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- Útfærsla á samstarfsverkefnum á sviði þróunaraðstoðar á afmörkuðum faglegum 
sviðum.

- Umbætur á sérhæfðri þróunaraðstoð Alþjóðavinnumálastofnunarinnar kallar á aukna 
þekkingu og sérhæfingu til að veita þjónustu og ráðgjöf.

Fylgiskjal I.

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 stjómamefndar alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,
gerir sér grein fyrir að nauðsynlegt er að grípa til frekari aðgerða til að stemma stigu við 

miklum ljölda alvarlegra vinnuslysa, sjúkdóma og dauðsfalla, og
sem minnist þess að það er eitt af markmiðum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar að vemda 

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 frarn- 
leiðni og á efnahagslega og félagslega þróun, og

sem veitir athygli g-lið III. mgr. Fíladelfíuyfírlýsingarinnar 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 vemdar, og

sem minnist yfirlýsingar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um grundvallarréttindi í at- 
vinnulífinu 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 starfsumhverfí, 1981 (nr. 164) og 
öðmm gemingum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem varða rammasamþykkt um að efla 
öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfí, og

sem minnist þess að aukið öryggi og heilbrigði við vinnu er á verkefnaskrá Alþjóðavinnu- 
málastofnunarinnar um mannsæmandi vinnu fyrir alla, og

sem minnist ályktana um starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í tengslum við við- 
miðanir 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 verkefnaskrám á landsvísu, og

sem leggur áherslu á mikilvægi þess að efla meðvitund um gildi vinnuvemdar á lands- 
vísu, og

sem hefur samþykkt ákveðnar tillögur varðandi öryggi og heilbrigði við vinnu, sem er 
íjórða 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.
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I. ORÐSKÝRINGAR
l.gr.

I 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 

vinnuumhverfi sem komið er á í samræmi við grundvallarreglur 4. gr. samþykktar um 
öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfí, 1981 (nr. 155);

b. „landskerfið um öryggi og heilbrigði við vinnu“ eða landskerfí vísar til þess grunnkerfís 
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 aðgerðir sem fundnar eru til að bæta öryggi og heílbrigði 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 vinnuumhverfís á öllum sviðum 
sé virtur, þar sem ríkisstjómir, atvinnurekendur og launamenn taka virkan þátt í að 
tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfí í krafti kerfis með skilgreindum réttind- 
um, ábyrgð og skyldum og þar sem forvamir 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 dauðs- 
föll með því að þróa, í samráði við heildarsamtök atvinnurekenda og launafólks, stefnu, kerfí 
og áætlun á landsvísu.

2. Hvert aðildarríki skal grípa til virkra ráðstafana sem miða að því að vinnuumhverfíð 
verði ömggara og heilsusamlega í krafti kerfís áætlana um öryggi og heilbrigði við vinnu á 
landsvísu, að teknu tilliti til grundvallarreglnanna sem settar em fram í gemingum Alþjóða- 
vinnumálastofnunarinnar sem varða rammasamþykkt um að efla öryggi og heilbrigi við 
vinnu.

3. Hvert aðildarríki, i samráði við heildarsamtök atvinnurekenda og launafólks, skal reglu- 
lega 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 ömggu 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 ömggu og heilsusamlegu vinnuumhverfí.

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 vinnuumhverfínu; 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.
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IV. KERFI Á LANDSVÍSU
4. gr.

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

2. Kerfíð 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. stjómvald eða stofnun, eða stjómvöld eða stofnanir, sem bera ábyrgð á öryggi og heil- 

brigði, tilnefnd í samræmi við landslög og venju;
c. úrræði til að tryggja að farið sé að lögum og reglugerðum, þ.m.t. eftirlitskerfí; og
d. fyrirkomulag til að efla, innan fyrirtækja, samvinnu milli stjómar, starfsmanna og 

trúnaðarmanna þeirra þannig að hún verði meginþáttur forvama 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;
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 hag- 
kerfi;

V. ÁÆTLUN Á LANDSVÍSU
5. gr.

1. Hvert aðildarríki skal setja á fót, hrinda í framkvæmd, fylgjast með, meta og endur- 
skoða reglulega áætlun á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu í samráði við heildar- 
samtök 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 vemd 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 kerfínu 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 vinnuumhverfí.
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3. Áætlunin á landsvísu skal vera vel kynnt og, eins og við verður komið, studd og sett á 
laggir af hátt settum innlendum stjómvöldum.

VI. LOKAÁKVÆÐI
6. gr.

Samþykkt þessi breytir engum alþjóðlegum vinnumálasamþykktum né tilmælum.

7. gr.
Formlegar fullgildingar á þessari samþykkt skal senda forstjóra alþjóðavinnumálaskrif- 

stofunnar til skrásetningar.

8. gr.
1. Þessi samþykkt telst einungis bindandi fyrirþau aðildarríki Alþjóðavinnumálastofnun- 

arinnar, 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 alþjóðavinnumála- 
skrifstofunnar til skrásetningar. Slík uppsögn öðlast ekki gildi fyrr en einu ári eftir skrásetn- 
ingu 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.

10. gr.
1. Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum aðildarríkjum Alþjóða- 

vinnumálastofnunarinnar skráningu allra fullgildinga og uppsagna, sem aðildarríki stofnun- 
arinnar hafa sent honum.

2. Þegar forstjórinn tilkynnir aðildarríkjum stofnunarinnar skrásetningu annarrar fullgild- 
ingarinnar, 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 

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

12. gr.
Þegar stjómamefnd alþjóðavinnumálaskrifstofunnar kann að álíta það nauðsynlegt, skal 

hún leggja fyrir allsherjarþingið skýrslu um framkvæmd þessarar samþykktar og athuga jafn- 
framt hvort æskilegt sé að setja á dagskrá þingsins breytingar á henni.
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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 ipsojure hafa í för með sér tafarlausa upp- 

sögn 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.

Fylgiskjal II.

Tilmæli nr. 197, um samþykkt til að efla öryggi og heilbrigði við vinnu, 2006.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, er kom saman til 95. þingsetu sinnar í 

Genf hinn 31. maí 2006 eftir kvaðningu stjórnamefndar alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,
hefur samþykkt tilteknar tillögur varðandi öryggi og heilbrigði við vinnu, sem er fjórða 

mál á dagskrá þessa þings, og
sem hefur einsett sér að þessar tillögur skuli öðlast form tilmæla til viðbótar samþykkt um 

að efla öryggi og heilbrigði við vinnu, 2006 (hér á eftir nefnd ,,samþykktin“);
sem samþykkir í dag, 15. júní 2006, eftirfarandi tilmæli sem nefna má tilmæli um sam- 

þykkt um að efla öryggi og heilbrigði við vinnu, 2006

I. STEFNA Á LANDSVÍSU
1. Stefnan á landsvísu sem sett er fram í 3. gr. samþykktarinnar ætti að hafa til hliðsjónar

II. hluta samþykktar um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi, 1981 (nr. 155), 
sem og viðeigandi réttindi, skyldur og ábyrgð launafólks, atvinnurekenda og ríkisstjóma í 
þeirri samþykkt.

II. KERFI Á LANDSVÍSU
2. Við að stofna, viðhalda, þróa og endurskoða reglulega kerfið á landsvísu um öryggi og 

heilbrigði við vinnu sem skilgreint er í b-lið 1. gr. samþykktarinnar
a. ættu aðilar að takamið afgerningumAlþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) semtengj- 

ast rammasamþykkt um að efla öryggi og heilbrigði við vinnu sem taldir eru upp í við- 
aukanum við þessi tilmæli, einkum samþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu og 
starfsumhverfí, 1981 (nr. 155), samþykktum vinnueftirlit í iðnaði ogverslun, 1947 (nr. 
81) og samþykkt um vinnueftirlit í landbúnaði, 1969 (nr. 129); og

b. hafa aðilar heimild til að láta samráðið sem kveðið er á um í í 1-lið 4. gr. samþykktar- 
innar taka til annarra hagsmunaaðila.

3. Með það að markmiði að fyrirbyggja vinnuslys, sjúkdóma og dauðsföll ætti landskerfið 
að fela í sér viðeigandi ráðstafanir um verndun alls launafólks, einkum launamanna í áhættu-
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starfsgreinum, og launamenn sem eru berskjaldaðir svo sem þeir sem starfa við óformlegar 
aðstæður á vinnumarkaði, farandlaunafólk og ungt launafólk.

4. Aðildarríki ættu að gera ráðstafanir til þess að vemda öryggi og heilbrigði launafólks 
af báðum kynjum, þ.m.t. vemdun frjósemisheilsu.

5. Þegar aðildarríki stuðla að því að vernda öryggi og heilsu með fyrirbyggjandi hætti 
innanlands eins og skilgreint er í d-lið 1. gr. samþykktarinnar ættu þeir að leitast við:

a. að vekja aðila á vinnumarkaði og almenning til vitundar um öryggi og heilbrigði við 
vinnu með átaki á landsvísu í tengslum við vinnustaði og samstarfsverkefni á alþjóða- 
vísu, eftir því sem við á;

b. að stuðla að menntun og þjálfun á sviði öryggis og heilbrigðis við vinnu, einkum fyrir 
stjómendur, leiðbeinendur, launamenn og trúnaðarmenn þeirra ásamt fulltrúum í stjóm- 
sýslu ríkisins sem hafa með öryggi og heilbrigði að gera;

c. að innleiða hugmyndir á sviði öryggis og heilbrigðis við vinnu og, eftir því sem við á, 
viðmiðanir um hæfni í mennta- og starfsþjálfunaráætlunum;

d. að greiða fyrir því að hagskýrslum og gögnum sem varða öryggi og heilbrigði verði 
miðlað til hlutaðeigandi stjómvalda, atvinnurekenda, launafólks og trúnaðarmanna 
þeirra;

e. að veita atvinnurekendum og launafólki og samtökum þeirra upplýsingar og ráðgjöfog 
efla og greiða fyrir samstarfi milli þessara aðila með það að markmiði að útiloka eða 
draga úr, hættum og áhættu á vinnustað;

f. að stuðla að því innan vinnustaðarins að mótuð verði stefna um öryggi og heilbrigði, 
skipaðar verði öryggisnefndir og tilnefndir verði öryggistrúnaðarmenn launamanna sem 
fjalla um öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum í samræmi við landslög og venju; og

g. að taka á þeim hindrunum sem örfyrirtækjum, litlum og meðalstjórum fyrirtækjum og 
verktökum við að framkvæma stefnu og fylgja reglum um öryggi og hei Ibrigði við vinnu 
í samræmi við landslög og venju.

6. Aðildarríki ættu að stuðla að því að setja á fót stjómunarkerfi um öryggi og heilbrigði 
við vinnu, svo sem þá nálgun sem mælt er fyrir um í Leiðbeiningum um stjómkerfi fyrir ör- 
yggi og heilbrigði við vinnu (ILO-OSH 2001).

III. ÁÆTLUN Á LANDSVÍSU
7. Áætlun á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu samkvæmt skilgreiningu í c-lið 

1. gr. samþykktarinnar ætti að byggjast á grundvallarreglum um mat og stjómun hættu og 
áhættu sem beinist að sjálfum vinnustaðnum.

8. Innanlandsáætlun ætti að kveða á um forgangsröðun aðgerða og hana ætti að endur- 
skoða og uppfæra reglulega.

9. Við gerð og endurskoðun áætlunarinnar á landsvísu mega aðildarríki færa út samráðið 
sem kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr. samþykktarinnar til annarra hagsmunaaðila.

10. Með það í huga að hrinda ákvæðum 5. gr. í framkvæmd ætti áætlunin á landsvísu að 
ýta undir að gripið verði til forvamarráðstafana og -aðgerða sem fela í sér þátttöku atvinnu- 
rekenda, launafólks og trúnaðarmanna þeirra.

11. Samhæfa ætti, eftir því sem við á, áætlunina á landsvísu um öryggi og heilbrigði við 
vinnu og aðrar áætlanir og áform, svo sem þau sem tengjast lýðheilsu og efnahagsþróun.

12. Við gerð og endurskoðun áætlunarinnar á landsvísu ættu aðildarríki að hafa hliðsjón 
af gemingum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem varða rammasamþykkt um að efla öryggi
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og heilbrigði við vinnu og taldir eru upp í viðaukanum við þessi tilmæli, með fyrirvara um 
skyldur þeirra samkvæmt samþykktum sem þeir hafa fullgilt.

IV. GREINING Á LANDSVÍSU
13. Aðildarríki ættu að taka reglulega saman lýsingu á stöðu mála innanlands á sviði 

öryggis og heilbrigðis við vinnu og framfara í átt til öruggs og heilbrigðs vinnuumhverfis. 
Við endurskoðun stefnu á landsvísu ætti að hafa hliðsjón af greiningunni.

14. 1) Greiningin á landsvísu ætti að taka til eftirfarandi þátta, eftir því sem við á:
a. laga og reglugerða, kjarasamninga eftir því sem við á, og annarra viðeigandi gagna um 

öryggi og heilbrigði við vinnu;
b. stjómvaldsins eða stofnunarinnar, eða stjómvaldanna eða stofnananna, sem bera 

ábyrgð á öryggi og heilbrigði, tilnefnd í samræmi við landslög og venju;
c. úrræða til að tryggja að farið sé að lögum og reglugerðum, þ.m.t. eftirlitskerfi;
d. fyrirkomulags til að efla, innan hvers fyrirtækis, samvinnu milli stjómar, launafólks 

og trúnaðarmanna þeirra þannig að hún verði meginþáttur forvama á vinnustað
e. þríhliða ráðgefandi aðila á landsvísu sem tekur á málum tengdum öryggi og heilbrigði 

við vinnu;
f. upplýsinga- og ráðgjafarþjónustu um öryggi og heilbrigði við vinnu;
g. þjálfunar á sviði öryggis og heilbrigðis við vinnu;
h. þjónustuaðila á sviði vinnuvemdar í samræmi við landslög og venju;
i. rannsókna á öryggi og heilbrigði við vinnu;
j. úrræða til að safna og greina gögn um vinnuslys og atvinnusjúkdóma og ástæður 

þeirra, að teknu tilliti til geminga Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem málið varða;
k. ákvæða um að samhæfa viðeigandi trygginga- eða almannatryggingakerfi sem taka til 

vinnuslysa og atvinnusjúkdóma; og
l. úrræða til að bæta stöðugt öryggi og heilbrigði í vinnuumhverfmu í örfyrirtækjum, 

litlum og meðalstjórum fyrirtækjum og við óformlegar aðstæður á vinnumarkaði.
2) Þar að auki ætti greiningin á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu að fela í sér 

upplýsingar um eftirfarandi þætti, eftir því sem við á:
a. úrræði til samhæfmgar og samstarfs innanlands og milli fyrirtækja, þ.m.t. úrræði til 

að endurskoða innanlandsáætlanir;
b. tæknilegar kröfur, starfsvenjur og leiðbeiningar um öryggi og heilbrigði við vinnu;
c. ráðstafanir til menntunar og vitundarvakningar þ.m.t. átaksverkefni til kynningar;
d. sérhæfðar, tæknilegar, læknisfræðilegar og vísindalegar stofnanir með tengsl við hin 

ýmsu svið öryggis og heilbrigði við vinnu, þ.m.t. rannsóknarstofnanir og rannsóknar- 
stofur sem fjalla um öryggi og heilbrigði við vinnu;

e. launamenn sem starfa á sviði öryggis og heilbrigðis við vinnu, svo sem eftirlitsmenn, 
öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir, læknar á sviði atvinnusjúkdóma og sérfræð- 
ingar á sviði hollustuhátta;

f. hagtölur um vinnuslys og atvinnusjúkdóma;
g. stefnumið og áætlanir heildarsamtaka atvinnurekenda og launafólks á sviði öryggis og 

heilbrigðis við vinnu;
h. reglubundna eða viðvarandi starfsemi sem tengist öryggi og heilbrigði við vinnu, 

þ.m.t. alþjóðasamstarf;
i. ljármagn og ijárveitingar með hliðsjón af öryggi og heilbrigði við vinnu; og

Alþt. 2006-2007. A. (133. löggjafarþing.) 417



6580 Þingskjal 1176

j. gögn um lýðfræði, læsi, hagkerfí og atvinnumál, sem fáanleg eru, og aðrarupplýsingar 
sem máli skipta.

V. ALÞJÓÐLEG SAMVINNA OG MIÐLUN UPPLÝSINGA
15. Alþjóðavinnumálastofnunin ætti:

a. að greiða fyrir alþjóðlegri tæknisamvinnu um öryggi og heilbrigði við vinnu í því augna- 
miði að aðstoða lönd, einkum þróunarlönd, í eftirfarandi tilgangi:
i) að styrkja þau í því að koma á og viðhalda forvamaráætlunum um að hlúa að öryggi 

og heilsu;
ii) að stuðla að því að nálgast öryggi og heilbrigði við vinnu með hjálp stjórnunarkerfa; 

og
iii) að hvetja til þess að þeir gemingar, ef um er að ræða samþykktir Alþjóðavinnumála- 

stofnunarinnar sem tengjast rammasamþykkt um að efla öryggi og heilbrigði við 
vinnu og taldir em upp í viðaukanum við þessi tilmæli, verði fullgiltir og þeim hrint 
í framkvæmd;

b. að greiða fyrir miðlun upplýsinga um stefnu á landsvísu í skilningi a-liðar 1. gr. sam- 
þykktarinnar um kerfi og áætlanir á landsvísu um öryggi og heilbrigði við vinnu, þ.m.t. 
um góðar venjur og frumlega nálgun, og um skilgreiningu á nýrri hættu og áhættu á 
vinnustöðum; og

c. að leggja fram upplýsingar um árangur sem náðst hefur við að öðlast ömggt og heilbrigt 
vinnuumhverfí.

VI. UPPFÆRSLA Á VIÐAUKANUM
16. Stjómamefnd alþjóðavinnumálaskrifstofunnar ætti að endurskoða og uppfæra við- 

aukann við þessi tilmæli. Sérhver viðauki sem þannig er endurskoðaður skal samþykktur af 
stjómamefndinni og skal koma í stað fyrri viðauka eftir að hafa verið kynntur aðildarríkjum 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

VIÐAUKI
GERNINGAR ALÞJÓÐAVINNUMÁLASTOFNUNARINNAR SEM VARÐA 

RAMMASAMÞYKKT UM AÐ EFLA ÖRYGGI OG HEILBRIGÐI VIÐ VINNU

I. SAMÞYKKTIR
Samþykkt um vinnueftirlit í iðnaði og verslun, 1947 (nr. 81)
Samþykkt um vemd verkamanna fyrir geislun, 1960 (nr. 115)
Samþykkt um heilbrigðisráðstafanir í verslunum og skrifstofum, 1964 (nr. 120) 
Samþykkt um bætur vegna slysa við vinnu, 1964 (nr. 121)
Samþykkt um vinnueftirlit í landbúnaði, 1969 (nr. 129)
Samþykkt um vamir gegn og eftirlit með áhættu í starfi vegna efna sem valda krabba- 

meini, 1974 (nr. 139)
Samþykkt um vemdun verkamanna gegn hættu frá loftmengun, hávaða og titringi á vinnu- 

stað, 1977 (nr. 148)
Samþykkt um öryggi og heilbrigði í hafnarvinnu, 1979 (nr. 152)
Samþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi, 1981 (nr. 155) 
Samþykkt um heilsugæslu á vinnustöðum, 1985 (nr. 161)
Samþykkt um öryggi við notkun asbests, 1986 (nr. 162)
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Samþykkt um öryggi og hollustuhætti í byggingariðnaði, 1988 (nr. 167)
Samþykkt um öryggi við notkun efna við vinnu, 1990 (nr. 170)
Samþykkt um vamir gegn meiri háttar iðnaðarslysum, 1993 (nr. 174)
Samþykkt um öryggi og heílbrigði þeirra sem stunda námugröft, 1995 (nr. 176)
Bókun frá 1995 við samþykkt um vinnueftirlit, 1947 (nr. 81)
Samþykkt um öryggi og heilbrigði þeirra sem stunda landbúnaðarstörf, 2001 (nr. 184) 
Bókun frá 2002 við samþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu, 1981 (nr. 155)

II. TILMÆLI
Tilmæli um vinnueftirlit, 1947 (nr. 81)
Tilmæli um vinnueftirlit (námugröftur og samgöngur), 1947 (nr. 82)
Tilmæli um heilbrigði starfsmanna, 1953 (nr. 97)
Tilmæli um aðstöðu til velferðargæslu, 1956 (nr. 102)
Tilmæli um vemd fyrir geislun, 1960 (nr. 114)
Tilmæli um húsnæði launafólks, 1961 (nr. 115)
Tilmæli um hollustuhætti (verslanir og skrifstofur), 1964 (nr. 120)
Tilmæli um slysabætur, 1964 (nr. 121)
Tilmæli um vinnueftirlit í landbúnaði, 1969 (nr. 133)
Tilmæli um vamir gegn og eftirlit með áhættu í starfi vegna efna sem valda krabbameini, 

1974 (nr. 147)
Tilmæli um vemdun verkamanna gegn hættu frá loftmengun, hávaða og titringi á vinnu- 

stað, 1977 (nr. 156)
Tílmæli um öryggi og heilbr igði við vinnu og starfsumhverfi hafnarstarfsmanna, 1979 (nr. 

160)
Tilmæli um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi, 1981 (nr. 164)
Tilmæli um þjónustuaðila í vinnuvemd, 1985 (nr. 171)
Tilmæli um öryggi við notkun asbests, 1986 (nr. 172)
Tilmæli um öryggi og hollustuhætti í byggingariðnaði, 1988 (nr. 175)
Tilmæli um öryggi við notkun efna við vinnu, 1990 (No. 177)
Tilmæli um vamir gegn meiri háttar iðnaðarslysum, 1993 (nr. 181)
Tilmæli um öryggi og heilbrigði þeirra sem stunda námugröft, 1995 (nr. 183)
Tilmæli um öryggi og heilbrigði þeirra sem stunda landbúnaðarstörf, 2001 (nr. 192) 
Tilmæli um skrá yfir atvinnusjúkdóma, 2002 (nr. 194)

Fylgiskjal III.

Tilmæli nr. 198, um ráðningarsamband.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, er kom saman til 95. þingsetu sinnar í 

Genf hinn 31. maí 2006 eftir kvaðningu stjórnamefndar alþjóðavinnumálaskrifstofunnar, og 
sem telur að vemd sé fólgin í lögum og reglugerðum og kjarasamningum sem tengist því

að fyrir hendi sé ráðningarsamband milli atvinnurekanda og launamanns, og
sem telur að lög og reglugerðir og túlkun þeirra ætti vera samhæfð markmiðum um mann-

sæmandi vinnu, og


