
Ed. 555. Nefndarálit [47. mál]
um frv. til laga um öryggisráðstafanir á vinnustöðum.

Frá minni hl. iðnaðarnefndar.

Mál þetta hefur nefndin rætt alls á 6 fundum. Kallaði hun til sín til viðræðna
flm. frv. og forstjóra fyrir eftirliti með verksmiðjum og vélum og ræddi við þá um
frv. í heild og einstök atriði þess. Eftir að þær umræður höfðu farið fram, var málið
enn rætt mjög ýtarlega, svo og þær breytingartillögur, sem minni hl. ber hér fram.
Nefndin hefur þó ekki getað orðið sammála um afgreiðslu málsins. Vegna þess
ágreinings, sem orðið hefur um afgreiðslu málsins á undanförnum þingum, þótti
undirrituðum rétt að láta koma fram þær hreytingar, sem þeir telja að gera þurfi á
frv., þótt engin líkindi séu til þess, að tími vinni st til fullnaðarafgreiðslu á þessu
þingi, sem hugsað er að ljúki innan skamms, 2. minni hl. (PZ og RÞ) tjáði sig
fylgjandi ýmsum af þessum breytingum, en öðrum ekki, og væri því ekki viðbúinn
á þessu stigi að koma fram með víðtækari breytingar eða að mæla með frv. Hann
mun því gefa út sérstakt nál. eða gera grein fyrir afstöðu sinni á annan hátt. Einn
nefndarmanna (StgrA) hefur ekki tekið afstöðu til málsins. Hefur hann aðeins
mætt á 1 fundi, er mál þetta hefur verið til umræðu. Mun hann því einnig gera grein
fyrir afstöðu sinni til frv.

Undirritaðir leggja til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi



BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.

a. Í stað orðanna "einn verkamaður" í 1. mgr. kemur: 3 verkamenn.
b. í stað orðanna "á skipsfjöl, enda sé ekki um sérstök verksmiðjuskip að ræða"

í 1. tölulið kemur: á skipum, sem eru undir eftirliti skipaskoðunarstjóra.
e. A eftir 4. tölul. kemur nýr töluliður, er orðist svo:

almenn skrifstofuvinna.
d. Í staðinn fyrir orðið "öryggismálastjóra" í 3. mgr. - og hvarvetna síðar í

frv. - kemur: forstjóra véla- og verksmiðjueftirlitsins.
2. Við 2. gr.

a. Í stað orðsins "einn" í 2. mgr. kemur: þrjá.
b. Í stað orðsins "tveim" í 3. mgr. kemur: fjórum.
e. Orðin "annar eða" í 3. mgr. og orðin "hinn eða" í sömu mgr. falli niður.
d. Í stað orðsins "öryggiseftirlitinu" í 3. mgr. - og hvarvetna síðar í frv. -

kemur: véla- og verksmiðjueftirlitinu.
3. Við 6. gr. Síðasta mgr. falli niður.
4. Við 7. gr. Aftan við síðari mgr. bætist: enda sé þar viðvörun á áberandi stað,

að óviðkomandi sé bannaður aðgangur.
5. Við 8. gr. Síðari málsliður falli niður.
6. Við 9. gr. Aftan við greinina bætist: nema hún tæki lengri tima en hálfa klst.

fyrir hvern verkamann.
7. Við 10. gr. Orðin "seljandinn eða" í síðari mgr. falli niður.
8. Við 12. gr. Í stað orðanna "verzlunarstöðum, skrifstofum, við fermingu og af-

fermingu skipa, mannflutninga og aðra flutninga og við aðra starfsemi, eftir
því sem ástæða þykir til" komi: eða við sérhverja aðra starfsemi, sem skylt er
að hafa eftirlit með samkv. lögum þessum.

9. Við 13. gr. í stað tveggja síðustu mgr. komi ein mgr., sem orðist svo:
Ráðherra setur, að fengnum tillögum forstjóra véla- og verksmiðjueftir-

litsins, reglugerð um varnir gegn slysum við mannvirkjagerðir, hverju nafni
sem nefnast.

10. Við 14. gr. Greinin falli niður.
11. Við 16. gr. Greinin falli niður.
12. Við 17. gr. Greinin falli niður.
13. Við 21. gr. Greinin orðist svo:

Ráðherra setur, að fengnum tillögum frá forstjóra véla- og verksmiðju-
eftirlitsins, reglugerð um skilyrði fyrir réttindum til gæzlu eimkatla og suðu-
katla. Menn með vélstjóraréttindum skulu þó jafnan hafa rétt til að gæta slíkra
áhalda.

14. Við 23. gr. Síðari mgr. falli niður.
15. Við 25. gr. Greinin falli niður.
16. Við V. kafla. Kaflinn (28.-30. gr.) falli niður.
17. Við 31. gr. Greinin orðist svo:

Eftirlit með því, að ákvörðun laga þessara og reglugerða settra samkvæmt
þeim sé framfylgt, hefur véla- og verksmiðjueftirlit ríkisins. Ráðherra setur
eftirlitinu starfsreglur og ákveður starfsmenn þess.

18. Við 32. gr. Greinin orðist svo:
Forstjóri véla- og verksmiðjueftirlitsins hefur samráð við hlutaðeigandi

héraðslækni, tryggingalækni Tryggingastofnunarinnar og berklalækni í öllum
málum, er snerta heilbrigði verkamanna. Fastráðnir starfsmenn véla- og verk-
smiðjueftÍrlitsins skulu hafa störfin sem aðalstörf og mega ekki taka að sér
önnur störf, er ætla má að komi í bága við aðalstarfið.

19. Við 33. gr. Greinin falli niður.
20. Við 35. gr.

a. Orðin "stærri" í síðasta málslið fyrri mgr. falli niður.
b. Aftan við greinina komi ný mgr., er orðist svo:

Starfsmenn eftirlitsins skulu skyldir að kenna við skóla landsins án
aukagreiðslu varnir gegn slysum samkv. reglugerð, sem ráðherra gefur út,
að fengnum tillögum forstjóra véla- og sldpaeftirlitsins.

21. Við 36. gr. Greinin falli niður.
22. Við 45. gr.

a. Í stað 2. og 3. málsl. komi þrír málsliðir, er orðist svo: Þegar að lokinni
hinni árlegu skoðun samkv. 35. gr. skal gefa lit skoðunarvottorð, er gildi í
næstu 12 mánuði, enda hafi þá verið bætt úr þeim ágöllum, er kunna að hafa
á verið. Skal eigandi þá jafnframt greiða allt skoðunargjaldið. Getur starfs-
maður eftirlitsins stöðvað rekstur fyrirtækisins, sé gjaldið eigi greitt, enda
afhendi hann þá eigi skoðunarskírteini.

b. 2. mgr. falli niður.
Alþingi, 8. jan. 1952.
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