Проект 2008/108471 "Здравословни, безопасни и
екологични условия на труд", България

Норвежката конфедерация на синдикатите LO кандидатства заедно с
КНСБ пред Норвежката програма за сътрудничество с 2-годишен Проект
“Здравословни, безопасни и екологични условия на труд, България”.
Проектът беше одобрен и стартира официално през месец май тази
година с партньори от България: Министерство на труда и социалната
политика, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, Институт за
социални и синдикални изследвания и от Норвегия – Институтът FAFO.
Целта на проекта е Изграждане на Мрежа от комитети по условия на труд
в България, като се започне с 2 пилотни групи браншове:
І група: здравеопазване, металургия, транспорт
ІІ група: енергетика, строителство, корабоплаване - Моряшки синдикат.
Дейностите по проекта предвиждат размяна на добри практики в
областта на условията на труд на работното място – както от законодателна
гледна точка, така и като практики – и изграждане на мрежа от комитети и групи
по условия на труд в пилотните браншове. Всички резултати от проекта –
изследвания, планове за действие, материали за обучение, правила за
функциониране на мрежата, ще бъдат отразени в специална Интернет
страница по проекта, както и по време на информационни кампании във всички
региони на страната.
От 12 до 14 юни 6-членна делегация на Норвежката конфедерация на
синдикатите и Института FAFO, водена от преизбрания й президент Roar
Flåthen, посети България, след което отпътува за първата конференция в
Букурещ, където колегите от 3 румънски синдикати - FRATIA, Cartel Alfa, CSDR
- започнаха аналогичен проект.
От 17 до 22 август 6-членна българска и 7-членна румънски делегации
бяха на работна среща в Осло. Срещата откри лично президентът Роар
Флетен, придружаван от Международния
секретар – Карин Беате Теодорсен и
ръководителя на звеното по европейски
въпроси – Андре Нерхейм в присъствието
на Кнут Рингстат – консултант в Иновация
Норвегия, който представи основните
параметри и изисквания към двата
проекта.

-

Последва запознаване с:
- „Ролята на синдикатите по Безопасност,
здраве & околна среда. Взаимовръзки в
двустранния и тристранния социален диалог по Безопасност, здраве &
околна среда” от Националния секретар на Норвежкия синдикат на
работниците в индустрията и енергетиката
„Норвежката система за БЗУТ. Норвежкият закон за Трудова среда.
Вътрешни правила за контрол. Комитети за трудова среда”, хпескганети от
секретаря на Департамент „Работна среда” на LO.
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- С „БЗУТ и социален диалог от гледна точка на работодателските организации”
ни запозна Помощник директорът по Безопасност, здраве & околна среда на
Федерацията на Норвежката промишленост.
- „Трипартитната система и важността на социалния диалог за трудова
среда от гледна точка на институциите” представи Главен консултант към
Министерство на труда и социалното включване.
- „Развитието на предприятията и участие на заетите” беше темата на Старши
изследовател към Изследователския институт по труда AFI.
- „Превантивна дейност на Службата за трудова медицина (СТМ) в системата
за Безопасност, здраве & околна среда. Вътрешни и външни СТМ. ” беше
представена от Служба по трудова медицина на работническото движение - AMed.
- „Норвежката Инспекция по труда – надзор, роля и отговорности по
отношение на Безопасност, здраве & околна среда” бе предмет на
презентацията на Консултант от Норвежка инспекция по труда
Бяха организирани срещи на място със старши представителите и други
делегати по безопасност на 2 компании – PEAB - работеща в предлагане на
услуги за строителството и строителното инженерство в Скандинавия и на
пиповарна Ringnes.
Делегациите посетиха и Института за изследване на труда и социалните
въпроси FAFO, където след представяне на основната му дейност от г-жа Line
Eldring, Директор изследвания се концентрирахме върху:
- „Мониторинг на трудовата среда. Резултати от
изследвания по
Безопасност, здраве & околна среда, финансирани от LO и
- „Индустриална демокрация и работническо участие в Норвегия
Бяхме поканени и в Парка Vaterland, където имахме удоволствието да
присъстваме на “първа среща”, на която LO и Норвежките политици отбелязаха
началото на националната изборна кампания с кратки слова на Roar Flåthen –
Президент на LO и Jens Stoltenberg – Норвежки премиер-министър и чухме
предизборна песен "Всеки трябва да се присъедини".
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