
Nd. 602. Frumvarp til laga [171. mál]
um rétt erlendra manna til að stunda atvinnu á íslandi.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. gr.
í lögum þessum er maður talinn "erlendur", ef ekki er skylt að leyfa honum

landsvist á Íslandi samkvæmt landslögum eða þjóðréttarreglum.
Í lögum þessum telst sá maður "stunda atvinnu" hér á landi, sem vinnur ein-

hverja vinnu fyrir reikning annars aðila, enda sé sá eigi fullábyrgur félagi hans
um þann atvinnurekstur eða það fyrirtæki, sem fyrir er unnið.

"Á íslandi" merkir í lögum þessum bæði á landi og í landhelgi. íslands.

2. gr.
Óheimilt er hverjum þeim, einstökum manni, félagi eða stofnun, sem rekur

atvinnu, stofnsetur eða starfrækir eitthvert fyrirtæki, hverju nafni sem það nefnist,
að taka erlenda menn í þjónustu sína hér á landi gegn kaupgreiðslu. í peningum
eða hlunnindum, hvort heldur er um langan tíma eða skamman, án sérstaks at-
vinnuleyfis.

3. gr.
Félagsmálaráðherra veitir atvinnuleyfi samkvæmt lögum þessum, að fengnum

tillögum verklýðsfélags á staðnum í hlutaðeigandi starfsgrein, og skulu þau veitt
vinnuveitendum, ef sérstakar ástæður þykja mæla með því, svo sem ef um erlenda
sérfræðinga er að ræða eða aðra kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands,
eða ef atvinnuvegi landsins skortir vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands.

Sé verulegur skortur á fólki til nauðsynlegra heimilisstarfa og hjúkrunarstarfa,
getur félagsmálaráðherra veitt atvinnuleyfi fyrir erlent fólk til slíkra starfa.

4. gr.
Félagsmálaráðherra veitir atvinnuleyfi samkvæmt lögum þessum, og skulu þau

veitt, ef sérstakar ástæður þykja mæla með því, svo sem ef um erlenda sérfræðinga
er að ræða eða aðra kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands, eða ef
atvinnuvegi landsins skortir vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands.

Atvinnuleyfi samkvæmt 3. gr. skulu bundin við ákveðið starf og ákveðinn tíma.
Leyfi skulu eigi veitt til lengri tíma en eins árs í senn.

5. gr.
Þrátt fyrir framangreind ákvæði er mönnum heimilt að ráða til sín í vinnu

erlenda frændur sína að feðgatali eða niðja, kjörbörn, fósturbörn og systkini, án
sérstaks atvinnuleyfis.



Sendimönnum erlendra ríkja er heimilt að hafa erlenda menn í einkaþjónustu
sinni.

Enn fremur má ráða erlenda menn á íslenzk skip innan þeirra takmarka, sem
í lögum segir.

6. gr.
Þegar sérstaklega stendur á, getur félagsmálaráðherra, ef sérstakar ástæður

mæla með því, veitt erlendum mönnum leyfi til að stunda atvinnu á íslandi, án
þess að leyfið sé veitt ákveðnum vinnuveitanda (sjálfstætt atvinnuleyfi), og þurfa
þá atvinnurekendur þeir, sem leyfishafi vinnur hjá, ekki að sækja um atvinnuleyfi
fyrir hann samkvæmt 3. gr.

Við veitingu slíkra leyfa skal m. a. taka tillit til:
1. Hve lengi hinn erlendi maður hefur dvalið hér á landi,
2. hvort hann er hér heimilisfastur.
3. hvort hann er kvæntur Íslenzkri konu eða á hér núin skyldmenni án þess að 1.

mgr. 5. gr. nái til,
4. hvort hann ætli sér að vinna sams konar störf hjá fleiri aðilum en einum,

þannig að fleiri atvinnuleyfi en eitt þyrfti, ef leyfi væru veitt samkvæmt
ákvæðum 3. gr.
Leyfi samkvæmt þessari grein skal þvi aðeins veita, að hin almennu skilyrði

3. gr. um sérþekkingu og/eða eftirspurn eftir vinnuafli séu fyrir hendi.
Atvinnuleyfi samkvæmt þessari grein eru bundin við ákveðna starfsgrein og

ákveðinn tíma, og skulu slík leyfi eigi veitt til lengri tíma en tveggja ára í senn.

7. gr.
Erlendum mönnum er óheimilt að vinna sjálfstætt eða starfrækja atvinnufyrir-

tæki án leyfis félagsmálaráðherra (atvinnurekstrarleyfi), nema þar sem starfinn
er framkvæmdur samkvæmt sérstakri löggildingu eða leyfi annarra stjórnvalda
lögum samkvæmt.

Leyfi samkvæmt þessari grein skal því aðeins veita, að:
1. Umsækjandi sé heimilisfastur á Íslandi og hafi verið það síðasta árið,
2. um nytsamlegari atvinnurekstur sé að ræða,
3. umsækjandi sé fjárráður og hafi forræði á búi sínu,
4. umsækjandi hafi óflekkað mannorð.

Leyfi samkvæmt þessari grein eru bundin við ákveðna starfrækslu og ákveð-
inn tíma, og skal eigi veita slík leyfi til lengri tíma en þriggja ára í senn.

8. gr.
Leyfi samkvæmt lögum þessum má binda öllum þeim skilyrðum um Iöggæzlu,

hollustuhætti, framfærslu, iðnnám eða aðra sérmenntun og sérhvað annað, sem ráð-
herra telur nauðsynlegt eða heppilegt ríkis eða almennings vegna.

Fyrirmæli laga þessara taka ekki til:
1. Erlendra manna, sem stunda nám í skólum, sem íslenzka ríkið á eða styrkir,
2. erlendra manna, sem dveljast hér við rannsókna- eða vísindastörf,
3. þeirra manna erlendra, er hér höfðu aðsetur, er lög nr. 13 31. maí 1927 komu

til framkvæmda og hafa dvalið hér samfleytt síðan.

9. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða atvinnurekendur og erlenda starfsmenn

þeirra seldum frá 200-50000 kr. til ríkissjóðs. Sömu refsingu varðar það, ef ekki
eru haldin skilyrði eða brotin ákvæði, er sett kunna að verða í leyfi, sem veitt eru
samkvæmt lögum þessum. Auk þess ber aðila að flytja ólöglega innflutt starfsfólk,
sem hefur verið synjað um atvinnuleyfi, úr landi eða sjá því fyrir flutningi innan
þess tíma, er ráðherra tiltekur, ríkissjóði að kostnaðarlausu.

2



Enn fremur er heimilt að stöðva með lögbanni, án þess að trygging sé sett,
þær framkvæmdir, er nota skyldi hið erlenda vinnuafl til, ef byrjað er á þeim, þar
til hinir erlendu menn eru farnir lll' landi eða tryggt þykir, að þeir verði farnir
innan ákveðins tíma. Þegar atvinnuleyfi eru veitt innlendum atvinnurekendum, ber
jafnframt að tilkynna hinum erlendu starfsmönnum leyfisveitingar eða synjanir,
er þá varða.

Félagsmálaráðherra getur afturkallað leyfi, sem veitt eru samkvæmt lögum þess-
um, ef brotin eru ákvæði laganna eða skilyrðum, sem sett eru í leyfunum er ekki
fullnægt, svo og ef veruleg breyting verður á leyfistímanum á eftirspurn og fram-
boði vinnuafls.

10. gr.
Rétt er félagsmálaráðherra að láta flytja þá erlenda menn, ásamt skylduliði.

af landi brott, er teknir eru að stunda atvinnu eða atvinnurekstur hér á landi
gagnstætt ákvæðum laga þessara, hvort sem þeir eru á sinum vegum eða annarra,
og skal sá flutningur vera á kostnað þess, er hefur ráðið þá til sín, en ella á eigin
kostnað þeirra.

11. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð almennra lög-

reglumála.
Í reglugerð getur ráðherra sett nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara.

Svo má þar og kveða á um sektir fyrir brot á reglugerð og meðferð á málum
vegna þeirra brota.

12. gr.
Með lögum þessum, sem öðlast gildi þegar í stað, eru úr gildi numin lög nr.

13 31. maí 1927, um rétt erlendra manna til að stunda atvinnu á íslandi, svo og
önnur ákvæði, er fara í bága við lög þessi.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd flytur frumvarp þetta að beiðni félagsmála-
ráðuneytisins. Hafa nefndarmenn óbundnar hendur með að fylgja breytingartil-
lögum. Frumvarpinu fylgdi svolátandi greinargerð:

"Síðan 1945, að síðari heimsstyrjöldinni lauk, hefur fjöldi útlendinga ráðizt
hingað til lands til margs konar starfa, og dvelja nú hér á landi 2430 útlendingar,
sem flestir eru í einhverju starfi.

Stærstu hóparnir eru starfs stúlkur i heimahúsum og á hælum og sjúkrahús-
um og hið þýzka landbúnaðarverkafólk. sem flutt var inn 1949. Enn fremur er
öllum erlendum starfsmönnum á Keflavíkurflugvelli veitt atvinnuleyfi, meðan þeir
stunda vinnu þar.

Lögin frá 13. maí 1927 um rétt erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi
eru orðin að ýmsu leyti úrelt, og eiga sum ákvæði þeirra ekki lengur við og er
því nauðsynlegt að breyta þeim. Þar á meðal eru ákvæðin, sem heimila að flytja
megi inn "erlenda sérfræðinga við alls konar iðju" og "aðra erlenda kunnáttumenn,
enda sé eigi kostur slíkra manna hérlendra, og skýri aðili atvinnumálaráðherra
þegar frá ráðningunni", og ákvæðið um að "erlend vinnuhjú megi sveitabændur
ráða til sín í tvo mánuði eða lengur".

Það hefur komið í ljós, að öll þessi ákvæði skapa ringulreið og öngþveiti og
orsaka margs konar erfiðleika, sem komast má hjá með því að hafa samræmi í
veitingum atvinnuleyfa, en það er ekki unnt að óbreyttri löggjöf.
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En þegar þessum ákvæðum er breytt, þykir og rétt að gera aðrar þær breyt-
ingar á lögum þessum, sem reynsla undanfarinna ára sýnir, að verða mundu til
bóta, og eru lögin því samin upp og tekið upp annað form en lögin frá 1927 gera
ráð fyrir.

Það er staðreynd að í skjóli ákvæðanna um "sérfræðinga" og "kunnáttumenn"
hefur verið flutt inn fólk í allt öðru skyni en látið var í veðri vaka, og þar sem
engin atvinnuleyfi hefur þurft fyrir slíkt fólk, hafa "innflytjendur" þess engar
skyldur gagnvart því umfram það, sem í ráðningarsamningi kann að vera tekið
fram. Þess eru því dæmi, að orðið hefur að kosta fé til að koma slíkum "kunnáttu-
mönnum" og "sérfræðingum" úr landi aftur.

Þá hefur og ákvæðið um, að bændur geti án leyfis ráðið til sín erlend vinnu-
hjú, leitt til mikilla útgjalda fyrir ríkissjóð, sérstaklega í sambandi við ráðningar
hins þýzka landbúnaðarverkafólks. Bændurnir, sem ráða það til sín, hafa engar
skyldur gagnvart því eftir að það fer úr vistinní, og lendir því á ríkissjóði að
bera kostnaðinn við flutning þess úr landi. Hefur nú þegar orðið að greiða svo
tugum þúsunda skiptir úr ríkissjóði í þessu skyni.

Verði frumvarp það, sem hér liggur fyrir, að lögum, mundi samræmi komast
á í þessum efnum og ríkissjóði verða sparað allmikið fé í framtíðinni.

Aðalbreytingarnar frá núgildandi lögum um rétt erlendra manna til að stunda
atvinnu á íslandi eru í því fólgnar, að í lagafrumvarpi þessu er greint milli þrenns
konar leyfa, þ. e. leyfa, sem veitt eru innlendum atvinnurekendum til að hafa er-
lenda menn í þjónustu sinni, leyfa, sem veitt eru erlendum mönnum til að ráða sig
í vinnu hjá innlendum atvinnurekendum í ákveðnum starfsgreinum, og leyfa, sem
veitt eru erlendum mönnum til að stunda sjálfstæðan atvinnurekstur.

Það hefur komið í ljós á undanförnum árum við veitingar atvinnuleyfa, að
heppilegt er að greina á milli þessara þriggja tegunda af atvinnuleyfum útlendinga.

Þá er og sú breyting frá gildandi lögum, að samkvæmt frumvarpi þessu verða
atvinnurekendur að fá leyfi félagsmálaráðherra til að ráða til sín erlenda sérfræð-
inga og aðra kunnáttumenn, sem ekki er kostur að fá innanlands, svo og vinnuhjú
bænda, en samkvæmt gildandi lögum hafa ráðningar slíks fólks verið heimilar án
sérstaks leyfis. Var þetta atriði sérstaklega borið undir stjórn Búnaðarfélags Íslands,
og var svar hennar svo hljóðandi:

"Á fundi stjórnar Búnaðarfélags íslands í dag lagði búnaðarmálastjóri fram
bréf félagsmálaráðuneytisins frá 16. janúar 1951. Eftir að málið hafði verið rætt
nokkuð, var bókað eftirfarandi:

"Félagsmálaráðuneytið hefur sent stjórninni til umsagnar frumvarp um breyt-
ingu á lögum um rétt erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi. Er þar
ákveðið, að niður falli réttur bænda til að ráða erlenda menn til landbúnaðarstarfa
án þess að sérstakt leyfi þurfi að fá til dvalar fyrir þessa menn, sem óskað er
sérstaklega að fá umsögn stjórnarinnar um. Stjórnin telur ekki, að ástæða sé til
að halda í þau sérréttindi, sem þar um ræðir, eins og málum nú er komið"."

Í gildandi lögum er gert ráð fyrir, að ráðherra kveði upp úrskurði um, að
bannað sé að hafa erlendan mann eða erlenda menn í þjónustu, og að brot gegn
úrskurðum þessum sé refsivert. Í frumvarpi þessu er ekki gert ráð fyrir slíkum
úrskurðum, heldur má samkvæmt frumvarpinu beita viðurlögum laganna strax er
erlendur maður vinnur án þess að atvinnuleyfi sé fyrir hendi, án þess að kveða
þurfi upp sérstakan úrskurð um, að hinum erlenda manni sé vinnan óheimil.

Sektaupphæðir eru fimmfaldaðar til samræmis við breytingu á verðgildi peninga.
Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:

Um 1. gr.
1. gr. frumvarpsins er efnislega samhljóða 1. gr. laga nr. 13/1927.
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Um 2. gr.
2. gr. frumvarpsins er sama efnis og 2. gr. 1. mgr. laga nr. 13/1927 að öðru

leyti en því, að samkvæmt hinum eldri lögum þurfti ekki atvinnuleyfi, ef kaup-
greiðsla til hins erlenda manns var aðeins fólgin í fæði og húsnæði, en samkvæmt
grein þessari er undantekning þessi felld niður. Þá er svo ákveðið í greininni, að
félagsmálaráðherra veiti öll atvinnuleyfi.

Um 3. gr.
Í þessari grein felst heimild til handa félagsmálaráðherra til að veita atvinnu-

rekendum leyfi til að ráða erlenda menn í þjónustu sína, ef sérstakar ástæður,
sem greinin tiltekur, mæla með því.

Sú breyting felst í greininni, að nú þarf leyfi félagsmálaráðherra til þess að
ráða hingað erlenda sérfræðinga og kunnáttumenn, en samkvæmt 2. mgr. 2.· gr.
laganna frá 1927, þurfti ekki leyfi til slíkra ráðuinga.

Enn fremur CI' felld niður undanþága til að ráða fólk til landbúnaðarstarfa
án leyfis.

Um 4. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 5. gr.
Ákvæði greinarinnar eru samhljóða 2. og 3. mgr. 2. gr. laganna frá 1927.

Um 6. gr.
Ákvæði þessarar greinar er nýmæli og fjallar um veitingu sjálfstæðra atvinnu-

leyfa til erlendra manna. Nánari skýringar við grein þessa er að finna í hinni al-
mennu greinargerð hér að framan.

Um 7. gr.
Grein þessi er einnig nýmæli og fjallar um veitingu atvinnurekstrarleyfa til

erlendra manna.

Um 8. gr.
Fyrri málsgrein greinarinnar er að mestu samhljóða niðurlagi 4. gr. laganna

frá 1927, en hin síðari efnislega samhljóða 2. mgr. 3. gr. laganna frá 1927.

Um 9. gr.
1. og 2. mgr. greinarinnar eru að mestu samhljóða 7. gr. laganna frá 1927.
Í 3. mgr. er það nýmæli, að félagsmálaráðherra er veitt heimild til að aftur-

kalla atvinnuleyfi, sem veitt eru samkvæmt lögum þessum, ef skilyrði laganna eða
leyfanna eru brotin.

Um 10. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 8. gr. laganna frá 1927.

Um 11. gr.
Samhljóða 9. gr. laganna frá 1927.

Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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