
Nd. 898. Breytingartillögur [226. mál]
við frv. til laga um atvinnuréttindi útlendinga.

Frá Friðrik Sophussyni og Steinþóri Gestssyni.

1. 3. gr. orðist svo:
Félagsmálaráðherra veitir atvinnurekendum atvinnuleyfi fyrir útlendinga, ef

sérstakar ástæður þykja mæla með þvi, svo sem ef um er að ræða erlenda sér-
fræðinga eða aðra kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands, eða ef
atvinnuvegi landsins skortir vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands.

Útlendingar skulu njóta launa og starfskjara sem heimamenn og hafa réttindi
og bera skyldur í samræmi við viðkomandi kjarasamning.

Áður en atvinnuleyfi er geflð út skal leita eftir umsögn viðkomandi verka-
lýðsfélags eða landssambands, ef ekki er verkalýðsfélag á staðnum.

Sé útlendingur ráðinn erlendis getur ráðherra sett það skilyrði fyrir útgáfu
atvinnuleyfis, að atvinnurekandi greiði ferð útlendings frá Íslandi að ráðningar-
tíma loknum, svo og ef um er að ræða heimflutning vegna veikinda, sem gera
útlendingi ókleift að vinna út ráðningartímabilið að mati læknis.

Ráðherra er enn fremur heimilt að binda atvinnuleyfi þvi skilyrði, að atvinnu-
rekandi hafi hæfilegt húsnæði fyrir útlendan starfsmann meðan ráðningar-
samningur er i gildi, ef hinn útlendi starfsmaður hefur ekki slíkt húsnæði sjálfur.

Heimilt er félagsmálaráðherra að veita nafnlaust atvinnuleyfi til bráðabirgða.
Fullnaðaratvinnuleyfi má ekki veita fyrr en fyrir liggur heilbrigðisvottorð við-
komandi starfsmanns ásamt yfirlýsingu um síðasta dvalarstað áður en komið er
til landsins. Fullnaðaratvinnuleyfi má eigi heldur veita nema fyrir liggi undirrituð
yfirlýsing útlendings þess efnis að hann hafi kynnt sér þær upplýsingar, sem
kveðið er á um í 5. gr. þessara laga. Heimilt er ráðherra að víkja frá skilyrðum
þessarar mgr. þegar í hlut eiga ríkisborgarar annarra Norðurlanda.

Óheimilt er að veita atvinnuleyfi útlendingi sem ekki hefur dvalarleyfi hér á
landi skv. l. 45/1965 um eftirlit með útlendingum, eða hefur verið gert að fara
af landi brott skv. þeim lögum.

2. 4. gr. orðist svo:
Með umsókn um atvinnuleyfi skulu fylgja upplýsingar um tegund vinnu,

aðila viðkomandi kjarasamnings og áætlaða lengd vinnutíma á ráðningartíman-
um. 1 umsókn skal enn fremur tilgreina hvers vegna nauðsynlegt er talið að
ráða útlending til vinnu.


