
Ed. 426. Frumvarp til laga [18. mál]
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

(Eftir 2. umr. í Ed., 5. maí.)

Samhljóða þskj. 18 með þessum breytingum:

6. gr. hljóðar svo:
Í fyrirtækjum. þar sem eru 5.0 starfsmenn eða fleiri, skal stofna öryg.gisnefnd.

Starfsmenn kjósa úr sínum hópi tvo futltrúa og atvinnurekandi tilnefnir tvo full-
trúa. Þessi nefnd skal skipuleggja aðgerðir varðandi aðbúnað, hollustuhætti og
öryggi innan fyrirtækisins, annast fræðslu starfsmanna um þessi efni og hafa eftirlit
á vinnustöðum með því, að ráðstafanir er varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi
komi að tilætluðum notum.

Þegar starfsmenn Vinnueftirlits ríkisins koma í eftirlitsferðir í fyrirtæki, skulu
þeir hafa samband við atvinnurekanda eða umboðsmann hans, öryggistrúnaðar-
mann starfsmanna, félagslegan trúnaðarmann starfsmanna sbr. 1. mgr. 4. gr. og
við öryggisnefndir. þar sem þær eru starfandi. Nefndum aðilum skal auðvelda, svo
sem kostur er, að leggja vandamál fyrir Vinnueftirlit ríkisins.

50. gr. hljóðar svo:
Efni og vörur, sem geta verið hættuleg eða á annan hátt stofnað heilsu og

öryggi manna í voða, þar með taltn sprengi- og eldfim efni og sprengiefni, má
aðeins framleiða eða nota við framleiðslu eða á annan hátt á vinnustað, ef þeim
framleiðslu-, starfs- og vinnsluaðferðum er beitt, sem tryggja að starfsmenn séu
varðir gegn slysum, eitrunum og sjúkdómum.

Nauðsynlegar og auðskildar leiðbeiningar á íslensku skulu fylgja með, um
meðferð, viðhald, flutning, uppsetningu og frágang, þegar viðkomandi hlutir eru
afhentir.

Við framleiðslu, geymslu, merkingu, flutning og notkun skal fylgja viðurkennd-
um stöðlum, ákvæðum laga og reglugerða. svo og fyrirmælum Vinnueftirlits ríkis-
ins, að því el' varðar hollustuhætti og öryggi.

!J5. gr. hljóðar svo:
Á hverju sjö daga tímabili skulu starfsmenn fá a. m. Je einn vikulegan frídag,

sem tengist beint samfelldum daglegum hvíldartima, sbr. 52. gr.
Að svo miklu leyti sem hví verður við komið. skal vikulegur frídagur vera

á sunnudegi og að svo miklu leyti sem því verður við komið, skulu allir þeir, sem
starfa i fyrirtækinu, fá frí á þeim degi.

Ef nauðsyn krefur má fresta vikulegum frí degi og gefa þess í stað frí síðar:
a) þeim sem starfa í heiIhrigðis- og vistunarstofnunum eða við önnur hjúkrunar-

og líknarstörf.
h) heim sem vinna við vörslu dýra og gróðurs.
e) heim sem annast framleiðslu- og þjónustustörf, þar sem sérstakar aðstæður

D:era slík frávik nauðsynleg.
d) þeim sem annast þau störf, sem nauðsynleg eru vegna öryggismála og varð-

veislu verðmæta.
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Ennfremur má veita frávik, þegar ytri aðstæður svo sem veður og önnur nátt-
úruöfl, slys, orkuskortur. bilun á vélum, tækjum eða öðrum búnaði eða aðrir til-
svarandi ófyrirséðir atburðir trufla eða hafa truflað rekstur.

Aðilar vinnumarkaðarins skulu gera með sér samkomulag um framkvæmd
þessarar greinar.

73. gr. hljóðar svo:
Vinnueftirlit er eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum.

Það eftirlit er í höndum sérstakrar stofnunar, sem nefnist Vinnueftirlit ríkisins.
Félagsmálaráðherra fer með þessi mál.
Vinnueftirlit ríkisins er sjálfstæð stofnun.
Ráðherra er heimilt að skipta stofnuninni í deildir að fengnum tillögum stjórnar

stofnunarinnar.
Ráðherra skal setja reglur um skiptingu landsins í eftirlitsumdæmi að fengnum

tillögum stjórnar og forstjóra stofnunarinnar.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd á lögum þessum.

74. gr. hljóðar svo:
Ráðherra skipar stjórn stofnunarinnar þannig:
Þrjá stjórnarmenn tilnefnda af Alþýðusambandi íslands, tvo stjórnarmenn til-

nefnda af Vinnuveitendasambandi Íslands, einn stjórnarmann tilnefndan af Vinnu-
málasambandi samvinnufélaganna, einn stjórnarmann tilnefndan af Bandalagi starfs-
manna ríkis og bæja, einn stjórnarmann tilnefndan af Sambandi íslenskra sveitar-
félaga og einn stjórnarmann án tilnefningar. Varamenn í stjórnina skulu skipaðir
á sama hátt.

Ráðherra skipar formann stjórnar úr hópi stjórnarmanna og ákveður stjórnar-
laun. Skipan stjórnar skal vera til fjögurra ára í senn.

77. gr. hljóðar svo:
T"] þess að standast kostnað af framkvæmd laga þessara. skulu fyrirtæki þau,

er lö~ þessi gilda um, greiða í ríkissjóð iðgjöld, sem innheimt skulu ásamt slysa-
tryggingagjaldi, sbr. lög um almannatryggingar.

Iðgjöld skulu reiknast af sama stofni og slysatryggingaiðgjald, sbr. 1. mgr.
þessarar gre'nar. Hundraðshluti iðgjalds skal ákveðinn með reglugerð fyrir eitt ár i
senn, með hliðsjón af fjárhagsáætlun Vinnueftirlits ríkisins, ásamt leiðréttingu vegna
tekjuafgangs eða tekiuhalla næsta reikningsárs á undan.

Aðrar tekjur stofnunarinnar eru skrásetningar- og eftirlitsgjöld samkvæmt 1.
mgr. 49. gr. og gjöld fyrir aukaþjónustu samkvæmt 4. mgr. 80. gr.

78. gr. hlióðar svo:
Vinnueftirlit ríkisins hefur það verkefni að:

a) leiðbeina fyrirtækjum. örygg'snefndum, öryggisnefndum sérgreina, aðilum
vinnumarkaðarins Og oninberum aðilum um mál er varða starfsumhverfi,

b) nð"toða félagsmálaráðuneytið við undirbúning á reglugerðum í samræmi v;ð
lög þessi,

e) gefa út reglur og leiðbeintngar í samræmi við lög þessi,
d) afla Og viðhalda bekkingu um félagslega og tæknilega þróun í þeim tilgangi

að stuðla að því að efla öryggi og bæta hollustuhætti í starfsumhverfi,
e) veita, í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, fræðslu og upplýsingar varðandi

hættur á vinnustöðum og varntr gegn þeim, svo og um nýja tækni og, þekk-
ingu. sem stuðlað getur að umbótum á aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á
vinnustöðum,

f) sjá 11m að haldin sé skrá vfir hvers konar sjúkdóma, sem ætla má að eigi
orsakir í starfsumhverfi, tíðni þeirra og útbreiðslu. Vinnueftirlitið skal m. a.
á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga eiga frumkvæði að því, að rannsóknir
verði framkvæmdar uf viðeigandi stofnunum á hinum ýmsu tegundum at-
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vinnusjúkdóma. svo og fylgjast með, að aðgerðir séu viðhafðar til varnar gegn
og lækningar á þeim,

g) fjalla um öryggisþætti i áætlunum um vinnslu- og framleiðsluaðferðir, vinnu-
staði, tækni- og tækjabúnað og fleira. Einnig um notkun efna, þegar í lögum
eða reglugerðum er mælt svo fyrir, að leyfi Vinnueftirlits ríkisins þurfi til,

h) hafa eftirlit með og sjá um, að lögunum og þeim reglum, sem settar eru sam-
kvæmt þeim, sé framfylgt.

100. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 23

1. febrúar 1952 um öryggisráðstafanir á vinnustöðum með síðari breytingum. Enn-
fremur falla úr gildi önnur lagaákvæði, sem brjóta í bága við þessi lög.

Bráðabirgðaákvæði hljóða svo:
1. Nú brýtur starfsemi við gildistöku laga þessara að einhverju leyti Í bága við

ákvæði þeirra, og skal þá forstjóra Vinnueftirlits ríkisins heimilt að veita til-
tekinn frest til þess að koma því í lag, sem ábótavant kann að reynast.

2. Reglugerð samkvæmt 6. mgr. 73. gr., svo og reglur samkvæmt lögum þessum,
skal setja svo fljótt sem verða má. Þar til þær hafa verið staðfestar, skulu
þær reglugerðir og reglur, sem nú gilda um þau mál, er lög þessi taka til, vera
í gildi, enda hrjóti ákvæði þeirra eigi í bága við ákvæði laga þessara.

3. Félagsmálaráðherra skal fyrir 1. júní 1981 setja reglugerð um þau ákvæði laga
þessara, sem snerta landbúnaðinn.

Skal þar m. a. kveð;ð á um aðild Stéttarsambands bænda að ákvörðunum
um þau ákvæði laganna er sérstaklega varða landbúnaðinn. Reglugerðin skal
samin í samráði við stjórn Vinnueftirlits ríkisins, Stéttarsambands bænda og
Búnaðarfélags íslands.

4. Seðlabanki ísland" skal árlega á næstu fimm árum útvega fjármagn 500 m'Iljónir
króna á ári miðað við verðlag 1. janúar 1979, til lánveitinga til fyrirtækja,
sem þurfa að framkvæma endurbætur á vinnuaðstöðu starfsfólks eða til þess
að bæta aðbúnað. hollustuhætti og öryggi á vinnustað. Tryggja skal að láns-
féð verði eingöngu notað til endurbóta á almennu starfsumhverfi starfsfólks
hjá fyrirtækjum, sem eru í rekstri við gildistöku laga þessara. Lánstími skal
vera allt að fimm ár. Alþýðu samband Íslands, Vinnumálasamband samvinnu-
félaganna og Vinnuveitendasamband Íslands tilnefni fulltrúa til þess að fjalla
um lánaþörf og lánveitingar ásamt fulltrúum stjórnvalda.

6. Lög þessi skal endurskoða í samráði við aðila vinnumarkaðarins og stjórn
Vinnueftirlits ríkisins eigi síðar en fimm árum eftir gHdistöku þeirra.
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