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Ábyrgð stjórnenda 
 

Stjórnendur fyrirtækja má líklega almennt flokka í forstjóra/framkvæmdastjóra – millistjórnendur og 
framlínustjórnendur/verkstjóra. Löggjöfin í landinu gerir ýmsar kröfur til stjórnenda fyrirtækja m.a. 
gegnum skattalög, hlutafjárlög, vinnulöggjöfina o.s.frv - en hér verður kastljósinu einkum beint að 
framlínustjórnendunum þ.e. verkstjórum og ábyrgð þeirra aðila á vinnuumhverfi, vinnuslysum og 
skaðabótum. 
 
Skilgreining á hugtakinu verkstjóri er ekki einhlýt innan lögfræðinnar. Oft er þó horft til þess að  
verkstjóri komi úr röðum starfsmanna atvinnurekanda en sé ekki atvinnurekandinn sjálfur. Í vinnurétti 
er litið svo á að verkstjóri sé trúnaðarmaður atvinnurekanda á vinnustaðnum þ.e. aðili sem kemur fram 
fyrir hans hönd gagnvart starfsmönnum. Í kjarasamningi Samiðnar við Samtök atvinnulífsins (2011) má 
finna hugtakanotkunina flokkstjóra, verkstæðisformenn og umsjónarmenn verka þ.e. orðfar notað um 
iðnsveina sem fá greitt sérstaklega fyrir stjórnunarlega ábyrgð. Af því má ráða að það eru margir fleiri 
en þeir sem bera hinn formlega titil verkstjóri eða verkstjórnandi sem verkstjóraábyrgðin nær til.  Í 20. 
gr. laga 46/1980 (vinnuverndarlögunum) segir; Verkstjóri merkir í lögum þessum hvern þann, sem á 
vegum atvinnurekenda hefur með höndum verkstjórn og eftirlit með starfsemi í fyrirtæki eða hluta 
þess.  
 
Það eru að sjálfsögðu margskonar öfl sem knýja verkstjórnendur til að hafa hlutina á vinnustaðnum 
með heilsusamlegum og öruggum hætti. Starfsandinn þar sem búið er vel að starfsfólki og vel er 
hugsað um heilsu þeirra og öryggi verður jákvæðari og betri en auk þess telja margir slíka háttsemi 
einfaldlega vera hluta af  ”Licence to operate”. 
 
Á tuttugustu öldinni einkendist vinnuumhverfið á Íslandi framanaf af margvíslegum hættulegum 
vinnustöðum, óvörðum vélbúnaði, löngum vinnudögum, gufukötlum í verksmiðjum sem áttu til að 
springa o.s.frv. Það var því nauðsynlegt að setja löggjöf um heilsu og öryggi í atvinnurekstrinum. Sú 
löggjöf heitir í dag lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (þ.e. 
vinnuverndarlögin). Vinnuverndarlögin, ásamt tilheyrandi reglugerðum hafa að mestu verið samræmd 
evrópskri löggjöf á liðnum árum. Lögin leggja megin ábyrðina varðandi öryggi vinnuumhverfisins á 
atvinnurekandann, mikla ábyrgð á verkstjórann sem framlengdan arm atvinnurekandans en setja 
einnig ábyrgð á starfsmanninn. 
 

 
 
Um lagalegar skyldur okkar mannfólksins gildir að við þurfum að gera svo vel og kynna okkur þær 
sérstaklega, þegar svo ber undir. Við vitum t.d. að við þurfum að kynna okkur hvers skattalögin krefjast 
af okkur og sama gildir um umferðarlögin. Með sama hætti má segja að það sé siðferðileg skylda 
stjórnenda að kynna sér hverjar skyldur þeirra eru í vinnuverndar- og öryggismálum.    
 
Í fjórða kafla vinnuverndarlaganna er fjallað um skyldur atvinnurekanda í greinum 13 til og með 19. 
Innihaldi þessara greina er lýst í grófum dráttum í kassanum á fylgjandi síðu.    

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html
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       Ábyrgð atvinnurekenda (46/1980 vinnuverndarlög)

 

Svo eru það ákvæði laganna sem varða verkstjóra þ.e. greinar 20 til og með 23 í fjórða kafla lagana. 

 

       Ábyrgð verkstjóra (46/1980 vinnuverndarlög) 

 

Ábyrgð verkstjórnanda, ef slys eða tjón verður á vinnustað byggist fyrst og fremst á skyldum hans sem 
slíkum og á því umboði sem í stöðu hans felst. Verkstjórnandi hefur ákveðið boðvald yfir öðrum 

20. gr. Verkstjóri merkir í lögum þessum hvern þann, sem á vegum atvinnurekenda 
hefur með höndum verkstjórn og eftirlit með starfsemi í fyrirtæki eða hluta þess. 
 
21. gr. Verkstjóri er fulltrúi atvinnurekanda og sér um, að búnaður allur sé góður og 
öruggt skipulag sé ríkjandi á þeim vinnustöðum, sem hann hefur umsjón með. 
 
22. gr. Verkstjóri skal taka þátt í samstarfi, er miðar að auknu öryggi og betri aðbúnaði 
og hollustuháttum á vinnustað, sbr. II. kafla laga þessara. 
 
23. gr. Verkstjóri skal beita sér fyrir, að starfsskilyrði innan þess starfssviðs, sem hann 
stjórnar, séu fullnægjandi að því er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi. Hann skal 
sjá um, að þeim ráðstöfunum, sem gerðar eru til þess að auka öryggi og bæta 
aðbúnað og hollustuhætti, sé framfylgt. 

 Verði verkstjóri var við einhver þau atriði, sem leitt geta til hættu á slysum eða 
sjúkdómum, skal hann tryggja að hættunni sé afstýrt. Sé ekki hægt að afstýra 
hættunni með því, sem tiltækt er á staðnum, skal hann umsvifalaust gera 
vinnuveitanda viðvart. Verkstjóra ber jafnframt að gæta þeirrar skyldu, sem kveðið er 
á um í 86. gr. laga þessara. 

 Atvinnurekandi skal tryggja, að gætt sé fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og 
hollustuhátta á vinnustað 

 Atvinnurekandi skal gera starfsmönnum sínum ljósa slysa- og sjúkdómshættu, sem 
kann að vera bundin við starf þeirra. Atvinnurekandi skal þar að auki sjá um, að 
starfsmenn fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf sín á þann 
hátt, að ekki stafi hætta af. 

 Atvinnurekandi skal skýra öryggistrúnaðarmönnum frá fyrirmælum Vinnueftirlits 
ríkisins og skulu öryggistrúnaðarmenn eiga aðgang að eftirlitsbók og öðrum 
gögnum, er varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað 

 Atvinnurekandi skal tryggja, að samstarf um öryggismál, aðbúnað og 
hollustuhætti, samkvæmt II. kafla þessara laga, geti orðið sem best, og tekur þátt í 
samstarfi um þessi mál 

 Þar sem fleiri atvinnurekendur eiga aðild að starfsemi á sama vinnustað, skulu þeir 
og aðrir, sem þar starfa, sameiginlega stuðla að því að tryggja góðan aðbúnað, 
heilsusamleg og örugg starfsskilyrði á vinnustaðnum 

 Þegar Vinnueftirlit ríkisins krefst þess eða þegar aðstæður að öðru leyti gefa tilefni 
til þess, skal atvinnurekandi láta gera rannsókn eða úttekt, ef við á, af 
sérfræðingum, til þess að ganga úr skugga um, hvort starfsskilyrðin fullnægi 
ákvæðum laga þessara um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi, sbr. og 80. gr. laga 
þessara 

 Atvinnurekandi skal fullnægja tilkynningaskyldu til Vinnueftirlits ríkisins samkvæmt 
XII. kafla og halda skrár eftir þeim reglum, sem Vinnueftirlitið setur 
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starfsmönnum og hefur umsjón með skipulagi vinnu. Í því felst að hann ber ábyrgð á því hvernig staðið 
er að verki og að unnið sé að verkum þannig að ekki stafi bein hætta af verklagi svo dæmi sé tekið. 
Þannig er ráð fyrir því gert að verkstjóri hafi góða þekkingu á því verki sem verið er að vinna og viti 
manna best á staðnum hvernig að því skuli staðið. Rétt er að hnykkja á því að samkvæmt 23. gr. 
Laganna er lögð frumkvæðis- og eftirlitsskylda á herðar verkstjóra í skilningi laganna hvað varðar 
aðbúnað og starfsskilyrði á vinnustað.  
 
Bregðist verkstjórnandi þessum skyldum sínum kann hann að baka atvinnurekanda sínum tjón og eða 
verða sjálfur bótaskyldur gagnvart þriðja manni þ.e. þeim sem verður fyrir tjóni. Þessi ábyrgð getur 
síðan hæglega leitt til þess að verkstjórnandinn liggi sjálfur óbættur hjá garði þannig að hann þurfi að 
bera tjón sitt eða hluta þess sjálfur hafi hann ekki gætt nægilega að sér að mati dómstóla hverju sinni. 

Lög 4671980 ná einnig til almennra starfsmanna. Þannig fjalla greinar 24 til og með 28 í lögunum um 
skyldur starfsmanna: 

 24. gr. Starfsmaður merkir í lögum þessum hvern þann, sem vinnur launuð störf í annarra 
þjónustu. [Nemar og lærlingar teljast einnig til starfsmanna, jafnvel þótt þeir inni af hendi 
vinnu án endurgjalds, enda sé vinna þeirra liður í skipulögðu námi.] 

 25. gr. Starfsmenn skulu taka þátt í samstarfi er miðar að auknu öryggi og betri aðbúnaði og 
hollustuháttum á vinnustað, sbr. II. kafla laga þessara 

 26. gr. Starfsmenn skulu stuðla að því, að starfsskilyrði innan verksviðs þeirra séu 
fullnægjandi að því er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi, og einnig að því, að þeim 
ráðstöfunum, sem gerðar eru til þess að auka öryggi og bæta aðbúnað og hollustuhætti, 
samkvæmt lögum þessum, sé framfylgt. 
 

 Starfsmaður, sem verður var við ágalla eða vanbúnað, sem leitt gæti til skerts öryggis eða 
lakari aðbúnaðar eða hollustuhátta, sem hann getur ekki sjálfur bætt úr, skal umsvifalaust 
tilkynna það öryggisverði, öryggistrúnaðarmanni, verkstjóra eða atvinnurekanda 

 27. gr. Ef fjarlægja þarf öryggishlífar eða annað tilsvarandi vegna viðgerðar eða 
niðursetningar á tæki eða vél, skal sá, sem verkið framkvæmir umsvifalaust setja 
öryggisbúnað á sinn stað aftur eða gera aðrar ráðstafanir, sem jafngildar eru, að verki loknu 

 28. gr. Þeir, sem starfa á vinnustað, þar sem fleiri atvinnurekendur eiga aðild að starfi manna, 
skulu fara eftir þeim reglum, sem gilda um samstarf um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi, 
sbr. 17. og 36. gr. laga þessara, auk þeirra reglna, sem gilda um það starf, sem þeir sjálfir inna 
af hendi. Þegar starfsmaður er við vinnu utan síns venjulega vinnustaðar, skal hann fara eftir 
þeim reglum varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi, sem gilda fyrir viðkomandi 
vinnustað, auk þeirra reglna, sem gilda um það verk, sem hann á að vinna 
 

Að auki gera lögin kröfur til þeirra  sem selja, setja upp, gera við og hanna vélar, tæki, áhöld og annan 
búnað, sem ætlaður er til notkunar við atvinnurekstur 

 

 


