opgaver for Bam-bus.
§6 Personale
Stk 1
Direktøren ansætter i samråd med styregruppens formandskab Bam-bus arbejdsmiljøkonsulenter og eventuelt øvrigt personale.
Stk 2
Personalets løn- og ansættelsesforhold fastlægges årligt efter aftale mellem direktøren og den enkelte
medarbejder indenfor de budgetmæssigt fastlagte rammer.
§7 Økonomi
Stk 1
Bam-bus finansieres af de tilskud, som de tilsluttede overenskomstområder bidrager med.
Bam-bus kan herudover modtage tilskud fra anden side til særlige opgaver eller projekter.
Bam-bus kan ikke fakturere de omfattede virksomheder for almindelige opgavevaretagelse eller tilbyde
andre virksomheder tilsvarende ydelser som indtægtsdækket virksomhed.
Stk 2
Regnskabsåret følger BU’s regnskabsår.
Stk 3
Den økonomiske årsrapport skal revideres af en autoriseret revisor.
Den reviderede økonomiske årsrapport forelægges styregruppen til godkendelse.
§8 Tilslutning og udmeldelse
Stk 1
Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra Styregruppen de generelle vilkår for nye overenskomstområders
tilslutning til Bam-bus.
Stk 2
Parterne i en overenskomst indenfor bygge- og anlægsområdet kan i enighed anmode om tilslutning til
Bam-bus.
Styregruppen kan godkende en sådan anmodning og kan eventuelt stille særlige betingelser fastlægge særlige vilkår for tilslutningen.
Tilslutning kan ske når som helst.

Stk 3
Hel eller delvis udmeldelse af et overenskomstområde kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår.
Et overenskomstområde, der udtræder, har ikke krav på nogen andel af Bam-bus’ formue, men hæfter
forholdsmæssigt for Bam-bus’ gæld, indtil den økonomiske årsrapport for det regnskabsår, hvor udtrædelsen finder sted, er godkendt af styregruppen.
Stk 4
Bestyrelsen kan efter høring af Styregruppen ophæve et overenskomstområdes tilslutning til Bam-bus i
tilfælde af misligholdelse af de jf. stk 1 og 2 fastlagte vilkår for tilslutningen eller andre tungtvejende grunde.
§9 Ændring mv. af vedtægten
Stk 1
Denne vedtægt erstatter ’Vedtægter for BYGGERIETS ARBEJDSMILJØBUS’ af 16. juli 2008.
Stk 2
Bestyrelsen kan med virkning fra et kalenderårs begyndelse ændre denne vedtægt. Bestyrelsen kan dog når
som helst regulere antallet af medlemmer af Styregruppen jf. § 3 stk. 2.
Styregruppen skal høres inden ændringer af vedtægten iværksættes.

Godkendt af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ styregruppe den 2. juni 2015

