
Matsblað fyrir öryggisnefndir, öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði 
 
Í öryggisnefnd sitja að lágmarki fjórir starfsmenn, tveir öryggistrúnaðarmenn sem eru kosnir af almennum 
starfsmönnum og tveir öryggisverðir sem eru skipaðir af atvinnurekanda.  
Nefndin kýs sér formann og ritara til árs í senn. Þeir skulu vera til skiptis úr röðum öryggistrúnaðarmanna og 
öryggisvarða. Nefnin skal funda ekki sjaldnar en fjórum sinnum á ári og hún á að halda fundabók sem er opin 
Vinnueftirlitinu.  
Sjá nánar í reglugerð 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum. 

 

  1. Er öryggisnefnd fullmönnuð?

NeiJá

  5. Fær nefndin þann tíma sem hún telur sig þurfa til að gegna hlutverki sínu? NeiJá

  6. Er fulltrúi yfirstjórnar í öryggisnefndinni? NeiJá

  4. Hefur öryggisnefndin verið kynnt fyrir öllum starfsmönnum, t.d. á 
starfsmannafundum, í tölvupósti og/eða á upplýsingatöflum? NeiJá

  3. Eru haldnir reglulegir fundir í nefndinni og skráð fundargerð?

NeiJá  2. Hafa nefndarmenn fengið fræðslu um vinnuverndarmál, t.d. setið námskeið?

NeiJá

Skipan og hlutverk:

  7. Tekur öryggisnefndin til umfjöllunar mál er varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi?

NeiJá

11. Fær nefndin upplýsingar um atvinnusjúkdóma, vinnuslys, óhöpp og næstum slys? NeiJá

12. Hefur nefndin sett sér almenn markmið og/eða markmið fyrir starfsárið?
NeiJá13. Metur nefndin árangur af starfi sínu og leitar leiða til að bæta hann?

NeiJá

10. Fær nefndin upplýsingar um niðurstöður rannsókna og skýrslna um vinnuverndarmál? NeiJá
  9. Fær nefndin upplýsingar um fyrirmæli og ábendingar Vinnueftirlitsins?

NeiJá  8. Tekur öryggisnefndin virkan þátt í gerð áhættumats á vinnustaðnum?

NeiJá

Verkefni

14. Leitar nefndin eftir ábendingum frá stjórnendum og starfsmönnum?

NeiJá

18. Fá bæði íslenskir og erlendir starfsmenn fræðslu um vinnuverndarmál? NeiJá

19. Veitir fyrirtækið utanaðkomandi aðilum upplýsingar um áhættur í vinnuumhverfinu?
NeiJá20. Annað:

NeiJá

17. Kemur öryggisnefndin að ákvörðunum innan fyrirtækisins, t.d. varðandi nýtt húsnæði? NeiJá
16. Fara stjórnendur og starfsfólk eftir ábendingum öryggisnefndarinnar?

NeiJá15. Eru ákvarðanir öryggisnefndarinnar kynntar öllum starfsmönnum?

NeiJá

Samskipti
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