
Nd. 64. Frumvarp til laga [47. mál]
um öryggisráðstafanir á vinnustöðum.

Flm.: Emil Jónsson.

I. KAFLI
Gildissvið laganna, tilkynningarskylda o. fl.

1. gr.
Lög þessi ná til sérhverrar starfsemi, þar sem einn verkamaður eða fleiri

vinna, eða notuð er orka, sem er eitt hestafl eða meira, hvort tveggja þó með þeim
undantekningum, er greinir i lögum þessum.

Undanþegin lögum þessum eru:
1. siglingar, fiskveiðar og aðrar veiðar, þar með talin aðgerð á veiðinni á skips-

fjöl, enda sé ekki um sérstök verksmiðjuskip að ræða,
2. loftferðir,
e. vinna i einkaíbúð vinnuveitanda, enda sé um algeng heimilisstörf að ræða,
4. allur almennur búrekstur.

Ráðherra getur þó, í samráði við öryggismálastjóra, mælt svo fyrir í reglu-
gerð, að vélar og önnur áhöld og mannvirki, sem lög þessi ná ekki til, en ætla má
að sérstök hætta geti stafað af, skuli vera háð því eftirliti, er lög þessi mæla fyrir um.

2. gr.
Verkamaður merkir i lögum þessum hvern þann mann, karl eða konu, sem

vinnur utan heimilis síns í annars manns þjónustu.
Vinnuveitandi merkir í lögum þessum hvern þann mann, karl eða konu, sem

hefur i þjónustu sinni einn eða fleiri verkamenn.
Sé fyrirtæki, sem lög þessi ná til, rekið af tveim mönnum eða fleiri i sam-

einingu, telst aðeins annar eða einn þeirra vinnuveitandi samkvæmt þessum lögum,
en hinn eða hinir teljast vera verkamenn, enda vinni þeir við fyrirtækið. Skal það
tilkynnt öryggiseftirlitinu, hver sé talinn vinnuveitandi.

Framkvæmdastjóri félags telst vinnuveitandi í merkingu þessara laga.
Sé um opinberan rekstur að ræða, telst vinnuveitandi sá, er umsjón hefur með

rekstrinum, og skal það tilkynnt öryggiseftirlitinu, hver það er.

3. gr.
Sérhvert fyrirtæki, sem lög þessi ná til (sbr. 1. gr.), skal tilkynna öryggiseftir-

litinu starfsemi sína áður en liðinn er hálfur mánuður fra því hún hófst. Tilkynn-



ingunni skulu fylgja fullnægjandi upplýsingar um starfsemina, hvers konar og
hve mikil orka er notuð, hve margir verkamenn vinni þar að jafnaði og annað það,
er máli kann að skipta og krafizt verður. Ef notuð eru í fyrirtækinu efni, efnasam-
bönd eða lofttegundir, sem hættuleg teljast heilsu manna, skal fylgja um þau skrá
frá trúnaðarlækni öryggiseftirlitsins.

Þegar gerð er breyting á fyrirtæki, skal senda öryggiseftirlitinu sams konar
tilkynningu og um getur í 1. málsgr, þessarar greinar strax og breytingum er lokið.

Eigandi farandvélar skal tilkynna hana öryggiseftirlitinu, og þegar þess er
óskað, láta því í té upplýsingar um, hvar vélin er í notkun.

4. gr.
Rísi ágreiningur milli öryggismálastjóra og vinnuveitanda um það, hvort til-

tekin starfsemi sé háð ákvæðum laga þessara, má skjóta ágreiningnum til öryggis-
ráðs, og kveður það upp úrskurð um hann.

II. KAFLI
Almenn ákvæði um tilhögun á vinnustað.

5. gr.
Vinnuveitanda ber að sjá um, að á vinnustað sé öllu svo fyrir komið, að verka-

menn séu verndaðir gegn slysum og sjúkdómum eftir því, sem föng eru frekast til.
Vinnuveitanda ber að sjá svo um, að verkamenn fái vitneskju um, ef hætta

fylgir störfum þeirra og á hvern hátt bezt sé að forðast hana. Sérstaklega skal leið-
beina óvönum verkamönnum, nemum og ungum verkamönnum í þessu efni.

6. gr.
Verkamenn skulu stuðla að því eftir megni, að allt, sem gert er til að vernda þá

gegn slysum og sjúkdómum, komi að sem beztum notum, þeim ber og að stunda
reglusemi og nauðsynlega varkárni á vinnustað.

Verkamenn skulu sérstaklega gæta þess, að vélar, verkfæri, áhöld og annar
útbúnaður, sem notaður er við vinnuna, sé í góðu lagi, og skulu þeir lagfæra þá
galla, sem á kunna að verða, í samráði við yfirmann sinn, ef unnt er.

Verði verkamaður fyrir slysi við vinnu sína, eða fái atvinnusjúkdóm, ber hon-
um að tilkynna það yfirmanni sinum svo fljótt sem verða má. Eigi má taka upp
þá vinnu á ný, fyrr en það hefur verið lagfært, sem kann að hafa verið í ólagi.

Þegar verkamönnum er ætluð sérstök matstofa, sem öryggiseftirlitið hefur viður-
kennt, er þeim óheimilt að neyta matar síns annars staðar á vinnustað.

7. gr.
Trúnaðarmaður verkamanna (sbr. 45. gr.) skal reglulega lita eftir þvi, að allur

öryggisútbúnaður sé í góðu lagi og hann notaður á réttan hátt. Verði hann var ein-
hverra ágalla, skal hann tilkynna það vinnuveitanda. Verði trúnaðarmaðurinn þess
var, að hægt sé að bæta um öryggisútbúnaðinn á einhvern hátt, ber honum að vekja
athygli vinnuveitanda á því. Sömuleiðis skal trúnaðarmaðurinn vekja áhuga verka-
manna á notkun alls þess, er til öryggis má verða, og leiðbeina þeim um allt það, er
að öryggisútbúnaðinum lýtur.

Trúnaðarmaður skal, í samráði við verkstjóra, hafa gát á þvi, að óviðkomandi
menn séu ekki á ferli á vinnustað.

8. gr.
Þegar um vinnu er að ræða, sem hefur í för með sér óvenjulega mikla hættu

fyrír líf, limi eða heilbrigði verkamanna eða er óvenjulega erfið, getur ráðherra sett
reglur í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð um öryggisútbúnað umfram
það, sem mælt er fyrir um í lögum þessum. í þeim reglum geta verið ákvæði um
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takmörkun vinnutíma ns, að verkamenn innan 18 ára aldurs séu eigi látnir fram-
kvæma verkið og eigi heldur verkamenn, sem hafi annaðhvort ekki nægilegt líkam-
legt eða andlegt atgervi til vinnunnar.

9. gr.
Ráðherra getur ákveðið, í samráði við öryggismála stjóra og öryggisráð að fram

fari reglubundin læknisskoðun verkamanna, enda sé ástæða til að ætla, að á þann
hátt megi koma í veg fyrir eða hefta atvinnusjúkdóma til muna. Þegar svo stendur
á, er vinnuveitandi skyldur til að gefa verkamönnum frí frá störfum, án skerð-
ingar á kaupi, til þess að skoðun geti farið fram,

10. gr.
Ráðherra er heimilt, í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð, að gefa út

reglugerðir og aðrar reglur um tilhögun á vinnustað, starfsháttu og önnur atriði, er
varða heilbrigði og velferð verkamanna, svo og um öryggisútbúnað til að forðast
slys og sjúkdóma af völdum vinnunnar, allt innan þeirra takmarka, er lög þessi
ákveða.

Ef vélar, verkfæri, áhöld og annar útbúnaður, sem notaður er við vinnuna, er
þannig gerður, að nauðsynlegt sé að sannreyna styrkleika hans eða önnur gæði eða
rannsaka hann á annan hátt, ber seljandinn eða eigandinn allan eða nokkurn hluta
kostnaðarins af rannsókninni eftir nánari fyrirmælum ráðherra.

11. gr.
Sérhver, sem ætlar að reisa eða reka meiri háttar verksmiðju eða verk-

stæði eða breyta eldra fyrirtæki, skal leita umsagnar öryggismála stjóra um, hvort
hið fyrirhugaða skipulag sé í samræmi við lög þessi eða reglugerðir settar sam-
kvæmt þeim. Í því skyni skal hann láta í té sundurliðað a greinargerð með nægi-
legum uppdráttum yfir fyrirkomulag véla og húsakynna og öðrum upplýsingum,
er máli kunna að skipta, allt eftir því, sem öryggismálastjóri kann að krefjast.
Ákveða skal í reglugerð, hver stærð verksmiðja og verkstæða skuli falla undir
ákvæði þessarar greinar .

. Vilji hlutaðeigandi ekki una úrskurði öryggismálastjóra, getur hann skotið máli
sínu til úrskurðar öryggisráðs.

III. KAFLI
Sérstakar reglur varðandi ráðstafanir til verndar heilbrigði og velferð verkamanna.

12. gr.
Um verksmiðjur, verkstæði, verzlunarstaði og skrifstofur gilda eftirfarandi

ákvæði, enda séu þessi fyrirtæki rekin að staðaldri á sama stað:
1. Lofthæð. Þar, sem unnið er, skal eigi vera lægra undir loft en 2.5 m, en sé hiti

mikill, raki, ryk, reykur, óþefur, eitraðar gastegundir, sprengifimar gasteg-
undir eða annað þess háttar, sem eigi er hægt að fjarlægja, skal lofthæð vera
a. m. k. 3 m,

2. Lojtrtun, Við vinnu skal hver verkamaður hafa a. m. k. 15 m" loftrúm. ÞÓ
má minnka loftrúmið niður í 10 mS fyrir hvern verkamann, ef sérstök loft-
ræsting er fyrir' hendi, enda samþykki öryggismálastjóri það. En sé hins vegar
óhjákvæmilega mikill hiti á vinnustaðnum, raki, ryk, reykur, óþefur, eitraðar
gastegundir, sprengifimar gastegundir eða annað þess háttar, getur öryggis-
málastjóri krafizt þess, að loftrúmið sé aukið allt upp í 25 m". Þegar reiknað
er út loftrúm, skal eigi taka tillit til hæðar, sem er yfir 4 m.

3. Gólf. Á vinnustað skulu gólfin vera úr því efni, er bezt hentar hverju sinni, og
efnisvalið fara eftir vinnu þeirri, sem að er unnið.
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4. Þak, veggir og lojt. A vinnustað skal þak, veggir og loft vera nægilega þétt og
hlý. Málningu skal haldið vel við, þar sem málað er, en sé vinnustaðurinn
kalkað ur, skal kalka á hæfilegum fresti. Öryggismálastjóri getur bannað að
nota veggfóður á loft og veggi, ef hann telur það óhentugt af heilbrigðis- eða
hreinlætisástæðum.

5. Lýsing. Sérhver verkamaður skal hafa þá birtu við vinnu sína, er bezt hentar
hverju sinni, svo að sjón hans sé ekki hætta búin.

6. Ræsting. Vinnustaðir skulu vera tilhlýðilega hreinsaðir.
7. Hiti. Upphitun skal vera nægileg á vinnustað og í matstofu að dómi trúnaðar-

manns verkamanna og öryggismálastjóra, og fari eftir því, hver vinna er
stunduð.

8. Drykkjarvaln. Verkamenn skulu hafa aðgang að nægilegu og góðu drykkjar-
vatni, og skal svo vera um búið, að hægt sé að gæta nægilegs hreinlætis, þegar
þess er neytt.

9. Handþvoftur og böð. A sérhverjum vinnustað skulu vera nægilega margar
handlaugar eða annar hentugur útbúnaður með sápu eða öðru þvottaefni fyrir
verkamenn til að þrífa sig. Skal handlaugum haldið tilhlýðilega hreinum. Hand-
laugarnar skulu vera í eða fast við búningsherbergi, ef það er fyrir hendi, en
annars í vinnuherbergi. Telji öryggismálastjóri það nauðsynlegt af þrifnaðar-

. eða heilbrigðisástæðum, getur hann krafizt þess, að heitt vatn sé tiltækilegt
til notkunar við þvottinn. Af sömu ástæðum getur hann krafizt þess, að sér-
stök bað- eða þvottaherbergi séu til afnota, og eru verkamenn þá skyldugir
að nota þau.

10. Búningsherbergi o. fl. Þegar vinnu er þannig háttað, að nauðsynlegt sé að hafa
fataskipti áður en vinna hefst og að henni lokinni, skulu verkamenn hafa að-
gang að búningsherbergi, er sé nálægt vinnustað þeirra og hæfilega útbúið,
m. a. að því leyti, að hægt sé að geyma fatnaðinn, svo að vel fari. Eigi má
geyma fatnaðinn þar, sem matazt er, nema öryggismálastjóri hafi gefið leyfi
til þess, eigi heldur í vinnuherbergjum verkstæða og verksmiðja, nema í skáp-
um, sem til þess eru sérstaklega gerðir. Hægt er að krefjast þess, að fatnaður
sá, sem verkamenn nota við vinnu sína, sé geymdur annars staðar en fatnaður
sá, sem þeir nota ekki við vinnu, enda sé vinnu þannig háttað, að eigi verði
hjá því komizt, að vinnufatnaður óhreinkist verulega. Reiðhjól og önnur svipuð
farartæki, sem verkamenn nota til og frá vinnu, skal vera hægt að geyma á
tryggum og hagkvæmum stað, meðan á vinnu stendur. Frá þessu síðastnefnda
ákvæði getur öryggismálastjóri þó gefið undanþágu þeim fyrirtækjum, sem
tekin eru til starfa, er lög þessi öðlast gildi, enda sé það verulegum vandkvæð-
um bundið að koma slíku skýli fyrir.

11. Vinnujatnaður o. fl. Verkamenn skulu vera í vinnufötum. sem vel henta fyrir
vinnuna. Sé af heilbrigðisástæðum nauðsynlegt að nota sérstök vinnu föt, má
krefjast þess, að vinnuveitandinn láti þau í té og annist hreinsun þeirra. Verði
ekki hjá því komizt að vinna í miklum hita eða raka, getur öryggismálastjóri
lagt svo fyrir, að verkamönnum sé gefinn kostur á þvi að skipta um föt og
fá fatnað sinn þurrkaðan. Kveða skal á um það í reglugerð, við hvaða störf
ákvæði þessa töluliðs skuli gilda.

12. Malstofa og dvalarstofa. Verkamenn skulu, eftir því sem við verður komið,
hafa aðgang að matstofu eða öðrum hentugum stað til að matast. Þar skal vera
hægt að hita upp mat og drykk. (Sbr. enn fremur síðustu málsgr. 6. gr.).

13. Salerni. Hæfilega mörg salerni skulu vera til afnota fyrir verkamenn.
Þau skulu vera nálægt vinnustað og tilhlýðilega frá þeim gengið. Þar sem 5
kvenmenn eða fleiri vinna að staðaldri, skal þeim ætlað sérstakt salerni.

14. Stólar. Þegar verkamönnum er ætlað að vinna sitjandi, skulu þeir hafa til
afnota hentuga stóla.

15. Loftræsting. A vinnustað skal andrúmsloftið endurnýjað nægilega og á þann
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hátt, er bezt hentar viðkomandi starfrækslu. ÞÓ skal þess gætt, að skaðlegur
súgur sé ekki, þar sem unnið er.

16. Reykur, gufa, eitraðar og sprenqiiimar gastegundir o. fl. Gastegundir, sem
óhollusta eða sprengihætta stafar af, svo og reykur, gufa, hitasvækja og óþefur,
sem myndast í einstökum vinnustofum, skal leitt burt frá stað þeim, þar sem
það myndast, eftir því sem frekast er unnt, en þess ætíð gætt, að það berist
ekki í aðrar vinnustofur. Þar, sem ekki er hægt að komast hjá óhreinindum í
andrúmsloftinu, sem hætta stafar af, skal verja verkamenn gegn áhrifum
þeirra á viðeigandi hátt. Verkamenn skal verja eftir megni gegn áhrifum
mikils hita.

17. Skaðlegur raki. Ef vinnuaðferðin hefur í för með sér, að hið venjulega raka-
stig loftsins breytist til muna, skulu gerðar viðeigandi ráðstafanir til verndar
verkamönnum gegn áhrifum rakans.

18. Ryk. Aðferðum við vinnuna skal eftir mætti hagað þannig, að ryk myndist
ekki. Verði ekki hjá því komízt, að ryk berist í andrúmsloftið, skulu gerðar
ráðstafanir til verndar verkamönnum gegn skaðlegum áhrifum þess.

19 Eitruð efni og önnur efni hættuleg heilsu manna. Alls staðar þar, sem fram-
leidd eru eitruð efni eða önnur efni, sem eru hættuleg heilsu manna, slík efni
myndast, eru notuð, vegin, búið er um þau eða með þau farið á annan hátt,
skulu gerðar ráðstafanir til verndar verkamönnum gegn skaðlegum áhrifum
þeirra. Sé þess nokkur kostur, skal nota miður hættuleg efni eða hættulaus
efni í stað hinna hættu legu, enda hafi það ekki verulegt óhagræði í för
með sér fyrir starfsemina. 1 samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð getur
ráðherra bannað framleiðslu eða notkun sérstaklega hættulegra efna, eða sett
þau skilyrði fyrir leyfi á notkun þeirra, að sérhvert ílát eða umbúðir, sem
efnin eru í hrein eða blönduð öðrum efnum, beri þess greinileg merki.

20. Smithætta. Ef sérstök hætta er á, að verkamenn geti smitazt af sjúkdómum
við vinnu sína, skulu gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til að verja þá smitun.

21. Hlifðarútbúnaður verkamanna o. fl. Verkamönnum skal látinn í té sérstakur
hlífðarútbúnaður, svo sem grímur, hanzkar, gleraugu, eyrnahlífar og öndunar-
áhöld, þeim til varnar gegn skaðlegum áhrifum, ef ekki er á annan hátt hægt
að verja þá gegn þeim. Kostnaðinn af slíkum hlífðar útbúnaði ber vinnuveit-
andinn. Verkamönnum ber að nota þennan hlífðarútbúnað, þegar þeir eru við
slíka vinnu.

22. Náttból. Ef vinnustaður er svo afskekktur, að örðugt sé fyrir verkamenn að
útvega sér náttból, skal vinnuveitandi láta verkamönnum í té tilhlýðilegan og
ef þörf krefur upphitaðan næturdvalarstað, þar sem karlar og konur geta
dvalið hvort í sínu lagi.

13. gr.
Eigi vinnuveitandi að sjá verkamönnum fyrir húsnæði, skal það vera svo rúm-

gott, að hver verkamaður hafi eigi minna loftrými, þar sem sofið er, en 7 m", Hver
verkamaður skal hafa hæfilega stórt hvílurúm fyrir sig. Konur skulu hafa svefn-
klefa sérgreinda frá svefnklefum karla.

Gera má rúmaraðir tvöfaldar, efri og neðri rúm, en þá má hæð undir loft hvergi
vera minni en 2.65 m.

Verkamenn skulu hafa aðgang að nægilega rúmgóðu eldhúsi og hafa til umráða
hentuga matargeymslu, enda sjái vinnuveitandi þeim eigi fyrir fæði. Þá skulu
þeir og hafa aðgang að nægilega rúmgóðri borðstofu.

Að öðru leyti gilda ákvæði 12. gr. þessara laga um húsnæði verkamanna eftir
því, sem við á og ráðherra ákveður í reglugerð í samráði við öryggismálastjóra og ,
öryggisráð.

Sé vinna stunduð aðeins skamma hríð á sama stað, getur öryggismálastjóri
gefið undanþágu frá einstökum ákvæðum þessarar greinar.
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14. gr.
Ef vinna fer fram að nokkru eða öllu leyti undir berum himni, í opnum skúr-

um, undir hlífðarþaki eða á annan svipaðan hátt, gilda ákvæði 12. gr. þessara laga
að svo miklu leyti, sem vitS getur átt.

15. gr.
Um starfsemi, sem ákvæði 12. gr. þessara laga ná ekki til, t. d. byggingarvinnu,

fermingu og affermingu skipa, mannflutninga og aðra flutninga, matsölustaði. gisti-
hús, skemmtistaði, landbúnað og garðyrkju, ákveður ráðherra samkvæmt tillögum
öryggismála st jóra og öryggisráðs, að hve miklu leyti ákvæði 12. gr. skuli ná til
slíkrar starf semi.

Rísi ágreiningur um það, hvort einhver starfsemi falli undir ákvæði 12. gr.
eða þessarar greinar, sker öryggisráð úr ágreiningnum.

IV. KAFLI
Ráðstafanir til að verjast slysum.

16. gr.
Byggingar allar og önnur mannvirki, sem lög þessi ná til, svo og vélar, verkfæri,

áhöld og annar útbúnaður skal vera tryggilega gerður, og skal hann notaður og
honum haldið við á tilhlýðilegan hátt. Þar, sem byggingarsamþykktir eru í gildi,
skal farið eftir ákvæðum þeirra, enda séu ekki gerðar strangari kröfur í lögum þess-
um. Ef nauðsynlegt er, skal vinnuveitandi láta fram fara rannsókn á því, hvort frá-
gangur sé tryggilegur.

Þegar fyrirkomulag bygginga og annarra mannvirkja er ákveðið, skal þess gætt,
að gangar, stigar og útgöngudyr séu nægilega greiðfærar, ef eldsvoða ber að hönd-
um. Hættulegar gryfjur, skurðir og annað þess háttar skal vera nægilega varið.
Gólfum skal haldið þannig við, að ekki sé sérstök hætta við falli á þeim. Hvarvetna
þar, sem umferð er, skal vera séð fyrir nægilegri birtu.

Útbúnaður, sem gerður er til varnar slysum, skal vera eins hentugur og frekast
eru föng á og settur upp á réttan hátt. Honum skal haldið nægilega vel við.

17. gr.
Enginn framleiðandi eða seljandi má láta af hendi vélar, vélahluta, verkfæri,

áhöld eða annan útbúnað, sem lög þessi ná til, nema ákvæðum laga þessara og
reglugerða, sem settar eru samkvæmt þeim, sé tryggilega fullnægt, og skal allur
nauðsynlegur öryggisútbúnaður fylgja vélunum.

Sá, sem setur upp vélar, vélahluta, verkfæri, áhöld eða annan útbúnað, sem lög
þessi ná til, ber ábyrgð á því, að ákvæðum laga þessara og reglugerða, sem settar ern
samkvæmt þeim, sé fullnægt.

Akvæði 1. og 2. málsgr. þessarar greinar skerða þó á engan hátt ábyrgð þá, sem
hvílir á vinnuveitanda samkvæmt lögum þessum.

Ráðherra getur ákveðið, að hver sá, sem lætur af hendi aflvélar, verkfæri eða
annan útbúnað, sem lög þessi ná til, skuli tilkynna það öryggismála stjóra. Lætur
öryggiseftirlitið þá í té ókeypis eyðublöð fyrir tilkynningarnar.

Raforkuver skulu láta öryggiseftirlitinu í té upplýsingar um sölu þeirra á raf-
orku, eftir nánari fyrirmælum ráðherra.

18. gr.
A sérhverjum vinnustað, sem lög þessi ná til, skal vera tiltækilegur útbúnaður

til hjálpar í viðlögum, og skal útbúnaðurinn vera í samræmi við nánari fyrirmæli
öryggismálastjóra. Sömuleiðis getur öryggismálastjóri krafizt þess af stærri fyrir-
tækjum, að þau búi út sérstakar slysastofur eftir nánari fyrirmælum hans.
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Í fyrirtækjum, þar sem slysahætta er veruleg, skal einn eða fleiri af verka-
mönnunum hafa tekið þátt í námskeiði í hjálp í viðlögum, og hafi þá sá eða þeir
verkamannanna einir umráð yfir útbúnaði þeim, sem er fyrir hendi til hjálpar i
viðlögum.

19. gr.
Sérhver vél, allur búnaður hennar, undirstöður og festing skal vera fulItraust

og þannig frá öllu gengið, að notkun vélarinnar hafi sem minnsta slysahættu í för
með sér. Ef nauðsynlegt er, skal vélin vera með hentugum öryggisbúnaði, sem
byggður sé með henni, sé þess nokkur kostur.

Ef öryggismálastjóri telur það nauðsynlegt af öryggisástæðum, getur hann
krafizt þess, að þannig sé frá vél og öryggisbúnaði hennar gengið, að eigi sé hægt
að nota vélina, nema öryggisbúnaður hennar sé í fullu lagi.

Eigi má taka öryggisbúnað af vél meðan hún er í notkun.
Gangar ætlaðir til umferðar í vélarúmum eða öðrum stöðum, þar sem vélar eru

í notkun, skulu vera svo breiðir og háir, að umferð þar sé hættulaus. Önnur bil milli
véla skulu vera lokuð, meðan önnur hvor eða báðar vélarnar eru í gangi, og á þann
hátt, er öryggismálastjóri kann að segja fyrir um.

Meðan vél er í gangi má eigi leggja á hana reim, snúru eða annað þess háttar,
hreinsa hana, smyrja eða gera annað svipað við hana, nema það sé óumflýjanlega
nauðsynlegt og þá því aðeins, að gætt sé ýtrustu varkárni, t. d. þess, að viðkomandi
verkamaður sé eigi þannig klæddur, að fötin auki hættuna.

Þegar eigi verður hjá því komizt, t. d. vegna viðgerðar eða annars þess háttar,
að unnið sé nálægt eða við hættulegar vélar, skal þeim haldið kyrrum og þannig
vera frá þeim gengið, að þær verði eigi settar í gang, unz vinnunni er lokið.

Eigi má nota hanzka, vettlinga eða annað þess háttar við vörzlu véla, ef það
kann að auka slysahættu.

20. gr.
Aflvélar skulu vera þannig gerðar, að ræsa megi þær hættulaust, sé gætt venju-

legrar varkárni. Öryggismálastjóri getur sett nánari reglur um þetta atriði.
Þegar vélar eru tengdar aflvélinni, má ekki ræsa hana, fyrr en gefið hefur verið

greinilegt merki um það, og skal merkið heyrast alls staðar þar, sem þess er þörf.
Frá þessu ákvæði getur öryggiseftirlitið gefið undanþágu, ef slysahætta eykst ekki
við það að þess áliti.

21. gr.
Frá öllum drifbúnaði skal tryggilega gengið og settar um hann hlífar allt eftir

nánari fyrirmælum öryggismálastjóra.

22. gr.
Frá vinnuvélum skal þannig gengið, að hægt sé að stöðva þær fljótt og hættu-

laust frá vinnustað, enda telji öryggiseftirlitið þá varúðarráðstöfun ekki ónauðsyn-
lega.

Ef vinnuvél er reimknúin frá hreyfli eða drifás og ekki er hægt að ræsa, þegar
vinnuvélin er í tengslum, skal vera þannig frá henni gengið, að hún verði á öruggan
hátt tekin úr tengslum með búnaði, er öryggismálastjóri samþykkir.

23. gr.
Ílát með gufu eða öðrum gastegundum, sem eru með yfirþrýstingi, skulu vera

nægilega sterk og þannig frá þeim gengið að öðru leyti, að sem minnst hætta stafi
af þeim. Sérstaklega skal þess gætt, að þrýstingsaukning í þeim hafi ekki verulega
aukna hættu í för með sér.

24. gr.
Gæzlu gufukatla og suðukatla. sem eru með yfirþrýstingi, má aðeins fá í hendur

reglumönnum og áreiðanlegum mönnum, sem eru fullra 18 ára að aldri.
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Sá, sem stendur fyrir gæzlu eða gætir á eigin ábyrgð gufuketils með hitafleti,
sem er 30 m2 eða meira, skal hafa vélstjórapróf eða hafa notið annarrar menntunar,
sem ráðherra, í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð telur fullnægjandi.

Þeir, sem gæta á eigin ábyrgð annarra gufukatla en þeirra, er getur í 2. málsgr.
þessarar greinar, þurfa að hafa notið þeirrar menntunar, er öryggismálastjóri tekur
gilda, eða að sanna á annan hátt fyrir honum kunnáttu sína, t. d. með því að ganga
undir próf hjá honum eða fulltrúa hans.

Verði gæzlumaður gufuketils sannur að sök um óreglu í starfi eða vítaverða
övarkární, getur öryggismálastjóri svipt hann rétti til gæzlu gufuketils. Úrskurði
öryggismálastjóra má áfrýja til öryggisráðs.

Ef ómögulegt er af óviðráðanlegum ástæðum að útvega til gæzlu gufuketils mann,
sem hefur réttindi til þess, getur vinnuveitandi falið gæzluna manni, sem hann telur
vel til þess fallinn, enda þótt hann hafi eigi rétt til gæzlu gufuketils. Þessi ráðstöfun
skal strax tilkynnt öryggiseftirlitinu, og tekur það ákvörðun um, hversu lengi hún
megi haldast. Eigi má haga gæzlu gufuketils eins og segir í þessari málsgrein lengur
en hálfan mánuð, nema samþykki öryggismálastjóra komi til.

Ráðherra getur, samkvæmt tillögum öryggisráðs og öryggismála st jóra, veitt
undanþágur frá ákvæðum þessarar greinar fyrir einstaka gufukatla eða sérstakar
gerðir gufukatla.

25. gr.
Ker og önnur ílát, sem soðið er í eða brætt, svo og ílát með ætandi efnum eða

öðrum hættulegum efnum, skulu vera þannig útbúin og þannig frá þeim gengið, að
hættan af þeim sé svo lítil sem verða má.

26. gr.
Lyftitæki, gálgar, hengibrautir og önnur slík verkfæri skulu vera sterkbyggð

og þannig gerð, að sem minnst hætta stafi af þeim fyrir verkamenn. A þeim skal
sérstaklega athuga:
1. hvort allir hurðarhlutar (útleggjarar, keðjur, strengir og annað þess háttar) séu

nægilega sterkir og sé vel haldið við;
2. að ofhleðsla eigi sér ekki stað;
3. að byrðin sé fest og losuð á öruggan hátt, og
4. að byrðin setji mann ekki í hættu, meðan hún er á lofti.

Um fermingu og affermingu skipa gilda eftirfarandi sérstök ákvæði: A flutn-
íngsstykki, sem eru 1(}00 kg að þyngd með umbúðum eða meira og fermd eru í ís-
lenzkri höfn, skal þunginn vera greinilega merktur og þannig, að merkingin máist
ekki brátt af. Sé ómögulegt eða illgerlegt að ákveða þungann nákvæmlega, getur
öryggiseftirlitið leyft, að ágizkaður þunginn sé merktur á umbúðirnar. Að öðru leyti
setur ráðherra reglur um fermingu og affermingu skipa í samræmi við ákvæði þess-
ara laga.

27. gr.
Sé hætta á falli húsa, reykháfa, brúa, geyma eða annarra mannvirkja, falli eða

skriðufalli moldarbakka. sands, malar, vörustafla eða annars þess háttar, skal gera
nauðsynlegar öryggisráðstafanir, svo að eigi sé hætta á slysum á mönnum.

Þegar unnið er í brunnum, námum, gryfjum, kötlum, geymum eða öðru þess
háttar, sömuleiðis þegar unnið er með eitruð efni, sprengifim efni eða efni, sem
eru hættuleg á annan hátt, skal gera nægilegar öryggisráðstafanir, svo að eigi sé
hætta á, að menn kaf'ní, eitri st, verði fyrir slysi af völdum sprengingar eða slasist á
annan hátt.

28. gr.
Ef eigi er hægt að veita verkamönnum nægilega vernd gegn slysum eða sjúk-

dómum með öðrum hætti, skal gera sérstakar öryggisráðstafanir, þar sem því verður
við komið, t. d. nota hentugasta fatnað, öryggisbelti eða hlífðarútbúnað þann, sem
nefndur er í 21. tölulið 12. greinar.
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Verkamenn eru skyldir að nota þann öryggisútbúnað, sem nefndur er í 1. máls-
grein þessarar greinar, þegar þeir þarfnast hans við vinnu sína.

29. gr.
Komi fyrir slys á vinnustað, svo að dauði verkamanns hljótist af, eða verði

verkamaður fyrir slysi, sem er þess eðlis, að gera megi ráð fyrir að dómi læknis,
að almannatryggingarnar verði bótaskyldar, skal vinnuveitandi tilkynna það ör-
yggiseftirlitinu svo fljótt sem verða má og eigi síðar en að einum sólarhring liðn-
um. Öryggiseftirlitið skal láta framkvæma rannsókn á orsökum slyssins.

Verði verkamaður veikur af sjúkdómi, sem stafar af atvinnu hans, skal tilkynna
það á sama hátt og þegar um slys er að ræða (sbr. 1. málsgr, þessarar greinar).

30. gr.
Hafi læknir verkamann til lækninga, sem þjáist af atvinnusjúkdómi (sbr. 49. gr.

laga nr. 50/1946, um almannatryggingar), skal læknirinn tilkynna sjúklínginn og
sjúkdóminn til héraðslæknis, er síðan tilkynnir það öryggiseftirlitinu.

Ráðherra setur, Í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð nánari reglur
um ákvæði 1. málsgr. þessarar greinar. Þar getur hann og ákveðið, að tilkynningar-
skyldan nái til fleiri sjúkdóma en þeirra, er 1. málsgr. þessarar greinar nær til, enda
geti þeir stafað af aðbúnaði á vinnustað eða öðru, er vinnuna snertir.

V. KAFLI
Lágmarkshvíldartími verkamanna o. fl.

31. gr.
Vinnu skal þannig hagað, að sérhver verkamaður geti notið samfelldrar hvildar

frá vinnu sinni, er eigi sé skemmri en 8 klst. á sólarhring.
Ákvæði 1. málsgreinar þessarar greinar ná þó eigi til:

1. hvers konar björgunarstarfs ;
2. björgunar hvers konar framleiðslu frá skemmdum;
3. annars konar vinnu, sem ráðherra, í samráði við öryggismálastjóra, kann að

tiltaka í reglugerð.
Þegar undantekningarákvæði 2. málsgr, þessarar greinar eru í gildi, skal haga

vinnu þannig, að verkamenn geti notið samanlagðs lágmarkshvildartíma á þrem
sólarhringum,

32. gr.
Bifreiðarstjórar, sem að staðaldri flytja fólk, og stjórnendur þeirra véla, sem

mönnum getur stafað sérstök hætta af, skulu ekki hafa lengri vinnutíma en 12 klst.
á sólarhring.

33. gr.
Meðan vinna stendur yfir skulu verkamenn fá hæfilega langa hvíldartima með

hæfilegu millibili. Getur ráðherra, í samráði við öryggismála stjóra og öryggisráð
gefið út nánari reglur um ákvæði þessarar greinar.

VI. KAFLI
Eftirlit með framkvæmd laganna.

34. gr.
Eftirlit með því, að ákvæðum laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim

sé framfylgt, hefur sérstakt öryggiseftirlit, sem stjórnað er af öryggismála stjóra.
Ráðherra skipar öryggismálastjóra og fasta starfsmenn öryggiseftirlitsins.

Ráðherra setur öryggiseftirlitinu starfsreglur í samráði við öryggisráð.
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35. gr.
Fastir starfsmenn öryggiseftirlitsins eru öryggismálastjóri, öryggiseftirlitsmað-

ur, skoðunarmenn og annað starfsfólk skrifstofu eftirlitsins, og taka þeir laun sam-
kvæmt Iaunalögum, en ráðherra ákveður umdæmisskoðunarmönnum (sbr. 37. gr.)
þóknun fyrir störf þeirra.

Öryggiseftirlitið hefur samráð við hlutaðeigandi héraðslækni í öllum málum, er
snerta heilbrigði verkamanna.

Trúnaðarlæknir öryggiseftirlitsins er kennari við Háskóla Íslands í heilsufræði.
Eigi mega starfsmenn öryggiseftirlitsins hafa eftirlit í fyrirtækjum, þar sem þeir

hafa fjárhagslegra hagsmuna að gæta.

36. gr.
Öryggismálastjóri og öryggiseftirlitsmaður skulu vera véla- eða efnafræðingar,

en skoðunarmenn skulu færa sönnur á, að þeir hafi nægilega þekkingu að dómi ör-
yggismálastjóra og öryggisráðs.

Ákvæði 1. málsgr. þessarar greinar koma þó ekki til framkvæmda að því. er
snertir núverandi starfsmenn véla- og verksmiðjueftirlitsins.

Aðalmenn og varamenn öryggisráðs geta ekki jafnframt verið starfsmenn ör-
yggiseftir litsins.

37. gr.
Ráðherra skiptir landinu í eftirlitsumdæmi í samráði við öryggismálastjóra og

öryggisráð og skipar skoðunarmenn í hvert þeirra. Umdæmisskoðunarmenn eru
umboðsmenn öryggiseftirlitsins hver i sínu umdæmi, og framkvæma þeir vanda-
minni skoðanir undir eftirliti öryggiseftirlitsmanna og öryggismála st jóra.

38. gr.
Þar sem slysahætta er mikil eða vinna þess eðlis, að sérstök hætta er á, að verka-

menn bíði tjón á heilsu sinni, skal starfsemin skoðuð reglulega samkvæmt nánari
ákvörðun öryggismálastjóra og öryggisráðs. Önnur starfsemi skal skoðuð, þegar
öryggiseftirlitið álítur þess þörf eða ef sérstakt tilefni er til, t. d. vegna breytinga,
slysa, er orðið hafa, eða samkvæmt beiðni. Öll stærri fyrirtæki skulu þó skoðuð
a. m. k. einu sinni á ári.

Starfsmenn öryggiseftirlitsins skulu fylgjast með því eftir föngum, að lög þessi
séu haldin, en jafnframt skulu þeir beita áhrifum sínum í þá átt, að samvinna takist
milli vinnuveitenda, verkstjóra og verkamanna til eflingar aukinnar varkárni sér-
hvers verkamanns. að öryggisútbúnaður og aðrar ráðstafanir til aukins öryggis komi
að sem beztu gagni og að umbætur verði gerðar á öryggisútbúnaði. Verkamönnum
og trúnaðarmönnum þeirra er heimilt að bera fram kvartanir við öryggiseftirlitið og
gera tillögur til umbóta á öryggisútbúnaði. Sé trúnaðarmönnum verkamanna kunn-
ugt um, að eigi sé farið eftir ákvæðum laga þessara, er þeim skylt að tilkynna það
örvggiseffir litinu. Með allar slíkar umkvartanir eða tilkynningar skal fara sem trún-
aðarmál.

39. gr.
ÖryggiseftirIitið skal beita sér fyrir rannsóknum á útbreiðslu atvinnusjúkdóma

og vinna að útrýmingu þeirra.
Trúnaðarlæknir er öryggiseftirlitinu til aðstoðar i öllum þeim málum, sem snert

geta heilbrigði verkamanna, og leita skal álits hans áður en læknisskoðun er fyrir-
skipuð samkv. 9. gr. þessara laga.

Ráðherra setur, í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð, nánari reglur
um starfssvið trúnaðarlæknisins.

40. gr.
Öllum starfsmönnum öryggiseftirIitsins skal hvenær sólarhrings sem er heimill

frjáls aðgangur að sérhverjum vinnustað, sem lög þessi ná til, enda geri þeir vinnu-
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veitanda ekki ónæði utan venjulegs vinnutíma, nema nauðsyn krefji. Þeim er heimilt
að krefjast nauðsynlegra upplýsinga starfi sínu viðkomandi af vinnuveitanda og
sérhverjum verkamanni, sem er í vinnu eða hefur verið í vinnu einhvern tíma síð-
ustu þrjá mánuði. Þeim er og heimilt að skoða skjöl þau og skilríki, sem eiga að
vera fyrir hendi samkvæmt þessum lögum.

Starfsmenn öryggiseftirlitsins mega ekki nota aðstöðu sína til að afla sér ann-
arra upplýsinga um starfsemina en þeirra, sem eru nauðsynlegar eða kunna að
verða nauðsynlegar vegna eftirlitsins. Eigi mega þeir heldur láta öðrum í té upplýs-
ingar um starfsemina, verkamenn eða aðra aðila, ef þeir hafa fengið vitneskjuna
vegna eftirlits síns og ástæða er til að ætla, að henni skuli haldið leyndri.

41. gr.
Ef öryggiseftirlitið hefur krafizt þess með hæfilegum fyrirvara af einhverju

fyrirtæki, að öryggisútbúnaður verði lagfærður eða nýjum öryggisútbúnaði komið
fyrir og lagfæringin hefur eigi verið gerð, þegar frestur sá er liðinn, sem öryggis-
eftirlitiðhefur gefið til framkvæmdanna, getur öryggismálastjóri látið framkvæma
Jagfæringarnar á kostnað fyrirtækisins. Slíkan kostnað má innheimta jafnhliða opin-
berum gjöldum, og fylgir lögtaksréttur þeim kröfum.

Telji öryggiseftirlitið sérstaka hættu á ferðum fyrir líf eða heilbrigði verka-
manna eða annarra, getur það krafizt þess, að strax sé bætt úr því, sem ábótavant er,
eða látið hætta vinnu í þeim hluta starfseminnar, sem þannig er á sig kominn.

42. gr.
Akvörðunum öryggismálastjóra skv. 41. gr. þessara laga má innan hálfs mánaðar

áfrýja til ráðherra, sem kveður upp úrskurð um deiluefnið í samráði við öryggis-
ráð.

Afrýjun samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar frestar ekki framkvæmd aðgerða
eftir ákvæðum 2. málsgr. 41. gr. þessara laga.

43. gr.
Öryggismálastjóri gerir, í samráði við öryggisráð, útdrátt úr þessum lögum og

reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim. Útdrætti þessa skal festa upp á
vinnustað, eftir því sem við á, og skal þannig frá þeim gengið, að verkamenn eigi
auðvelt með að kynna sér efni þeirra. Öryggisráð getur þó veitt undanþágu frá
ákvæðum þessarar greinar í samráði við öryggismálastjóra.

Öryggismálastjóri getur fyrirskipað vinnuveitanda að festa upp greinilegar
aðvaranir á stöðum, þar sem sérstök nauðsyn er vegna slysahættu eða annars, er
lög þessi varðar.

44. gr.
Læknar og sjúkrahús skulu tilkynna héraðslækni alla sjúklinga, sem eru til

lækninga hjá þeim og eru með sjúkdóma, sem stafa eða kunna að stafa af atvinnu
þeirra, en héraðslæknir gerir öryggiseftirlitinu síðan aðvart. Ráðherra setur, í sam-
ráði við landlækni og öryggisráð, nánari reglur um tilkynningarskyldu þessa.

45. gr.
Í hverju fyrirtæki, þar sem 5 verkamenn eða fleiri vinna að staðaldri, skulu

þeir velja sér trúnaðarmann, er viðurkenndur sé af vinnuveitanda.
Trúnaðarmaður verkamanna skal fylgjast með starfstilhögun í fyrirtækinu í

samráði við vinnuveitanda og líta eftir, að haldnar séu settar reglur um öryggis-
útbúnað og hollustuhætti. Vinnuveitandi og verkstjórar skulu ráðgast við trúnaðar-
mann um allt það, er snertir öryggi verkamanna við vinnu og annan aðbúnað þeirra.

Hafi trúnaðarmaður verkamanna kvartað við vinnuveitanda eða verkstjóra um
eitthvert atriði, er snertir öryggi verkamanna við vinnu og annan aðbúnað þeirra,
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skal trúnaðarmanninum tilkynnt að hæfilegum tima liðnum, hvað gert verður vegna
umkvörtunarinnar.

Öryggiseftirlitsmenn skulu jafnan leita upplýsinga um viðkomandi fyrirtæki hjá
trúnaðarmanni verkamanna, þegar litið er eftir fyrirtæki:nu, en trúnaðarmaður er
skyldur að gefa eftirlitsmönnunum þær upplýsingar um fyrirtækið, er hann ,getm'
í té látið og snerta öryggi verkamanna við vinnu eða hollustuhætti.

Trúnaðarmaður verkamanna nýtur þeirrar verndar, sem ákveðin er i 11. gr.
laga nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur.

46. gr.
Vinnuveitendum, verkstjórum og trúnaðarmönnum verkamanna skulu látin i

té ókeypis lög þessi sérprentuð og reglugerðir, sem settar verða samkvæmt þeim,
eftir þVÍ sem við á.

47. gr.
Þar, sem starfsemi fer fram við gildistöku laga þessara, er að einhverju leyti

fer í bága við ákvæði þeirra, skal öryggismálastjóra með samþykki öryggisráðs
heimilt að veita frest um ákveðinn tíma til að koma því í lag, sem ábótavant kann
að reynast.

VII. KAFLI
Öryggisráð.

48. gr.
Ráðherra skipar fimm manna öryggisráð til sex ára í senn. Hann skipar for-

mann þess án tilnefningar, en tvo verkamenn og tvo fulltrúa vinnuveitenda sam-
kvæmt tilnefningu eftirtaldra aðila:
1. Alþýðusambands íslands,
2. Félags íslenzkra iðnrekenda og
3. Landssambands iðnaðarmanna,

einn frá hvorum hinna fyrsttöldu. en tvo frá hinum síðasttalda, og sé annar þeirra
starfandi sveinn, er útnefningin fer fram, en hinn meistari.

Varamenn skulu skipaðir jafnmargir og á sama hátt.
Ráðherra setur öryggisráðinu starfsreglur og ákveður því þóknun fyrir störf

þess.
Kostnaður við störf öryggisráðs greiðist úr ríkissjóði.

49. gr.
Ráðherra og öryggismálastjóri geta krafizt af öryggisráðinu yfirlýsingar um

mál, er snerta öryggi verkamanna við vinnu og önnur atriði, er lög þessi ná til.
Öryggisráðið tekur til athugunar þau mál, sem lög þessi ná til, ogIætur álit sitt á
þeim í ljós við ríkisstjórnina og öryggiseftirlitið. Það skal og gera tillögur tíl ráð-
herra um breytingar á þessum lögum og viðauka við þau, ef þvi þykir ástæða til.

VIII. KAFLI
Eftirlitsgjald.

50. gr.
Til að standast kostnað af framkvæmd laga þessara skulu eigendur þeirra fyrir-

tækja, er lög þessi ná til, greiða árlega í ríkissjóð eftirlitsgjald samkv. gjaldskrá,
er ráðherra setur í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð. Eftirlitsgjaldið
skal miðað við orkunotkun og vélafjölda fyrirtækis eða fjölda verkamanna, sem
vinna í fyrirtækinu, eða hvort tveggja, rúmmál húsa í smíðum, magn þeirrar vörn,
sem flutt er úr eða í skip, stærð íbúðarskýla verkamanna og vimlustofa án véla. og
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e-nn fremur skal greiða skrásetningargjald nýrra véla miðað við innkaupsverð þeirra.
Eftirlitsgjaldið innheimtist jafnhliða opinberum gjöldum, og fylgir því lögtaksréttur.

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. þessara laga er ráðherra heimilt, í samráði við öryggis-
ráð, að undanþiggja þá starfsemi eftirlitsgjaldinu, þar sem fimm verka-
menn eða færri vinna, eða notuð er orka, sem eigi fer fram úr 3 hö, enda sé vinnu
þannig háttað, að eftirlit sé miður nauðsynlegt.

IX. KAFLI
RefsiákvæðL

51. gr.
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sekt-

um frá 50-5000 krónum, nema þyngri hegning liggi við að öðrum lögum. Sektirnar
renna í ríkissjóð.

52. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim

skal farið sem almenn lögreglumál.

X. KAFLI
Ýmis ákvæði.

53. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 24 7. maí 1928, um eftirlit með

verksmiðjum og vélum, lög nr. 102 3. maí 1935, um viðauka við lög nr. 24 frá 7. maí
1~28, um eftirlit með verksmiðjum og vélum, og lög nr. 72 7. maí 1940, um breyting
á lögum nr. 24 7. maí 1928, um eftirlit með verksmiðjum og vélum.

54. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta hefur verið flutt á undanförnum þrem þingum, en ekki náð

fram að ganga. Má það merkilegt heita um jafnsjálfsagt öryggismál og þetta. að
frumvarpið skuli ekki þegar fyrir löngu hafa verið gert að lögum. A síðasta þingi
hlaut það þó samþykki neðri deildar, að vísu nokkuð breytt, en efri deild vék því
frá með rökstuddri dagskrá.

Það var aðalefni hinnar rökstu'ddu dagskrár, að ríkisstjórninni skyldi falið
að athuga, hvort ekki væri hagkvæmt og eðlilegt að sameina skipaskoðun ríkisins
og verksmiðjueftirlitið undir eina stjórn og hve mikið það mundi spara í útgjöld-
um. En þar sem fyrir liggja greinargóðar umsagnir um það mál frá þeim, sem gerst
mega um það vita, þykir ekki ástæða til að bíða eftir frekari umsögnum um það
efni, og því er þetta frumvarp flutt nú, svo tímanlega, að auðvelt sé að afgreiða málið
þess vegna.

Síðan þetta mál var hér til umræðu síðast hefur það gerzt, að hingað til lands
hefur komið á vegum Efnahagssamvinnustofnunarinnar í París iðnaðarsérfræðing-
ur til að kynna sér ástand og starfsaðferðir íslenzks iðnaðar og til að gera tillögur
um bætt vinnu skilyrði og hagkvæmari vinnubrögð. Kom sérfræðingur þessi hingað
í samráði við Félag íslenzkra iðrirekenda. Hann skoðaði hér um 40 verksmiðjur og
mun að sjálfsögðu senda skýrslu um för sína hingað og ráð og tillögur, eftir því sem
honum finnst ástæða til. En Í 13. tölublaði tímaritsins "Íslenzkur iðnaður", sem út
kom í s. I. mánuði, er frá því skýrt, að á fundi í Félagi íslenzkra iðnrekenda 10.
sept. s. l. hafi þessi sérfræðingur haldið athyglisverða ræðu um dvöl sína hér o. fl.
og meðal annars mælt á þessa leið:
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"Og að lokum eitt atriði enn. Ykkar eigin skýrslur sýna, að á árunum 1944--45
og 1946 töpuðust 104231 vinnudagur og 22 mannslíf vegna slysa á vinnustöðum.
Þar við bættust 37 starfsmenn, sem urðu með öllu óverkfærir af sömu orsökum.
Þetta samsvarar vinnu 417 starfsmanna í heilt ár, án þess að tillit sé tekið til þeirr-
ar eymdar og þjáninga, sem þetta fólk og aðstandendur þess hafa orðið fyrir. Getið
þið talað um aukna verknýtingu í iðnaði og þessa reynslu í sömu andránni, þegar
tillit er tekið til þess, hve hörmulega skortir á nauðsynlegar varúðarráðstafanir gegn
slysahættu í verksmiðjum ykkar og vinnustofum ? Fyrsta vörn ykkar er ef til vill
þessi: "Ég hef ekki efni á því." Leyfið mér að minna ykkur á, að samkvæmt ykkar
eigin tölum þá hafið þið s. 1. 7 ár greitt kr. 12920060.00 vegna þessara slysa og auk
þess hafið þið misst þessa menn og framleiðslu þeirra. Það er engin nauðsyn að
benda á, hvaða ráð er hægt að finna við þessu. Þið þekkið þau eins vel og ég."

Mætti þetta álit hins gagnmerka erlenda sérfræðings verða til þess að opna
augu háttvirtra alþingismanna fyrir nauðsyn þess að samþykkja frumvarp þetta.

Frumvarpið er nú borið fram eins og það var lagt fyrir síðast, að því viðbættu,
að inn í það eru teknar þær breytingar, er iðnaðarn. Nd. varð sammála um á síðasta
þingi, og enn fremur breytingar þær, er hv. 5. þm. Reykv. flutti á þskj. 293.

Að öðru leyti vísast til hinna ýtarlegu athugasemda, er fylgdu frv., þegar það
var fyrst lagt fram, á þskj. 180 1948.
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