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Umsögn um frumvarp til stjórnskipunarlaga, þingskjal 5X0 — 415, mál.

Vísað er til beiðni velferðarnefndar Alþingis um umsögn um 2. mgr. 25. gr. ofangreinds 
frumvarps, en beiðnin barst með tölvupósti dags. 28. nóvember 2012.

Inngangur

Vinnueftirlitið hefur eftirlit með framkvæmd laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum ásamt þeim regíum og reglugerðum sem settar hafa verið á grundvelli 
þeirra. Lögin gilda á landi en reghir þær sem gilda um vinnuumhverfi áhafna loftfara og 
sjómanna vísa að mestum leyti til ofangreindrar löggjafar þannig að lög nr. 46/1980 um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum eru í raun heildarlög sem kveða á um þau 
grundvallarréttindi sem starfsmenn hafa til öruggs og heilsusamlegs vinnuumhverfis.

Á grundvelli þeirra þjóðréttarsamninga sem ísland er aðili að telst réttur starfsmanna til 
öruggs og heilsusamlegs vinnuumhverfís til manméttinda. Má þar nefna 23. og 24. gr. 
Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, 7. gr. Alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna 
um efnahagsleg, félagsleg og meimingarleg réttindi, 3. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu og þær 
alþjóðasamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem ísland hefur fullgilt og varða öruggt 
og heilsusamlegt vinnuumhverfi (C 81, C 129, C 155).

Inntak réttarins til ömggs og heilsusamlegt vinnuumhverfis felur í sér að hver starfsmaður eigi 
tilkall til vemdar gegn hverskyns hættum sem vinnuumhverfi þeirra felur í sér og getur valdið 
þeim slysum, atvinnusjúkdómum eða andláti, m.ö.o. réttur hvers starfsmanns til að geta snúið 
heill heim að loknum starfsdegi. Lög m-. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og oryggi á 
vinnustöðum kveða á um skyldur atvinnurekanda til að haga vinnuumhverfi starfsmanna 
þannig að það sé í samræmi við ákvæði laganna og reglna og reglugerða settum á grundvelli 
þeirra. Slík ákvæði varðar t.d. innra vinnuverndarstarf, framkvæmd vinnu, efnanotkun á 
vinnustað, aðbúnað vinnustaða, varnir gegn hávaða svo einhver dæmi séu tekin. Opinberir 
aðilar hafa síðan eftirlit með því að atvinnurekendur ræki skyldur sínar en slíkt er í samræmi 
við þjóðréttarlegar skuldbindingar íslands svo sem ákvæði Félagsmálasáttmála Evrópu og 
alþjóðasamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.
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Vinnueftirlitið fagnar því að lagt sé til að kveðið verði á um rétt til mannsæmandi 
vinnuskilyrða í stjórnskipunarlögum, Vinnueftirlitið gerir þó eftirfarandi athugasemdir við 2. 
mgr. 25. gr. frumvarpsins:

Atvinnufrelsi (2. mgr. 25. gr.)

1. málsl. 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins vísar til „mannsæmandi vinnuskilyrða”. Hugtakið 
vinnuskilyrði er yfirhugtak sem vísar til allra vinnuskilyrða sem starfsmenn njóta hvort sem 
það er ákveðið í samningum aðila vinnumarkaðarins eða með lögum. Hugtakið vinnuskilyrði 
vísa því til launa, orlofs, vinnutíma og öruggs og heilsusamlegs vinnuumhverfis og annarra 
vimiuskilyrða hvort sem það er ákveðið með kjarasamningum eða í lögum. íslenskur réttur 
byggir á því að vinnuskilyrði starfsmanna séu ákveðinn annarsvegar með lögum og hins vegar 
með samningum aðila vinnumarkaðarins. 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins endurspeglar þessa 
tvískiptingu hugtaksins vel með því að gera ráð fyrir að ákveðnir þættir vinnuskilyrða skuli 
ákveðnir í lögum og aðrir þættir í samningum aðila vinnumarkaðarins.

Þrátt fyrir ofangreint telur Vinnueftirlitið að 1. málsl. 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins mætti vera 
orðaður betur með tilliti til réttaröryggis þar sem í upptalningunni í dæmaskyni um það hvað 
teljist til mannsæmandi vinnuskilyrða er hvergi minnst á rétt borgaranna til öruggs og 
heilsusamlegs vinnuumhverfis. Þó að í greinargerð frumvarpsins komi fram að til 
„mannsæmandi vinnuskilyrða” teljist réttur til „öruggra og heilsusamlegra vinnuskilyrða” þá 
er það bagalegt út frá sjónarmiðum réttaröryggis að það skuli ekki koma fram í sjálfu ákvæði 
frumvarpsins.

Af ofangreindum ástæðum gerir Vinnueftirlitið bað að tillögu sinni að eftirfarandi brevting 
verði gerð á 25. gr. frumvarps til stiórnskipunarlaga:

í stað 1. málsliðar 2. mgr. 25. gr. komi nýr málsliður svohljóðandi: ílögum skal kveða á um 
rétt til mannsœmandi vinnuskilyrða, svo sem hvíldar, orlofs,frítíma, aðbúnaðar og öryggis.

Að öðru leyti gerir Vinnueftirlit ríkisins ekki athugasemdir við frumvaipið að svo stöddu.

Virðingarfyllst 
f.h. Vinnueftirlitsins

forstjóri lögfræðingur
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