
^BHM

Velferðarnefnd Alþingis 
Nefndasvið skrifstofu Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

25. apríl 2022

Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um frumvarp til laga um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna 
sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), 590. mál.

Bandalag háskólamanna (BHM) átti fulltrúa í nefnd aðila vinnumarkaðarins sem ráðherra skipaði og falið 
var að meta hvort og með hvaða hætti rétt væri að leggja til breytingar á ákvæðum laga um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er varða hvíldartima og næturvinnutÍma er varða hvíldartima og 
næturvinnutíma þegar kemur að vinnutíma þeirra starfsmanna sem veita þjónustu á grundvelli laga um 
þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Átti BHM einnig fulltrúa í undirhópi sem ætlað var 

að samræma hagsmuni þeirra sem nýta sér umrædda þjónustu og þeirra starfsmanna sem veita hana.

Óhætt er að segja að sjónarmiðin séu ólík eftir því hvort horft er á þessi mál frá sjónarhorni 
starfsfólks/aðstoðarfólks sem veitir þjónustuna eða frá sjónarhorni þeirra sem nota þjónustuna. Það er 

skoðun BHM að ágætlega hafi tekist að mæta ólíkum sjónarmiðum og komast að niðurstöðu sem telja má 
ásættanlega fyrir alla aðila. Verði frumvarpið að lögum er mikilvægt að endurskoðun 1. gr. frumvarps þessa, 
sem verður 53. gr. b, fari fram á árinum 2025 og 2026 þar sem hægt verður að rýna í þá reynslu sem fengist 

hefur frá gildistöku ákvæðisins og sníða af agnúa ef einhverjir eru. Að öðru leyti vill BHM koma eftirfarandi 
atriðum á framfæri:

- Um er að ræða undanþáguákvæði frá hvíldartímareglum vinnuverndarlaga og ber að nálgast sem 

slíkt. Það má aldrei verða meginregla í þessum starfageira að hópur fólks standi 24/48 klukkustunda 
vaktir. Það er ekki að ástæðulausu að vinnuverndarlögin kveða á um lágmarkshvíldartíma 

starfsfólks, en í tilviki NPA varðar það bæði heilsu starfsfólks og öryggi þjónustunotanda.

- BHM telur réttara að í lögunum sé skýrt kveðið á um hve oft á tilteknu tímabili er heimilt að haga 
vinnutíma starfsmanns á grundvelli undanþáguákvæðisins. Sem dæmi ná nefna að í Danmörku er 
heimilt að vinna allt að 48 klst. vakt einu sinni í mánuði þar sem hvíld á hverjum sólarhring er ekki 

skemmri en 8 klst. og þar af 6 klst. á næturvinnutíma. Málefnalegt væri að mati BHM að hámarkið 
hér á landi væri samfelldur vinnutími í allt að 48 klst. tvisvar í hverjum mánuði með minnst 8 klst. 

hvíld á næturvinnutíma á sólarhring og fái samsvarandi hvíldartíma að vakt lokinni. Í frumvarpinu 
er kveðið á um heimild ráðherra til að setja reglugerð, í samráði við hagsmunaaðila, sem fjallar m.a. 
um þetta atriði. Verði frumvarpið óbreytt að þessu leyti að lögum leggur BHM áherslu á að 

samstundis hefjist vinna við gerð þeirrar reglugerðar.
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- Áhersla verði lögð á við gerð áhættumats skv. 3. tölul. 1. mgr. frumvarpsins að aðstæður notanda 

þjónustunnar séu að jafnaði þannig að notandi hafi ekki þunga þjónustuþörf, þ.e. að notandi þurfi 
að jafnaði ekki aðstoð oftar en einu sinni á næturvinnutíma starfsmanns. Er það mikilvægt bæði 
með öryggi starfsmanns og notanda í huga enda er það þekkt staðreynd að hætta á mistökum í 
starfi eykst eftir því sem samfelldur vinnutími lengist.

BHM er hlynnt frumvarpinu í megindráttum en hefði kosið að frumvarpið kvæði á um hámarksfjölda 
undanþága frá hvíldartímaákvæðum í hverjum mánuði.

Virðingarfyllst,

Andri Valur Ivarsson
lögmaður BHM
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