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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og
öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum (vinnutími 
starfsmanna sem veita persónulega notendastýrða aðstoð) -  665. mál.

Vísað er til umsagnarbeiðni velferðarnefndar Alþingis, dags. 30. apríl sl. um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum (vinnutími starfsmanna sem veita 
persónulega notendastýrða aðstoð).

Í frumvarpinu er lagt til að lengja gildistíma bráðabirgðaákvæðis 9 í umræddum 
lögum en þar var kveðið á um að með samkomulagi samtaka aðila 
vinnumarkaðarins væri heimilt að víkja frá ákvæðum 53. og 56. gr. sömu laga um 
hvíldartíma og næturvinnutíma þeirra starfsmanna sem veittu einstaklingum 
þjónustu á grundvelli verkefnisins. Lagt er til að lengja gildistímann til 31. desember 
2020 svo nefnd er starfar undir forustu félagsmálaráðuneytisins geti skilað ráðherra 
skýrslu um hvort réttindi starfsmanna séu virt og koma með tillögur að breytingum 
á lögum eða reglugerðum ef þess gerist þörf.

Tekið er undir þær ábendingar er koma fram í umsögnum BSRB og BHM að það er 
mjög bagalegt hversu langan tíma tók að virkja ofangreinda nefnd. Þann 19. 
september 2018 móttók sambandið beiðni frá þáverandi velferðarráðuneyti þar 
sem óskað var eftir tilnefningum og þann 26. október 2018 var tilnefning 
sambandsins tilkynnt til ráðuneytisins. Samkvæmt bréfi ráðuneytisins átti umrædd 
nefnd að skila niðurstöðum til ráðherra ekki síðar en 30. apríl 2019. Það var síðan 
ekki fyrr en í júní 2019 er skipunarbréf var sent út til nefndarmanna og fyrsti fundur 
var ekki haldinn fyrr en 15. ágúst 2019, þ.e. rúmum þremur mánuðum eftir að 
nefndin átti að skila niðurstöðum.

Þrátt fyrir ofangreindar tafir styður sambandið að bráðabirgðaákvæðið sé 
framlengt til áramóta. Um er að ræða mikilvæga þjónustu og geta vanhugsaðar 
breytingar haft alvarleg áhrif á notendur NPA. Yrði það sérstaklega slæmt ef farið 
yrði í tímabundnar breytingar þar sem bráðabirgðaákvæðið hafi fallið úr gildi og 
síðan þurfi að endurskipuleggja starfið aftur nokkrum mánuðum síðar þegar 
tillögur nefndarinnar væru komnar til framkvæmda. Gera má ráð fyrir því að 
nefndin skili af sér tillögum fyrir haustið og þá þarf að gefast svigrúm til að koma 
þeim tillögum til framkvæmda. Reglugerðir og lagabreytingar eiga að fara í 
samráðsgátt og vera kostnaðarmetnar og því ljóst að jafnvel þótt unnið sé hratt og 
örugglega mun niðurstaða úr þeirri vinnu ekki vera komin til framkvæmda fyrr en 
um áramót.

Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, sími 515 4900, fax 515 4903, samband@samband.is, www.samband.is

mailto:samband@samband.is
http://www.samband.is


Lokaorð

Sambandið styður að frumvarpið verði að lögum og hvetur ráðuneytið til að flýta 
störfum nefndarinnar eins og kostur er svo ekki reynist þörf á að framlengja 
ákvæðið að nýju eða skapa óvissuástand um framkvæmd NPA samninga.
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