
Ed. 403. Nefndarálit [18. mál]
um frv. til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Frá félagsmálanefnd.

Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta á mörgum fundum. Sendi hún frum-
varpið til umsagnar ýmissa aðila sem hún taldi að mál þetta varðaði. Einnig boðaði
nefndin á sinn fund til viðræðu og upplýsinga fu1ltrúa allra þeirra aðila, sem unnu
að gerð frumvarpsins, svo og þeirra er hún áleit að hefðu hagsmuna að gæta. Í
þeim umræðum kom fram, að fulltrúar allra, er að frumvarpsgerðinni stóðu, náðu
samstöðu um frumvarpið, nema fulltrúi Heilbrigðiseftirlits ríkisins sem skilaði sér-
áliti.

Frumvarp þetta er samið í framhaldi af sameiginlegum tillögum sem aðilar
vinnumarkaðarins lögðu fram í kjarasamningum vorið 1977 um aðgerðir í vinnu-
verndarmálum og sambykktar voru af þeim og ríkisstjórninni 19. apríl 1977.

Hinn 22. júní 1977 ritaði forsætisráðuneytið Alþýðusambandi íslands, Vinnu-
veitendasambandi íslands oz Vinnumálasambandi samvinnufélaganna bréf þar sem
segir m. a.: "RíkisstJórnin hefur ákveðið að skipa nefnd til að semja frv. um aðbúnað,
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum." Var nefnd þessi skipuð hinn 14. sept. 1977
og áttu sæti í henni brír fulltrúar frá Albýðusambandi. íslands, tveir fulltrúar frá
Vinnuveitendasamhandi íslands, einn fulltrú! fr~ Vinnumálasambandi samvinnufélag-
anna og hr-ír fulltrúar skipaðir af félagsmálaráðherra.

Nefnd þessi hafði samráð við fjölmargar stofnanir. sem lögum sumkvæmt hafa
eftirlit :'l vinnustöðum hér á landi, og vann nefndin samkvæmt Því meginsjónarmiði
,,;";I'ftir1it með "ðhtínaði hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum yrði sem allra mest
innan vinnustaðanna sjálfra.

Í frumvarpi bessu er, í samráði v;ð samkomulagið frá 19. apríl 1977, lagt til að
I'in stofnun, Vinnueftirlit ríkisins, sjái um framkvæmd laganna. Er með bví lögð
rík áhersla á nauðsyn náins samstarfs allra Þeirra aðila sem hafa eftirlit á vinnu-
stö;";llm. tq bess að komið verði í veg fvrir tvöfalt og margfalt eftirlit með sama þætti
á vinnustað, eins og nú vill brenna við.

Félagsmálanefndinni bárust margar umsagnir um frv. og hefur hún f.1allað ítar-
lega um þær allar. Margar umsagnirnar báru ljós merki þess samstarfs og samkomu-
lags, sem náðst hafði með aðilum vinnumarkaðarins við gerð frumvarps þessa,
og náinna tengsla be ss við kjarasamninga, svo sem að framan greinir.

Nefndin varð sammála um að leggja til að frv. verði samþykkt með þeim breyt-
ingum sem hún stendur sameiginlega að og fluttar eru tillögur um á sérstöku þing-
skjali. Einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til þess að flytja eða fylgja sérstökum
breytingartillögum sem fram kunna að koma.

Alþingi, 30. apríl 1980.
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