
sþ. 825. Nefndarálit [265. mál]
um till. til þál. um staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og
viðurkenningu starfsréttinda.

Frá utanríkismálanefnd.

Nefndin hefur fjallað um tillöguna. Á fund nefndarinnar komu fulltrúar frá Bandalagi
starfsmanna ríkis og bæja, Alþýðusambandi Íslands, Vinnumálasambandi samvinnufé-
laganna og Vinnuveitendasambandi Íslands.

Nefndin mælir með samþykkt þáltill., en ítrekar bókun sem liggur fyrir varðandi samn-
ing um sameiginlegan norrænan vinnumarkað.

Alþingi, 28. apríl 1982.

Geir Hallgrímsson,
form.

Garðar Sigurðsson.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.

Karl Steinar Guðnason.

Halldór Ásgrímsson,
frsm.

Matthías Á. Mathiesen.



Fylgiskjal I. Reykjavík, 22.9. 1981.

Hr. félagsmálaráðherra
Svavar Gestsson.

Alþýðusamband Íslands og Bandalag starfsmanna ríkis og bæja hafa fengið til umsagnar
tillögu um endurskoðun samningsins frá 1954 um sameiginlegan vinnumarkað á Norður-
löndum ásamt bókun eins og gengið var frá tillögunni á fundi Norrænu vinnumark-
aðsmálanefndarinnar 26.-27. maí s. I. Um norræna vinnumarkaðinn hefur verið fjallað í
sérstökum nefndum á vegum ASÍ og BSRB og hafa þær starfað náið saman. Samtökin hafa
orðið sammála um eftirfarandi umsögn:

Náið samstarf er með þjóðum Norðurlanda á flestum sviðum og má í því sambandi
sérstaklega minna á samning um félagslegt öryggi sem síðast var endurnýjaður 5. mars 1981.
Það er skoðun samtakanna, að þetta samstarf Norðurlanda sé mjög gagnlegt og æskilegt sé
að Ísland sé þar virkur þátttakandi eftir því sem aðstæður leyfa, og ljóst er af þeim fjölda
Íslendinga, sem hafa verið og eru við störf annars staðar á Norðurlöndunum, að norræni
vinnumarkaðurinn hefur mikla þýðingu fyrir Ísland.

Á stjórnarfundi Norræna verkalýðssambandsins. sem haldinn var í Reykjavík hinn
26.-27. ágúst sL, var samþykkt sameiginleg umsögn helstu verkalýðssamtaka á Norður-
löndum, þ. á m. ASÍ og BSRB, um framangreinda tillögu að endurskoðuðum samningi um
sameiginlegan vinnumarkað á Norðurlöndum. Á þeim fundi gerðu fulltrúar ASI og BSRB
grein fyrir þeirri afstöðu sinni, að æskilegt sé að Ísland geti orðið aðili að hinum sameiginlega
vinnumarkaði, en til þess að svo geti orðið verði að taka fullt tillit til sérstöðu Íslands. Á
íslenskum vinnumarkaði eru samanlagt rúmlega eitt hundrað þúsund manns. Vegna smæðar
vinnumarkaðarins er augljóst að ekki þarf mikla mannflutninga til að raska jafnvæginu á
íslenskum vinnumarkaði þannig að efnahagslegum og félagslegum aðstæðum sé ógnað.
Mestar hættur fylgja hópflutningum starfsfólks erlendra aðila t. d. við ýmsar framkvæmdir ;i
vegum erlendra verktaka, ráðningar hljómsveita og ráðningar áhafna leigukaupaskipa.
Norræni vinnumarkaðssamningurinn á einungis að ná til einstaklinga, en ekki fyrirtækja, og
því ætti að vera mögulegt á grundvelli hans að setja skorður við fyrrgreindum hópflutn-
ingum. Hins vegar er ljóst að vegna smæðar íslenska vinnumarkaðarins geta óheftir flutn-
ingar einstaklinga einnig leitt til efnahagslegra og félagslegra vandamála, einkum ef þeir
beinast að einstökum svæðum, störfum eða atvinnugreinum. Það er því fullkomlega í anda
samningsins að Íslenskum stjórnvöldum yrðu veittar sérstakar heimildir til þess að takmarka
eða stöðva nýráðningar íbúa annarra norrænna landa til starfa á Íslandi.

Á stjórnarfundi Norræna verkalýðssambandsins kom fram fullkominn skilningur nor-
rænu verkalýðssamtakanna á hinum sérstöku aðstæðum á Íslandi, eins og kemur skýrt fram í
umsögn Norræna sambandsins, bls. 9, 2. mgr. að neðan, en þar segir:

"Ísland stendur nú utan hins sameiginlega vinnumarkaðar. Norræna verkalýðs-
sambandið (NFS) skorar á Norræna ráðherraráðið að leita hið bráðasta lausnar sem geri
Íslandi mögulegt að gerast aðili að samningnum og sem á heppilegan hátt, t. d. með viðbót-
arbókun, tekur tillit til þess, að Íslenskur vinnumarkaður er svo lítill að jafnvel tiltölulega
litlir flutningar geta valdið ójafnvægi og skaðað efnahagslega og félagslega þróun Í landinu."

Það er skoðun ASÍ og BSRB, að aðild Íslands að sameiginlega norræna vinnumark-
aðinum sé æskileg ef samkomulag getur tekist við önnur Norðurlönd um viðunandi skilyrði
og íslensk stjórnvöld eru reiðubúin til þess að mæta verkefninu með eflingu vinnumiðlunar
og auknu samstarfi við verkalýðssamtökin. Samtökin lýsa hér með vilja sínum til viðræðna
við ráðuneytið um nánara fyrirkomulag og með hvaða hætti megi tryggja íslenskum verka-
lýðssamtökum trausta aðild að öllum ákvörðunum stjórnvalda í þessu samhengi.

F. h. Alþýðusambands Íslands,
Ásmundur Stefánsson.

F. h. Bandalags starfsmanna ríkis og bæja,
. Kristján Thorlacius.



Fylgiskjal II.

VINNUVEITENDASAMBAND ÍSLANDS

Utanríkismálanefnd Alþingis. Reykjavík, 20.4. 1982.

Vinnuveitendasamband Íslands hefur tekið til athugunar tillögu til þingsályktunar um
staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfs-
réttinda og vill í því sambandi taka eftirfarandi fram:

Vinnuveitendasambandið mælir eindregið með því, að samningur um sameiginlegan
norrænan vinnumarkað verði staðfestur. Óhjákvæmilegt er þó að vekja athygli á að stafliður
d. undir tölulið 1. í meðfylgjandi bókun stangast á við viðurkenndar hugmyndir um frjálsan
samningsrétt.

Vinnuveitendasambandið sér enga ástæðu til athugasemda að því er varðar staðfestingu
samninga um samstarf stjórnvalda og stofnana á sviði starfsendurhæfingar og starfs-
menntunar, um viðurkenningu á starfsréttindum innan heilbrigðisþjónustunnar og dýra-
læknaþjónustunnar og sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir almenna kennara í
grunnskólum. Virðingarfyllst,

Þorsteinn Pálsson.

Fylgiskjal III.

BANDALAG STARFSMANNA RÍKIS OG BÆJA
Til utanríkismálanefndar Alþingis. Reykjavík, 20. apríl 1982.

Utanríkismálanefnd hefur óskað álits bandalagsins á tillögu til þingsályktunar um stað-
festingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfsrétt-
inda.

Stjórn BSRB hefur á fundi sínum í dag ályktað eftirfarandi um málið:
1. Um sameiginlegan norrænan vinnumarkað.

ASÍ og BSRB hafa haft náið samstarf í þessu máli og kemur afstaða samtakanna fram í
bréfi til félagsmálaráðherra, dags. 22. sept. 1981.
Með tilvísun til þessa bréfs og þeirrar yfirlýsingar, sem félagsmálaráðherra flutti á fundi
félagsmálaráðherra Norðurlanda í Reykjavík 29. nóv. og 1. des. 1981, lýsir stjórn BSRB
yfir fylgi sínu við þennan lið þingsályktunartillögunnar.

2. Samningur um samstarf stjórnvalda og starfsmanna á sviði starfsendurhæfingar og
starfsmenntunar.
Stjórn BSRB mælir með samþykkt á þessum lið þingsályktunartillögunnar.

3. Samningar um viðurkenningu á starfsréttindum innan heilbrigðisþjónustunnar og
dýralæknisþjónustunnar .
Þar sem hlutaðeigandi aðildarfélög bandalagsins hafa ekki haft aðstöðu til að fylgjast
með gerð þessa samnings eða láta álit sitt í ljós, tekur stjórn bandalagsins ekki afstöðu til
málsins.

4. Samkomulag um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir almenna kennara
(bekkjakennara) í grunnskólum.
Stjórn BSRB mælir með samþykki á þessum lið þingsályktunartillögunnar og vísar í því
efni einnig til hjá!. Ijósrits af bréfi Kennarasambands Íslands til menntamálaráðu-
neytisins, dags. 26. febrúar 1982.

Virðingarfyllst,
F. h. stjórnar BSRB
Kristján Thorlacius.


