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Samtök iðnaðarins

Reykjavík, 15. apríl 2004

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/1993, um
frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska 
efnahagssvæðisins, og lögum nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga 
með síðari breytingum.

Samtökum iðnaðarins hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um atvinnuréttindi útlendinga og frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks 
innan EES. Kemur breytingin til vegna stækkunar Evrópusambandsins og þar með 
einnig hins evrópska efnahagssvæðis sem íslendingar eru aðilar að.

Samtök iðnaðarins létu IMG-Gallup gera könnun meðal félagsmanna og 
aðildarfyrirtækja vorið 2004, þar sem spurt var um afstöðu til takmarkana á 
atvinnufrelsi borgara hinna nýju aðildarríkja ESB hér á landi. Meðal félagsmanna 
reyndust 68% vera hlynnt takmörkunum en 27% á móti. Sama spurning var borin 
undir úrtak meðal almennings og voru niðurstöður nánast hinar sömu.

Um leið og rétt er að gefa íslenskum vinnumarkaði tíma til aðlögunar, eins og ráð er 
fyrir gert í samningunum um stækkun EES og frumvarpi því sem nú er komið fram, 
ber að hafa í huga að til lengri tíma verður slíkum takmörkunum ekki við komið. 
íslenskt hagkerfi nýtur góðs af frjálsri för vinnuafls, það jafnar sveiflur á 
vinnumarkaði hérlendis og hefur almennt gefið mun betri raun en margir væntust 
þegar fjórfrelsið kom til hér á landi.

Samtök iðnaðarins vilja vekja athygli á því að forsvarsmenn íslenskra fyrirtækja 
finna fyrir því hversu tafsamt ferli það er að sækja um dvalar- og atvinnuleyfi. Það 
er skoðun okkar að verulegt hagræði væri af því að Útlendingastofnun gæfi út bæði 
þessi leyfi. Með hliðsjón af ofangreindu lýsa Samtök iðnaðarins sig sammála þeim 
sjónarmiðum sem fram koma í umsögn Samtaka atvinnulífsins mál þetta.

Kristrún Heimisdóttir 
lögfræðingur
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