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um könnun á áhrifum lögbundinna forréttinda til atvinnurekstrar og vinnu.
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Stefán Benediktsson, Páll Pétursson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna áhrif lögbundinna forréttinda. m.a.
einkaréttar, til tiltekinna starfa eða atvinnurekstrar. Í könnun þessari skal einkum leitast við
að varpa ljósi á þýðingu einkaréttar eða lögbundinna forréttinda á stöðu þeirra, er slíks
réttar njóta, áhrif þessa á verðlag og hagsmuni neytenda yfirleitt, svo og á kostnað í rekstri,
jafnt opinberum rekstri sem einkarekstri. Þá skal könnuninni einnig ætlað að leiða í ljós
áhrif lögbundinna takmarkana af þessu tagi á tækniþróun, hagvöxt og atvinnustig. Skýrsla
um niðurstöðu könnunarinnar skal lögð fyrir Alþingi.



Greinargerð.
Á síðustu árum hafa þráfaldlega komið fram efasemdir um gildi lögverndar og

einkaréttar atvinnufyrirtækja og starfsstétta til að sinna tiltekinni þjónustu eða atvinnu.
Iðnþing Íslendinga 1985 ályktaði sérstaklega um málið á þann veg að tímabært væri að meta
hvort taka skyldi ákvæði iðnaðarlaga til gagngerrar endurskoðunar með hliðsjón af þróun
þessara mála í nágrannalöndunum, einkum í Noregi. Þar munu menn að mestu hafa horfið
frá lögbundnum einkarétti einstakra starfsstétta í iðnaði. Landssamband iðnaðarmanna
hefur skipað nefnd til að vinna að málinu og mun henni ætlað að skila áliti á þessu ári.

Í skýrslu starfshóps, sem félagsmálaráðherra skipaði til að meta áhrif nýrrar tækni á
íslenska atvinnuvegi, er lögð mikil áhersla á að lögbundnar hömlur á atvinnustarfsemi kunni
að leiða af sér atvinnuleysi og að einokun sporni við tækniþróun og framförum.

Þá er einnig til þess að líta að skil milli skólagenginna starfsmanna og annarra munu að
líkindum minnka á komandi árum þar sem starfsþjálfun og kröfur um hæfni til tiltekinna
starfa koma í stað prófskírteina og lögbundinna starfsréttinda.

Aukin starfsfræðsla á vinnumarkaðnum, fullorðinsfræðsla og kerfisbundin starfsþjálfun
fer vaxandi og er þar skemmst að minnast viðamikilla samninga Verkamannasambands
Íslands og vinnuveitenda um málefni sérhæfðs fiskvinnslufólks. Þess má vænta að hér hafi
einungis verið stigið fyrsta skrefið að mun víðtækari starfsmenntun ófaglærðs verkafólks.
Hins vegar blasir við að t.d. í byggingariðnaði mun slíkt eiga langt í land ef einkaréttur
annarra stendur í vegi fyrir því að ófaglærðir en sérhæfðir verkamenn fái unnið þau störf sem
þeir eru þjálfaðir til.

Lögverndun og löggilding til tiltekinna starfa kann að fela í sér nokkra vernd fyrir
neytendur þannig að þeir megi treysta því að kunnáttumenn vinni þau störf sem um er að
ræða. Á móti kemur að slík einkaréttindi kunna að leiða til stöðnunar og aukins kostnaðar
sem neytandinn verður að endingu að greiða, og þá án tillits til þess hvort þjónustuna hefði í
raun mátt fá betri og ódýrari hjá þeim sem ekki uppfylla kröfur um löggilta pappíra.

Það hlýtur að vera sameiginlegt markmið þjóðarinnar að sækja fram til bættra lífskjara
á næstu árum. Til þess að árangur verði í þeirri baráttu er ljóst að framleiðni verður að
aukast á öllum sviðum atvinnulífs, jafnt í einkarekstri sem á sviði opinberrar þjónustu. Í ljósi
þessa er brýnt að kanna hvort lögbundnar hömlur við atvinnurekstri og atvinnuþátttöku
vinni gegn heildarhagsmunum þjóðarinnar og dragi úr samkeppni, verðmætasköpun og
hagvexti.

Stöðugt fjölgar þeim starfshópum sem leita eftir einkarétti til að vinna tiltekin störf eða
forréttindum á tilteknum sviðum atvinnulífsins. því er brýnt að svör fáist við ofangreindum
álitaefnum hið allra fyrsta og því er þessi tillaga til þingsályktunar flutt.


