Tilkynning til Vinnueftirlitsins um
kosningu öryggistrúnaðarmanns
og tilnefningu öryggisvarðar
eða stofnun öryggisnefndar
Nafn fyrirtækis:

Kennitala fyrirtækis:

Heimilisfang:

Póstnúmer og sveitarfélag:

Sími:

Fjöldi starfsmanna:

Netfang:

Fax:

Ef útibú / deild er utan höfuðstöðva:
Útibú / deild:

Fjöldi starfsmanna:

Netfang:

Öryggistrúnaðarmaður

Fyrirkomulag:

Heimilisfang:

Póstnúmer og sveitarfélag:

Sími:

Fax:

Öryggisvörður

Öryggisnefnd (2 og 2)

Kosning öryggistrúnaðarmanna fór fram þann:
Nafn öryggistrúnaðarmanns:

Kennitala öryggistrúnaðarmanns:

Starfsheiti:

Deild / starfsstöð innan fyrirtækis:

Nafn öryggistrúnaðarmanns:

Kennitala öryggistrúnaðarmanns:

Starfsheiti:

Deild / starfsstöð innan fyrirtækis:

Fráfarandi öryggistrúnaðarmaður:

Netfang:

Fráfarandi öryggistrúnaðarmaður:

Netfang:

Tilnefning öryggisvarða fór fram þann:
Nafn öryggisvarðar:

Kennitala öryggisvarðar:

Starfsheiti:

Deild / starfsstöð innan fyrirtækis:

Nafn öryggisvarðar:

Kennitala öryggisvarðar:

Starfsheiti:

Deild / starfsstöð innan fyrirtækis:

Fráfarandi öryggisvörður:

Netfang:

Fráfarandi öryggisvörður:

Netfang:

Þegar skipt er um öryggistrúnaðarmann eða öryggisvörð skal það tilkynnt til Vinnueftirlitsins
Staður:

Dags. undirskriftar

F. h. atvinnurekanda
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Úr reglugerð nr. 920/2006 - um skipulag og
framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum
4. gr.
Fyrirtæki með færri en tíu starfsmenn.
Í fyrirtækjum þar sem eru einn til níu starfsmenn skal atvinnurekandi og/eða verkstjóri hans stuðla að góðum aðbúnaði,
hollustuháttum og öryggi á vinnustað í nánu samstarfi við starfsmenn fyrirtækisins og félagslegan trúnaðarmann
þeirra...
5. gr.
Fyrirtæki með tíu starfsmenn eða fleiri.
Í fyrirtækjum þar sem starfsmenn eru tíu eða fleiri skal atvinnurekandi tilnefna af sinni hálfu öryggisvörð og starfsmenn
skulu kjósa öryggistrúnaðarmann úr sínum hópi.
6. gr.
Fyrirtæki með 50 starfsmenn eða fleiri.
Í fyrirtækjum þar sem starfsmenn eru 50 eða fleiri skal stofna öryggisnefnd. Starfsmenn kjósa úr sínum hópi tvo fulltrúa
og atvinnurekandi tilnefnir tvo fulltrúa.
11. gr.
Tilnefning öryggisvarða.
Atvinnurekanda er skylt, ef hann er ekki sjálfur öryggisvörður eða í öryggisnefnd, að tilnefna í sinn stað aðila sem
öryggisvörð með fullu umboði... Tilnefningin skal að jafnaði vera til tveggja ára í senn.
13. gr.
Kosning öryggistrúnaðarmanna.
Kosning öryggistrúnaðarmanna, sbr. 5. og 6. gr. reglugerðar þessarar, skal fara fram með skriflegri atkvæðagreiðslu,
sem stendur a.m.k. einn vinnudag eða á starfsmannafundi er hefur verið boðaður með a.m.k. tveggja sólarhringa
fyrirvara, þar sem öllum starfsmönnum, sem kosningarétt hafa, er gefinn kostur á þátttöku. Kjörgengir eru allir
starfsmenn fyrirtækisins nema stjórnendur en æskilegt er að sá sem gefur kost á sér til starfans hafi starfað a.m.k. eitt ár
við fyrirtækið og hafi í daglegum störfum sínum yfirsýn yfir sem mestan hluta starfseminnar... Kosningarétt hafa allir
starfsmenn fyrirtækisins nema stjórnendur án tillits til ráðningarforms, ráðningartíma og starfshlutfalls.
Kosning öryggistrúnaðarmanna skal að jafnaði vera til tveggja ára í senn.
14. gr.
Tilkynning til Vinnueftirlits ríkisins.
Atvinnurekandi skal tilkynna Vinnueftirliti ríkisins um þá aðila sem tilnefndir eru sem öryggisverðir og kosnir eru sem
öryggistrúnaðarmenn.
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