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AUGLÝSING 
um samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 187  

um að efla öryggi og heilbrigði við vinnu. 
 
Hinn 1. júní 2018 var framkvæmdastjóra Alþjóðavinnumálastofnunarinnar afhent fullgildingar-

skjal Íslands vegna samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 187 um að efla öryggi og heil-
brigði við vinnu, sem gerð var í Genf 31. maí 2006. Samþykktin öðlaðist gildi gagnvart Íslandi 1. júní 
2019. 

Samþykktin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

 

Utanríkisráðuneytinu, 5. júlí 2021. 
 

Guðlaugur Þór Þórðarson. 
Martin Eyjólfsson. 
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Fylgiskjal. 
SAMÞYKKT 

nr. 187 um að efla öryggi og heilbrigði við vinnu. 
 
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, 

er kom saman til 95. þingsetu sinnar í Genf hinn 31. maí 2006 eftir kvaðningu stjórnarnefndar 
alþjóðavinnumálaskrifstofunnar, 

gerir sér grein fyrir að nauðsynlegt er að grípa til frekari aðgerða til að stemma stigu við miklum 
fjölda alvarlegra vinnuslysa, sjúkdóma og dauðsfalla, 

og sem minnist þess að það er eitt af markmiðum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar að vernda 
starfsmenn gegn veikindum, sjúkdómum og vinnuslysum, eins og sett er fram í stofnskrá hennar, 

og sem gerir sér grein fyrir að vinnuslys, sjúkdómar og dauðsföll hafa neikvæð áhrif á framleiðni 
og á efnahagslega og félagslega þróun, 

og sem veitir athygli g-lið III. mgr. Fíladelfíuyfirlýsingarinnar sem kveður á um að það sé heilög 
skylda Alþjóðavinnumálastofnunarinnar að ýta undir áætlanir meðal þjóða heims sem miða að því að 
líf og heilsa starfsmanna í öllum starfsstéttum njóti nægilegrar verndar, 

og sem minnist yfirlýsingar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um grundvallarréttindi í atvinnu-
lífinu auk eftirfylgni við hana, 1998, 

og sem gefur gaum að samþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi, 1981 (nr. 
155), tilmæla um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi, 1981 (nr. 164) og öðrum gern-
ingum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem varða rammasamþykkt um að efla öryggi og heilbrigði 
við vinnu og starfsumhverfi, 

og sem minnist þess að aukið öryggi og heilbrigði við vinnu er á verkefnaskrá Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar um mannsæmandi vinnu fyrir alla, og sem minnist ályktana um starfsemi 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í tengslum við viðmiðanir á sviði öryggis og heilbrigðis við vinnu – 
hnattrænnar áætlunar sem samþykkt var á 91. vinnumálaþingi ILO (2003), 

sem einkum tengist því að tryggja forgangsröðun öryggis og heilbrigðis við vinnu í verkefna-
skrám á landsvísu, 

og sem leggur áherslu á mikilvægi þess að efla meðvitund um gildi vinnuverndar á landsvísu, og 
sem hefur samþykkt ákveðnar tillögur varðandi öryggi og heilbrigði við vinnu, sem er fjórða mál á 
dagskrá þessa þings, 

og sem hefur ákveðið að þessar tillögur skuli birtast í formi alþjóðasamþykktar; 

sem samþykkir í dag, 15. júní 2006, eftirfarandi samþykkt sem nefna má samþykkt um að efla 
öryggi og heilbrigði við vinnu, 2006. 

 
I. ORÐSKÝRINGAR 

1. gr. 
Í þessari samþykkt er merking eftirfarandi orða sem hér segir: 

a) „stefna á landsvísu“ vísar til stefnu á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu og vinnu-
umhverfi sem komið er á í samræmi við grundvallarreglur 4. gr. samþykktar um öryggi og 
heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi, 1981 (nr. 155); 

b) „landskerfið um öryggi og heilbrigði við vinnu“ eða landskerfi vísar til þess grunnkerfis sem 
myndar aðalrammann um framkvæmd innlendu stefnunnar og innlendu áætlananna um öryggi og 
heilbrigði við vinnu; 

c) „áætlun á landsvísu um öryggi og heilsu á vinnustað eða áætlun á landsvísu“ vísar til hvers kyns 
áætlunar á landvísu sem felur í sér markmið sem eiga að nást innan tiltekins tíma, forgang og 
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aðgerðir sem fundnar eru til að bæta öryggi og heilbrigði við vinnu og aðferðir við að meta 
árangur; 

d) „fyrirbyggjandi starf á landsvísu sem miðar að því að hlúa að öryggi og heilsu“ vísar til viðhorfs 
til þess að réttur til öruggs og heilsusamlegs vinnuumhverfis á öllum sviðum sé virtur, þar sem 
ríkisstjórnir, atvinnurekendur og launamenn taka virkan þátt í að tryggja öruggt og heilsusamlegt 
vinnuumhverfi í krafti kerfis með skilgreindum réttindum, ábyrgð og skyldum og þar sem 
forvarnir hafa algjöran forgang. 
 

II. MARKMIÐ 
2. gr. 

1.  Hvert aðildarríki sem fullgildir þessa samþykkt skal standa fyrir stöðugum úrbótum á sviði 
öryggis og heilbrigðis við vinnu til að koma í veg fyrir vinnuslys, sjúkdóma og dauðsföll með því 
að þróa, í samráði við heildarsamtök atvinnurekenda og launafólks, stefnu, kerfi og áætlun á 
landsvísu. 

2.  Hvert aðildarríki skal grípa til virkra ráðstafana sem miða að því að vinnuumhverfið verði 
öruggara og heilsusamlegra í krafti kerfis áætlana um öryggi og heilbrigði við vinnu á landsvísu, 
að teknu tilliti til grundvallarreglnanna sem settar eru fram í gerningum Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar sem varða rammasamþykkt um að efla öryggi og heilbrigði við vinnu. 

3.  Hvert aðildarríki, í samráði við heildarsamtök atvinnurekenda og launafólks, skal reglulega meta 
til hvaða ráðstafana væri unnt að grípa til til að fullgilda viðeigandi samþykktir ILO um öryggi 
og heilbrigði við vinnu. 
 

III. STEFNA Á LANDSVÍSU 
3. gr. 

1.  Hvert aðildarríki skal stuðla að öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi með því að setja fram 
stefnu á landsvísu þar að lútandi. 

2.  Hvert aðildarríki skal stuðla að og efla, á öllum viðkomandi stigum, rétt starfsmanna á öruggu og 
heilsusamlegu vinnuumhverfi. 

3.  Við mótun stefnu á landsvísu skal hvert aðildarríki, í ljósi aðstæðna innanlands og venju og í 
samráði við heildarsamtök atvinnurekenda og launafólks, efla meginreglur svo sem að meta 
áhættu við vinnu og margvíslega hættu í vinnuumhverfinu; berjast gegn áhættu við vinnu og 
starfstengda hættu við upptök; og efla viðhorf gagnvart öryggi og heilbrigði á landsvísu, þ.m.t. 
upplýsingar, samráð, menntun og þjálfun. 
 

IV. KERFI Á LANDSVÍSU 
4. gr. 

1.  Hvert aðildarríki skal koma á fót, viðhalda, þróa stig af stigi og endurskoða reglulega kerfi á 
landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu í samráði við heildarsamtök atvinnurekenda og 
launafólks. 

2.  Kerfið á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu skal meðal annars fela í sér: 
a) lög og reglugerðir, kjarasamninga eftir því sem við á, og aðrar viðeigandi gerðir um öryggi 

og heilbrigði við vinnu; 
b) stjórnvald eða stofnun, eða stjórnvöld eða stofnanir, sem bera ábyrgð á öryggi og heilbrigði, 

tilnefnd í samræmi við landslög og venju; 
c) úrræði til að tryggja að farið sé að lögum og reglugerðum, þ.m.t. eftirlitskerfi; og 
d) fyrirkomulag til að efla, innan fyrirtækja, samvinnu milli stjórnar, starfsmanna og trúnaðar-

manna þeirra þannig að hún verði meginþáttur forvarna á vinnustaðnum. 
3.  Kerfið á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu skal, eftir því sem við á taka til: 

a) þríhliða ráðgefandi aðila á landsvísu sem fjallar um mál tengd öryggi og heilbrigði við vinnu; 
b) upplýsinga og ráðgjafarþjónustu um öryggi og heilbrigði við vinnu; 
c) þjálfunar á sviði öryggis og heilbrigðis við vinnu; 
d) þjónustu á sviði hollustuhátta á vinnustöðum í samræmi við landslög og venju; 
e) rannsókna á öryggi og heilbrigði við vinnu; 
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f) skipulags til að safna og greina gögn um vinnuslys og atvinnusjúkdóma, að teknu tilliti til 
viðeigandi gerða Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO); 

g) samstarfs við viðeigandi trygginga- og almannatryggingakerfi sem taka til vinnuslysa og 
atvinnusjúkdóma; og 

h) stuðnings við markvissar endurbætur á aðstæðum tengdum öryggi og heilbrigði við vinnu í 
örfyrirtækjum, litlum og meðalstjórum fyrirtækjum og í hinu óformlega hagkerfi; 

 
V. ÁÆTLUN Á LANDSVÍSU 

5. gr. 
1.  Hvert aðildarríki skal setja á fót, hrinda í framkvæmd, fylgjast með, meta og endurskoða reglulega 

áætlun á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu í samráði við heildarsamtök atvinnurekenda 
og launafólks. 

2.  Áætluninni skal: 
a) stuðla að þróun fyrirbyggjandi starfs á landsvísu sem miðar að því að efla öryggi og heilbrigði; 
b) stuðla að vernd starfsmanna með því að útiloka eða draga úr, svo sem við verður komið, 

vinnutengdum hættum og áhættu á vinnustað, í samræmi við landslög og venju, í því skyni að 
koma í veg fyrir vinnuslys, sjúkdóma og dauðsföll og efla öryggi og heilbrigði á vinnustað; 

c) samin og endurskoðuð á grundvelli greiningar á ástandi innanlands hvað varðar öryggi og 
heilbrigði við vinnu, þ.m.t. greiningu á kerfinu á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu; 

d) fela í sér markmið, stefnumið og vísbendingar um árangur; og 
e) vera studd, þar sem hægt er, öðrum áætlunum á landsvísu og áformum sem hjálpa til við að 

byggja smám saman upp öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. 
3.  Áætlunin á landsvísu skal vera vel kynnt og, eins og við verður komið, studd og sett á laggir af 

háttsettum innlendum stjórnvöldum. 
 

VI. LOKAÁKVÆÐI 
6. gr. 

Samþykkt þessi breytir engum alþjóðlegum vinnumálasamþykktum né tilmælum. 
 

7. gr. 
Formlegar fullgildingar á þessari samþykkt skal senda forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar 

til skrásetningar. 
 

8. gr. 
1.  Þessi samþykkt telst einungis bindandi fyrir þau aðildarríki Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, 

sem hafa látið forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skrá fullgildingar sínar. 
2.  Hún gengur í gildi tólf mánuðum eftir að fullgildingar tveggja aðildarríkja hafa verið skráðar hjá 

forstjóranum. 
3.  Síðan gengur þessi samþykkt í gildi, að því er snertir hvert aðildarríki, tólf mánuðum eftir að 

fullgilding þess hefur verið skráð. 
 

9. gr. 
1.  Aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, getur sagt henni upp að liðnum tíu árum frá fyrstu 

gildistöku hennar. Tilkynningu um uppsögn skal senda forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar 
til skrásetningar. Slík uppsögn öðlast ekki gildi fyrr en einu ári eftir skrásetningu hennar. 

2.  Hvert það aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, en notfærir sér ekki innan árs frá lokum 
tíu ára tímabilsins, sem um getur í fyrri tölulið, rétt þann til uppsagnar, sem kveðið er á um í 
þessari grein, skal bundið af henni í annað tíu ára tímabil, og síðan getur það sagt þessari samþykkt 
upp á fyrsta ári hvers nýs tíu ára tímabils í samræmi við ákvæði þessarar greinar. 
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10. gr. 
1.  Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum aðildarríkjum Alþjóðavinnumála-

stofnunarinnar skráningu allra fullgildinga og uppsagna, sem aðildarríki stofnunarinnar hafa sent 
honum. 

2.  Þegar forstjórinn tilkynnir aðildarríkjum stofnunarinnar skrásetningu annarrar fullgildingarinnar, 
sem honum berst, skal hann vekja athygli þeirra á, hvaða dag samþykktin gangi í gildi. 
 

11. gr. 
Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal senda aðalritara Sameinuðu þjóðanna, til skrásetn-

ingar skv. 102. gr. stofnskrár Sameinuðu þjóðanna, allar upplýsingar um fullgildingar og uppsagnir 
sem skráðar eru samkvæmt þessari samþykkt. 

 
12. gr. 

Þegar stjórnarnefnd alþjóðavinnumálaskrifstofunnar kann að álíta það nauðsynlegt, skal hún 
leggja fyrir allsherjarþingið skýrslu um framkvæmd þessarar samþykktar og athuga jafnframt hvort 
æskilegt sé að setja á dagskrá þingsins breytingar á henni. 

 
13. gr. 

1.  Ef þingið gerir nýja samþykkt, sem breytir þessari samþykkt og sú samþykkt mælir ekki fyrir á 
annan veg, þá skal: 
a) fullgilding aðildarríkis á hinni nýju samþykkt ipso jure hafa í för með sér tafarlausa uppsögn 

þessarar samþykktar, hvað sem ákvæðum 9. gr. hér að framan líður, ef hin nýja samþykkt 
öðlast gildi og þá frá þeim tíma, þegar það gerist; 

b) aðildarríkjum ekki heimilt að fullgilda þessa samþykkt, eftir að hin nýja samþykkt hefur öðlast 
gildi. 

2.  Þessi samþykkt skal, hvað sem öðru líður, halda gildi sínu hvað snertir form og efni gagnvart 
þeim aðildarríkjum sem hafa fullgilt hana en ekki hina nýju samþykkt. 
 

14. gr. 
Enskur og franskur texti samþykktar þessarar er jafngildur. 
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Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention (No. 187) 
 
The General Conference of the International Labour Organization, 

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and 
having met in its Ninety-fifth Session on 31 May 2006, 

Recognizing the global magnitude of occupational injuries, diseases and deaths, and the need for 
further action to reduce them, and 

Recalling that the protection of workers against sickness, disease and injury arising out of 
employment is among the objectives of the International Labour Organization as set out in its 
Constitution, and 

Recognizing that occupational injuries, diseases and deaths have a negative effect on productivity 
and on economic and social development, and 

Noting paragraph III(g) of the Declaration of Philadelphia, which provides that the International 
Labour Organization has the solemn obligation to further among the nations of the world programmes 
which will achieve adequate protection for the life and health of workers in all occupations, and 

Mindful of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-
Up, 1998, and 

Noting the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Occupational Safety 
and Health Recommendation, 1981 (No. 164), and other instruments of the International Labour 
Organization relevant to the promotional framework for occupational safety and health, and 

Recalling that the promotion of occupational safety and health is part of the International Labour 
Organization's agenda of decent work for all, and 

Recalling the Conclusions concerning ILO standards-related activities in the area of occupational 
safety and health - a global strategy, adopted by the International Labour Conference at its 91st Session 
(2003), in particular relating to ensuring that priority be given to occupational safety and health in 
national agendas, and 

Stressing the importance of the continuous promotion of a national preventative safety and health 
culture, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to occupational safety and 
health, which is the fourth item on the agenda of the session, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention; 

adopts this fifteenth day of June of the year two thousand and six the following Convention, which 
may be cited as the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006. 

 
I. DEFINITIONS 

Article 1 
For the purpose of this Convention: 

a) the term national policy refers to the national policy on occupational safety and health and the 
working environment developed in accordance with the principles of Article 4 of the Occupat-
ional Safety and Health Convention, 1981 (No. 155); 

b) the term national system for occupational safety and health or national system refers to the 
infrastructure which provides the main framework for implementing the national policy and 
national programmes on occupational safety and health; 

c) the term national programme on occupational safety and health or national programme refers to 
any national programme that includes objectives to be achieved in a predetermined time frame, 
priorities and means of action formulated to improve occupational safety and health, and means 
to assess progress; 
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d) the term a national preventative safety and health culture refers to a culture in which the right to 
a safe and healthy working environment is respected at all levels, where government, employers 
and workers actively participate in securing a safe and healthy working environment through a 
system of defined rights, responsibilities and duties, and where the principle of prevention is 
accorded the highest priority. 
 

II. OBJECTIVE 
Article 2 

1.  Each Member which ratifies this Convention shall promote continuous improvement of occupat-
ional safety and health to prevent occupational injuries, diseases and deaths, by the development, 
in consultation with the most representative organizations of employers and workers, of a national 
policy, national system and national programme. 

2.  Each Member shall take active steps towards achieving progressively a safe and healthy working 
environment through a national system and national programmes on occupational safety and 
health by taking into account the principles set out in instruments of the International Labour 
Organization (ILO) relevant to the promotional framework for occupational safety and health. 

3.  Each Member, in consultation with the most representative organizations of employers and 
workers, shall periodically consider what measures could be taken to ratify relevant occupational 
safety and health Conventions of the ILO. 
 

III. NATIONAL POLICY 
Article 3 

1.  Each Member shall promote a safe and healthy working environment by formulating a national 
policy. 

2.  Each Member shall promote and advance, at all relevant levels, the right of workers to a safe and 
healthy working environment. 

3.  In formulating its national policy, each Member, in light of national conditions and practice and 
in consultation with the most representative organizations of employers and workers, shall 
promote basic principles such as assessing occupational risks or hazards; combating occupational 
risks or hazards at source; and developing a national preventative safety and health culture that 
includes information, consultation and training. 
 

IV. NATIONAL SYSTEM 
Article 4 

1.  Each Member shall establish, maintain, progressively develop and periodically review a national 
system for occupational safety and health, in consultation with the most representative organizat-
ions of employers and workers. 

2.  The national system for occupational safety and health shall include among others: 
a) laws and regulations, collective agreements where appropriate, and any other relevant instru-

ments on occupational safety and health; 
b) an authority or body, or authorities or bodies, responsible for occupational safety and health, 

designated in accordance with national law and practice; 
c) mechanisms for ensuring compliance with national laws and regulations, including systems 

of inspection; and 
d) arrangements to promote, at the level of the undertaking, cooperation between management, 

workers and their representatives as an essential element of workplace-related prevention 
measures. 

3.  The national system for occupational safety and health shall include, where appropriate: 
a) a national tripartite advisory body, or bodies, addressing occupational safety and health issues; 
b) information and advisory services on occupational safety and health; 
c) the provision of occupational safety and health training; 
d) occupational health services in accordance with national law and practice; 
e) research on occupational safety and health; 
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f) a mechanism for the collection and analysis of data on occupational injuries and diseases, 
taking into account relevant ILO instruments; 

g) provisions for collaboration with relevant insurance or social security schemes covering 
occupational injuries and diseases; and 

h) support mechanisms for a progressive improvement of occupational safety and health 
conditions in micro-enterprises, in small and medium-sized enterprises and in the informal 
economy. 

 
V. NATIONAL PROGRAMME 

Article 5 
1.  Each Member shall formulate, implement, monitor, evaluate and periodically review a national 

programme on occupational safety and health in consultation with the most representative 
organizations of employers and workers. 

2.  The national programme shall: 
a) promote the development of a national preventative safety and health culture; 
b) contribute to the protection of workers by eliminating or minimizing, so far as is reasonably 

practicable, work-related hazards and risks, in accordance with national law and practice, in 
order to prevent occupational injuries, diseases and deaths and promote safety and health in 
the workplace; 

c) be formulated and reviewed on the basis of analysis of the national situation regarding 
occupational safety and health, including analysis of the national system for occupational 
safety and health; 

d) include objectives, targets and indicators of progress; and 
e) be supported, where possible, by other complementary national programmes and plans which 

will assist in achieving progressively a safe and healthy working environment. 
3.  The national programme shall be widely publicized and, to the extent possible, endorsed and 

launched by the highest national authorities. 
 

VI. FINAL PROVISIONS 
Article 6 

This Convention does not revise any international labour Conventions or Recommendations. 
 

Article 7 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 

International Labour Office for registration. 
 

Article 8 
1.  This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 

Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the Inter-
national Labour Office. 

2.  It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 
have been registered with the Director-General. 

3.  Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date 
on which its ratification is registered. 

 
Article 9 

1.  A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the 
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 
take effect until one year after the date on which it is registered. 

2.  Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right 
of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, 
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thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years 
under the terms provided for in this Article. 
 

Article 10 
1.  The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the Inter-

national Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations that have 
been communicated by the Members of the Organization. 

2.  When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification that 
has been communicated, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organization to the date upon which the Convention will come into force. 
 

Article 11 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-

General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of all ratifications and denunciations that have been registered. 

 
Article 12 

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall 
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision. 

 
Article 13 

1.  Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new 
Convention otherwise provides: 
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 

immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 
above, if and when the new revising Convention shall have come into force; 

b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall 
cease to be open to ratification by the Members. 

2.  This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members 
which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 
 

Article 14 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 

__________ 
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