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4. För att trygga en effektiv samverkan mellan inspektionsmyndigheten 
och företagets chef bör den nationella lagstiftningen göra nämnda chef an
svarig:

a) för ständigt och lämpligt övervakande av arbetena, så att gällande sä
kerhetsföreskrifter iakttagas;

b) för vidtagande av alla övriga möjliga och nödvändiga åtgärder till fö
rebyggande av olycksfall och särskilt till undvikande att till arbeten, 
som kunna befaras medföra risk för olycksfall, användas personer, 
vilka han vet vara döva eller hava bristande synförmåga eller benägen
het för svindel;

c) för underrättande, på sätt den nationella lagstiftningen bestämmer, av 
inspektionsmyndigheten om varje arbetsföretag inom byggnadsindust
rien, vilket han ämnar igångsätta;

d) för rapportering, på sätt den nationella lagstiftningen bestämmer, till 
vederbörande myndighet av alla inom företaget inträffade olycksfall.

10) Rekommendation (nr 55) angående samverkan till förekommande 
av olycksfall inom byggnadsindustrien.

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 3 juni 1937 till sitt tjugotredje sammanträde 
och beslutit antaga vissa förslag angående samverkan till förekom

mande av olycksfall inom byggnadsindustrien, vilken fråga inbegripes 
under den första punkten på dagordningen för sammanträdet,

samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda
tion,

antager denna, den tjugotredje dagen i juni år ett tusen nio hundra trettiosju 
efterföljande rekommendation, som skall benämnas »Rekommendation an
gående samverkan till förekommande av olycksfall (byggnadsindustri), 1937».

Med hänsyn till att det utöver konventionen och rekommendationen an
gående säkerhetsföreskrifter (byggnadsindustri), 1937, rekommendationen 
angående inspektion (byggnadsindustri) 1937 och rekommendationen angå
ende förekommande av olycksfall i arbete, 1929, är önskvärt att få till stånd 
en särskild rekommendation angående förekommande av olycksfall inom 
byggnadsindustrien medelst säkerhetsorganisationer,

hemställer konferensen, att varje medlem av internationella arbetsorga
nisationen måtte taga under övervägande efterföljande principer och regler 
beträffande förekommandet av olycksfall inom byggnadsindustrien:

1. Det är önskvärt, att inom byggnadsindustrien måtte upprättas organi
sationer för förekommande av olycksfall, vilka organisationer skulle åväga
bringa samverkan mellan alla dem, som söka få till stånd en minskning av 
olycksfallens antal och svårighetsgrad och detta särskilt beträffande de 
olycksfallsrisker, rörande vilka inga lagstadgade föreskrifter finnas medde
lade.

2. För att åstadkomma en effektiv dylik samverkan borde inom alla före
tag, där så är möjligt, upprättas en särskild säkerhetsorganisation, innefat
tande representanter för arbetsgivaren och personalen.

3. Det skulle jämväl vara önskvärt att, i den form och inom de gränser 
inspektionsmyndigheten. bestämmer, få till stånd en direkt samverkan mellan 
vederbörande inspektör, arbetsgivaren och representanter för företagets per
sonal.
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4. Propagandan för säkerheten inom byggnadsindustrien skulle kunna gö
ras mer effektiv genom ständig samverkan mellan inspektionsmyndigheten 
och alla av ämnet berörda organisationer; säkerhetsorganisationer (blanda
de eller särskilda) av arbetsgivare och arbetare; fackliga arbetsgivar- och 
arbetarorganisationer; föreningar av arkitekter eller ingeniörer; föreningar 
för standardisering m. fl. samt inrättningar (offentliga, halvoffentliga eller 
enskilda) för olycksfallsförsäkring.

5. 1) Periodiska möten borde hållas av representanter för de i föregående 
moment omnämnda organisationerna med representanter för inspektions
myndigheten jämte representanter för andra offentliga organ.

2) Sådana möten skulle hava till uppgift att gemensamt undersöka meto
der, som kunde vara ägnade att förbättra förekommandet av olycksfall inom 
byggnadsindustrien.

6. Inspektionsmyndigheten borde medverka till förekommandet av olycks
fall genom att samarbeta med alla, som vore intresserade för en nödvändig 
propaganda, vilken kunde utövas under exempelvis följande former: under
visning örn säkerheten (instruktionssammankomster, demonstrationer, mö
ten, föredrag, biografföreställningar), utdelning av handböcker, broschyrer, 
tidskrifter eller andra publikationer, som återgiva eller analysera olycksfalls- 
statistik, samt uppsättande av, såvitt möjligt, illustrerade anslag.

11) Rekommendation (nr 56) angående yrkesutbildning för byggnads
industrien.

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 3 juni 1937 till sitt tjugotredje sammanträde 
och beslutit att antaga vissa förslag angående yrkesutbildning för 

byggnadsindustrien, vilken fråga är inbegripen under första punkten 
på dagordningen för sammanträdet,

samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommendation,
antager denna, den tjugotredje dagen i juni år ettusen nio hundra trettiosju 
efterföljande rekommendation, som skall benämnas »Rekommendation an
gående yrkesutbildning (byggnadsindustrien), 1937».
Konferensen,

som erinrar, att den vid sitt tolfte sammanträde (1929) antagit en rekom
mendation angående förebyggande av olycksfall i arbete, vilken rekommen
dation i en av sina delar behandlar frågan om yrkesutbildning,

och anser, att yrkesutbildning, med hänsyn till risken för olycksfall, är 
av särskilt stor betydelse för byggnadsindustrien, 

förordar, att tekniska och yrkesskolors undervisningsplaner beträffande 
byggnadsindustrien skola innefatta teoretisk och praktisk undervisning rö
rande:

a) de material, som användas för uppförande av ställningar, samt prin
ciperna för ställningars uppförande och underhåll;

b) konstruktion och underhåll av lyftanordningar, som användas inom 
byggnadsindustrien;

c) anordnande och övervakande av säkerhetsåtgärder å byggnadsplatserna;
d) säkerhetsföreskrifterna angående byggnadsarbete.
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