
Ed. 741. Nefndarálit [171. mál]
um frv. til I. um rétt erlendra manna til að stunda atvinnu á íslandi.

Frá allsherjarnefnd.

Frumvarp þetta er flutt af heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar að
beiðni félagsmálaráðuneytisins. Nefndin hefur rætt frumvarpið á nokkrum fundum
og haft um afgreiðslu þess samráð við starfsmenn útlendingaeftirlitsins og við fé-
lagsmálaráðuneytið. Einn nm. (LJóh) tók ekki þátt í afgreiðslu málsins vegna veik-
inda. Mælir nefndin með því, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. 2. mgr. falli niður.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Óheimilt er hverjum þeim manni, félagi eða stofnun, sem rekur atvinnu eða
starfrækir eitthvert fyrirtæki, hverju nafni sem það nefnist, að flytja til lands-
ins og/eða taka erlenda menn í þjónustu sína gegn kaupgreiðslu í peningum
eða hlunnindum, hvort heldur er um langan tíma eða skamman, án leyfis fé-
lagsmálaráðherra.

Erlendum mönnum er óheimilt að ráða sig í vinnu eða gegna þjónustu hjá
öðrum, nema atvinnuleyfi hafi verið veitt samkvæmt 3. gr. eða 5. gr. laga þessara.

3. Við 5. gr. Greinin falli niður.
4. Við 6. gr. (verður 5. gr.). Aftan við greinina komi ný grein, svo hljóðandi:

Leyfi samkvæmt lögum þessum má binda öllum þeim skilyrðum um lög-
gæzlu, hollustuhætti, framfærslu, iðnnám eða aðra sérmenntun og sérhvað annað,
sem ráðherra telur nauðsynlegt eða heppilegt ríkis eða almennings vegna.

5. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Ekki þarf að sækja um atvinnuleyfi fyrir:

1. Erlenda menn, sem stunda nám í skólum, sem íslenzka ríkið á eða styrkir.
2. Erlenda menn, sem dvelja hér við rannsóknar- eða vísindastörf.
3. Erlenda menn í einkaþjónustu sendimanna erlendra ríkja.
4. Erlenda menn, er verið hafa íslenzkir ríkisborgarar frá fæðingu, en misst

hafa íslenzkan ríkisborgararétt.
5. Erlenda menn, er hér höfðu aðsetur, er lög nr. 13 31. maí 1927 komu til

framkvæmda, og hafa dvalið hér samfleytt síðan.
6. Við 9. gr. Í stað ,,200-500(}0 kr." í 1. málsl. 1. málsgr, komi: 50-50000 kr.
7. Við 12. gr. Greinin orðist svo:

Með lögum þessum 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
i bága við lög þessi.

Alþingi, 26. febrúar 1951.
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