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Umsögn: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um Evrópska 
efnahagssvæðið, nr. 2/1993, með síðari breytingum

Alþýðusambandi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingar á lögum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, með síðari 
breytingum. Með frumvarpinu er verið að leita heimildar Alþingis til að 
staðfesta stækkun Evrópska efnahagssvæðisins með aðild 10 nýrra ríkja 
frá Mið-Evrópu og Miðjarðarhafinu að EES.

Allt frá því viðræður hófust um aðild nýrra aðildarríkja að 
Evrópusambandinu (og Evrópska efnahagssvæðinu) fyrir nokkrum árum 
síðan hefur Alþýðusamband íslands tekið virkan þátt í umræðum um 
stækkunina, bæði hér á landi og á Evrópuvísu. Þann 21. nóvember árið 
2001 var afstaða til stækkunarinnar mótuð á vettvangi miðstjórnar ASÍ, 
eftir að hún hafði verið rædd ítarlega í alþjóðanefnd sambandsins. í 
samþykkt miðstjórnar sagði m.a. um stækkunina:

„Alþýðusambands íslands styður stækkun Evrópska efnahagssvæðisins og 
væntir þess að hún muni leiða til hagsældar, friðsamlegrar sambúðar, 
aukinna mannréttinda og iýðræðis í  Evrópu."

Sú grundvallarafstaða til stækkunar EES sem tekin var í nóvember árið 
2001 af hálfu Alþýðusambandsins hefur síðan verið áréttuð, innan 
sambandsins, gagnvart stjórnvöldum og á alþjóðavettvangi.

í Ijósi framanritaðs lýsir Alþýðusamband íslands yfir stuðningi við 
lagafrumvarp það um staðfestingu á stækkun Evrópska 
efnahagssvæðisins sem nú liggur fyrir Alþingi.

Stækkunin og framkvæmd samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið

Samhliða því sem frumvarp til laga um staðfestingu á stækkun Evrópska 
efnahagssvæðisins er til umfjöllunar á Alþingi telur Alþýðusamband 
íslands mikilvægt að árétta ábendingar og tillögur sem sambandið hefur 
sett fram um framkvæmd samningsins um Evrópska efnahagssvæðið hvað 
varðar frjáls þjónustuviðskipti annars vegar og stækkun EES hins vegar, 
með tilliti til sameiginlega vinnumarkaðarins sérstaklega.

Allt frá árinu 2001 hefur ASÍ lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að 
undirbúa vel stækkun vinnumarkaðarins og jafnframt að þannig væri 
staðið að framkvæmd EES samningsins að hann þjónaði launafólki og 
fyrirtækjunum hér á landi sem best og að komið yrði í veg fyrir undirboð 
og átök sem leitt gætu af óvandaðri framkvæmd samningsins. Þá hefur
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það verið afstaða Alþýðusambandsins að rétt væri að samningar um 
stækkun EES fælu í sér sömu möguleika til aðlögunar á vinnumarkaði og 
gilti um samninga Evrópusambandsins við ný aðildarríki, auk þess sem 
minnt hefur verið á almennan fyrirvara sem íslendingar gerðu um þessi 
efni við inngönguna í Evrópska efnahagssvæðið.

Um framangreinda þætti segir m.a. í samþykkt miðstjórnar ASÍ frá 10. 
desember 2003:

„Að undanförnu hafa komið í  ijós veikieikar varðandi framkvæmd 
sameiginlega evrópska vinnumarkaðarins hér á landi. Nauðsynlegt er að 
bæta úr þeim vandamálum sem komið hafa upp og tryggja góða og 
eðiiiega framkvæmd sameiginlega vinnumarkaðarins.
Þar til nauðsynlegar ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja góða 
framkvæmd EES ber að nýta heimildir í  samningnum um stækkun EES er 
varða frestun á ákvæðum um frjálsa för launafólks frá nýjum 
aðildarríkjum. í  því felst að þátttaka borgara nýju aðildarríkjanna byggi 
eftir sem áður á atvinnuleyfum og annarri framkvæmd í samræmi við lög 
um atvinnuréttindi útlendinga, með þeim takmörkunum sem felast í  
stækkunarsamningunum. Jafnframt því sem framkvæmd laganna um 
atvinnuréttindi útlendinga verði treyst.
Úrlausnarefni varða m.a.:
- Upplýsingar um EES borgara á íslenskum vinnumarkaði
- Ábyrgð og skyldur aðalverktaka/notkunarfyrirtækja
- Eftirlit með kjörum og vinnuskilyrðum EES borgara og ráðstafanir
- Eftirlit með starfsréttindum og ráðstafanir
- Löggjöf um starfsmannaleigur og einkareknar vinnumiðlanir
- Skýrar reglur vegna framkvæmdar EES samningsins
- Upplýsingamiðiun, ráðgjöf og aðstoð við erlenda starfsmenn"

í þessu Ijósi leggur Alþýðusamband íslands ríka áherslu á að 
aðlögunarfrestir varðandi stækkun EES og vinnumarkaðinn verði nýttir 
eins og þörf krefur og jafnframt að tíminn verði nýttur til að fyrirbyggja 
eins og kostur er að þjónustuviðskipti og frjáls för launafólks á Evrópska 
efnahagssvæðinu leiði til röskunar á íslenskum vinnumarkaði, hvað varðar 
kjör og aðbúnað launafólks, félagsleg undirboð eða svarta 
atvinnustarfsemi.

Virðingarfyllst,
F.h. Alþýðusambands íslands

Halldór Grönvold, 
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ

Hjálagt fylgja tillögur og greinargerð 
miðstjórnar ASÍ frá 10. desember 2003:
Málefni EES borgara og útlendinga á islenskum vinnumarkaði
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ALÞYÐUSAMBAND ISLANDS

Málefni EES borgara og útlendinga á 
íslenskum vinnumarkaði

Tillögur Alþýðusambands íslands og greinargerð 
10. desember 2003

Almennt

Stefna í málefnum útlendinga á vinnumarkaði
Mikilvægt er stjórnvöld móti almenna stefnu um málefni EES 
borgara og útlendinga á íslenskum vinnumarkaði í samráði við aðila 
vinnumarkaðarins. Slík stefna hafi að markmiði að þátttaka þessara 
einstaklinga á íslenskum vinnumarkaði leiði ekki til röskunar með 
skerðingu á kjörum eða lakari vinnuskilyrða, hvort sem er á 
vinnumarkaðinum almennt, í einstaka starfsgreinum eða á 
tilteknum landssvæðum. Markmiðið er að koma í veg fyrir félagsleg 
undirboð, svarta atvinnustarfsemi og misnotkun á erlendu vinnuafli.

Upplýsingar um útlendinga á íslenskum vinnumarkaði
Mikilvægt er að aflað verði upplýsinga um erlenda starfsmenn sem 
hingað koma til starfa og störf þeirra hér á landi. Vinna verður úr 
þessum upplýsingum, leggja mat á áhrif útlendinga á íslenskan 
vinnumarkað og með hvaða hætti skuli bregðast við. Þá er 
mikilvægt að aflað verði með kerfisbundnum hætti upplýsingum um 
aðstæður og aðbúnað erlendra starfsmanna hér á landi að öðru 
leyti.

Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aðstoð við erlenda starfsmenn
Mikilvægt er að efla upplýsingamiðlun til erlendra starfsmanna um 
íslenskt samfélag og vinnumarkað. Jafnframt þarf að samræma og 
efla starfsemi þeirra aðila sem hafa með höndum upplýsingamiðlun 
og aðstoð við útlendinga á íslenskum vinnumarkaði.

EES og sameiginlegi vinnumarkaðurinn
Að undanförnu hafa komið í Ijós veikleikar varðandi framkvæmd 
sameiginlega evrópska vinnumarkaðarins hér á landi. Nauðsynlegt 
er að bæta úr þeim vandamálum sem komið hafa upp og tryggja 
góða og eðlilega framkvæmd sameiginlega vinnumarkaðarins.

Þar til nauðsynlegar ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja 
góða framkvæmd EES ber að nýta heimildir í samningnum um 
stækkun EES er varða frestun á ákvæðum um frjálsa för launafólks 
frá nýjum aðíldarríkjum. í því felst að þátttaka borgara nýju 
aðildarríkjanna byggi eftir sem áður á atvinnuleyfum og annarri
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framkvæmd í samræmi við lög um atvinnuréttindi útlendinga, með 
þeim takmörkunum sem felast í stækkunarsamningunum. Jafnframt 
því sem framkvæmd laganna um atvinnuréttindi útlendinga verði 
treyst.

Úrlausnarefni varða m.a.:
- Upplýsingar um EES borgara á íslenskum vinnumarkaði
- Ábyrgð og skyldur aðalverktaka/notkunarfyrirtækja
- Eftirlit með kjörum og vinnuskilyrðum EES borgara og ráðstafanir
- Eftirlit með starfsréttindum og ráðstafanir
- Löggjöf um starfsmannaleigur og einkareknar vinnumiðlanir
- Skýrar reglur vegna framkvæmdar EES samningsins
- Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aðstoð við erlenda starfsmenn

Útlendingar utan EES
Vandamál hafa komið upp við framkvæmd laga um atvinnuréttindi 
útlendinga. Annars vegar hefur skort skýrar reglur og viðmið um 
fjölmarga þætti er varða framkvæmd laganna. Hins vegar hafa verið 
upp ólík sjónarmið um það með hvaða hætti eigi að standa að 
veitingu atvinnuleyfa vegna borgara ríkja utan EES.

Nauðsynlegt er að mótuð verði skýr stefna í þessum efnum þar 
sem lögð verða til grundvallar skýr vinnumarkaðssjónarmið og nú 
þegar dregið verulega úr veitingu nýrra atvinnuleyfa. Jafnframt 
verði framkvæmdin bætt og treyst frá því sem nú er.

Úrlausnarefni varða m.a.:
- Upplýsingar um útlendinga (utan EES) á vinnumarkaði
- Reglugerð um atvinnuréttindi útlendinga, m.a. tilkynningar vegna 

undanþáguheimilda, umsóknir um atvinnuleyfi, veitingu 
tímabundinna atvinnuleyfa, framlengingu á tímabundnum 
atvinnuleyfum, atvinnuleyfi til sérhæfðra starfsmanna og, brot á 
lögunum og væntanlegri reglugerð.

- Heimildir og starfshættir eftirlitsstofnana, m.a. vegna meintra 
brota gegn lögunum og eftirliti með starfsréttindum

- Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aðstoð við erlenda starfsmenn
- Skýrar reglur vegna framkvæmdar atvinnuréttindalaganna
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Greinargerð:

1. Almennt

1.1. Stefna í málefnum útlendinga á vinnumarkaði
Nauðsynlegt er stjórnvöld móti almenna stefnu um málefni EES 
borgara og útlendinga á íslenskum vinnumarkaði.
Slík stefna verður að byggja á því markmiði að koma þessara 
einstaklinga á íslenskan vinnumarkað og þátttaka leiði ekki til 
röskunar með skerðingu á kjörum eða lakari vinnuskilyrða en 
almennt tíðkast, hvort sem er á vinnumarkaðinum almennt, í 
einstaka starfsgreinum eða á tilteknum landssvæðum. Markmiðið er 
að koma í veg fyrir félagsleg undirboð, svarta atvinnustarfsemi og 
misnotkun á erlendu vinnuafli.
Þá verði við mótun stefnu um útgáfu atvinnuleyfa sérstaklega tekið 
miða af ástandi á vinnumarkaði og atvinnustigi, almennt og í 
tilteknum starfsgreinum og á ákveðnum landssvæðum.
Mikilvægt forsenda góðrar framkvæmdar slíkrar stefnu er 
gagnkvæm miðlun upplýsinga, samráð og samræmdar aðgerðir 
þeirra sem málið varðar; stjórnvalda, stjórnsýslustofnana og aðila 
vinnumarkaðarins

1.2. Upplýsingar um útlendinga á íslenskum vinnumarkaði
Ríkt verði gengið eftir því að upplýsingar séu veittar og þeirra aflað 
um erlenda starfsmenn sem hingað koma til starfa og störf þeirra 
hér á landi; nafn, fæðingardag, heimilisfang og ríkisfang, starfið 
sem hann er ráðinn til að gegna eða þá þjónustu sem hann ætlar að 
veita hér á landi og hve lengi áætlað er að hann muni dvelja hér á 
landi. Skyldur til slíkrar upplýsingargjafar er að finna í reglugerð um 
útlendinga, 110. gr. (þ.e. aðra en Norðurlandabúa). Mikilvægt er að 
treysta framkvæmdina og setja um skyldur atvinnurekenda skýrar 
reglur og beita viðurlögum ef þörf krefur.
Mikilvægt er að unnið verði úr þessum upplýsingum og til staðar sé 
vettvangur með aðilum vinnumarkaðarins, þar sem lagt er mat á 
áhrif útlendinga á íslenskan vinnumarkað og með hvaða hætti skuli 
bregðast við.
Þá er mikilvægt að aflað verði með kerfisbundnum hætti 
upplýsingum um aðstæður og aðbúnað erlendra starfsmanna hér á 
landi að öðru leyti.

1.3. Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aðstoð við erlenda starfsmenn
Mikilvægt er að efla útgáfu á upplýsingum til erlendra starfsmanna 
um íslenskt samfélag og vinnumarkað, réttindi og kjör. Þá er 
mikilvægt að samræma og efla starfsemi þeirra aðila sem hafa með 
höndum upplýsingamiðlun og aðstoð við útlendinga á íslenskum 
vinnumarkaði.
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2. EES og sameiginlegi vinnumarkaðurinn
Vandkvæði og vandamál af ýmsu tagi hafa komið upp síðustu 
mánuði og misseri vegna starfa EES borgara hér á landi. Þessi 
vandkvæði hafa leitt í Ijós umtalsverða veikleika varðandi 
framkvæmd sameiginlega vinnumarkaðarins hér á landi.
Þau snerta almennar upplýsingar og eftirlit með störfum þeirra hér á 
landi og meint brot á ákvæðum laga og kjarasamninga um kjör og 
aðbúnað og hvað varðar starfsréttindi. Þá hafa alvarleg vandamál 
komið upp er varða starfsemi erlendar starfsmannaleiga hér á landi 
sem leitt hafa til undirboða á íslenskum vinnumarkaði.
Nauðsynlegt er að bæta úr þeim vandamálum sem komið hafa upp 
og tryggja góða og eðlilega framkvæmd sameiginlega 
vinnumarkaðarins hér á landi.
Þar til nauðsynlegar ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja góða 
framkvæmd EES ber að nýta heimildir í stækkunarsamningnum um 
EES er varða frestun á ákvæðum um frjálsa för launafólks frá nýjum 
aðildarríkjum. í því felst að þátttaka borgara nýju aðildarríkjanna 
byggi eftir sem áður á atvinnuleyfum og annarri framkvæmd í 
samræmi við lög um atvinnuréttindi útlendinga, með þeim 
takmörkunum sem felast í stækkunarsamningunum. Jafnframt því 
sem framkvæmd laganna um atvinnuréttindi útlendinga verði 
treyst.

2.1. Upplýsingar um EES borgara á íslenskum vinnumarkaði
Sjá lið 1.1. hér að framan. Auk þess sem þar kemur fram er 
nauðsynlegt að leggja sérstakt mat á áhrif þátttöku EES borgara á 
íslenskum vinnumarkaði. Þá er mikilvægt að leggja mat á möguleg 
áhrif stækkunar vinnumarkaðarins og með hvað hætti eigi að 
bregðast við.

2.2. Ábyrgð og skyldur aðalverktaka/notkunarfyrirtækja
Ábyrgð þeirra fyrirtækja þar sem útlendingar eru starfandi verði 
gerð ótvíræð, bæði hvað varðar kjör og vinnuaðstæður og skil á 
opinberum gjöldum. Þá verð yfirverktaka/notkunarfyrirtæki ábyrg 
fyrir því að undirverktakar standi skil á sköttum og öðrum gjöldum 
og fari að öðru leyti eftir lögum og kjarasamningum.

2.3. Eftirlit með kjörum og vinnuskilyrðum EES borgara og 
ráðstafanir
Nauðsynlegt er að treysta réttarstöðu stjórnsýslustofnana til að hafa 
eftirlit með því að kjör starfsmanna og aðstæður séu í samræmi við 
lög og kjarasamninga og það sem almennt gildir á vinnumarkaði. 
Liggja þarf fyrir hvaða upplýsingar atvinnurekendum er skylt að 
leggja fram, gagnvart hverjum og hvernig með skuli fara.
Jafnframt er mikilvægt að endurskoða og herða viðurlög við brotum 
atvinnurekenda með það að markmiði að vernda frekar rétt 
starfsmanna. Þá þarf að setja reglur um rétt trúnaðarmanna til
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upplýsinga um laun og starfskjör erlendra sem innlendra 
starfsmanna.
Það er þó ekki nægilegt að treysta rétt eftirlits-, íhlutunar og 
viðurlagaheimildir eftirlitsstofnana. Jafnframt þarf að liggja fyrir vilji 
og skyldur aðila til að beita þessum heimildum. Þá þarf liggja skýrt 
fyrir hvernig farið er með ábendingar sem berast um meint brot 
gegn erlendum starfsmönnum og bregðast við þeim með viðeigandi 
hætti.

2.4. Eftirlit með starfsréttindum og ráðstafanir
Skerpa þarf á reglum varðandi upplýsingar um starfsréttindi 
erlendra starfsmanna og mat á þeim, eftir því sem við á. Þá þarf að 
gera allt eftirlit með að lögum sé fylgt í þeim efnum skilvirkara.

2.5. Löggjöf um starfsmannaleigur og einkareknar vinnumiðlanir
í Ijósi þeirrar reynslu sem fengist hefur er nauðsynlegt að sett verði 
sérstök löggjöf um starfsmannaleigur og einkareknar vinnumiðlanir 
og starfsemi þeirra hér á landi.
Tilgangur löggjafar um þessa starfsemi er að sporna gegn brotum 
gegn starfsmönnum, undirboðum á vinnumarkaði, svartri 
atvinnustarfsemi og röskun á samkeppnisstöðu fyrirtækja sem 
starfa hér á landi.
Slík löggjöf þarf m.a. að fela í sér skýrar skyldur starfsmannaleiga 
og vinnumiðlana til að veita upplýsingar um starfsemi sína og til að 
fara að þeim reglum sem gilda hér á landi um kjör og önnur réttindi 
starfsmanna. Þá er mikilvægt að tekið verði á skattamálum slíkra 
fyrirtækja og starfsmanna þeirra og tekin af öll tvímæli í þeim 
efnum.

2.6. Skýrar reglur vegna framkvæmdar EES samningsins
Mikilvægt er að settar verði skýrar reglur um starf og heimildir 
eftirlitsnefndar með framkvæmd EES samningsins. Jafnframt er 
mikilvægt að endurskipuleggja og samræma starf þeirra nefnda, 
stjórna og ráða sem koma að framkvæmd EES samningsins á 
íslenskum vinnumarkaði til að tryggja betur góða framkvæmd 
samningsins.

2.7. Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aðstoð við erlenda starfsmenn
Sjá 1.3. hér að framan.
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3. Útlendingar utan EES
Ýmis vandkvæði og ágreiningur hefur komið upp varðandi 
framkvæmd laga um atvinnuréttindi útlendinga. Annars vegar hefur 
skort skýrar reglur og viðmið um fjölmarga þætti er varða 
framkvæmd laganna. Hins vegar hafa verið upp ólík sjónarmið um 
það með hvaða hætti eigi að standa að veitingu atvinnuleyfa vegna 
borgara ríkja utan EES.
Nauðsynlegt er að mótuð verði skýr stefna í þessum efnum þar sem 
lögð verða til grundvallar skýr vinnumarkaðssjónarmið og nú þegar 
dregið verulega úr veitingu nýrra atvinnuleyfa. Jafnframt verði 
framkvæmdin bætt og treyst til mikilla muna frá því sem nú er.
Ljóst er að mörg þeirra atriða sem nefnd voru hér að framan eiga 
einnig við um framkvæmdina varðandi þátttöku borgara ríkja utan 
EES á íslenskum vinnumarkaði.

3.1. Upplýsingar um útlendinga (utan EES) á vinnumarkaði
Sjá lið 1.1. hér að framan. Markmiðið með söfnun upplýsinga um 
erlenda starfsmenn hér á landi er að fylgjast með og greina þróun á 
vinnumarkaði. Jafnframt er slík upplýsingasöfnun og greining 
forsenda fyrir framkvæmd stefnu stjórnvalda á hverjum tíma, sem 
miði að því að tryggja fulla atvinnu og jafnvægi á vinnumarkaði, 
almennt og í einstökum starfsgreinum og á tilteknum landssvæðum. 
Jafnframt verður stefna stjórnvalda að byggja á afdráttarlausri 
andstöðu við og aðgerðum gegn félagslegum undirboðum, svartri 
atvinnustarfsemi og misnotkun á erlendu starfsfólki.

3.2. Reglugerð um atvinnuréttindi útlendinga -  ramminn treystur
Nú stendur yfir vinna við samningu reglugerðar um atvinnuréttindi 
útlendinga. Mikilvægt er að tækifærið verði nýtt til að skýra betur 
einstaka þætti laganna og treysta framkvæmd þeirra.
Fjölmörg álitaefni munu koma upp við samningu reglugerðarinnar 
sem mikilvægt er að leyst verði úr.

3.2.1. Tilkynning vegna undanþáguheimilda
Reglugerðin verður að hafa að geyma skýrar reglur um skriflegar 
tilkynningar um útlending sem kemur til starfa hér á landi á 
grundvelli undanþáguákvæða laga um atvinnuréttindi útlendinga.

3.2.2. Umsóknir um atvinnuleyfi
Reglugerðin þarf að fela í sér skýrar reglur um að umsókn fylgi öll 
þau gögn og vottorð, sem Vinnumálastofnun og Útlendingastofnun 
gerir kröfu um til staðfestingar á að umsækjandi uppfylli þau skilyrði 
sem lög um atvinnuréttindi útlendinga og lög um útlendinga kveða á 
um. Einnig er mikilvægt að tiltaka að leggja skuli fram formlega 
staðfestingu á viðurkenndu tungumáli á starfsréttindum ef sótt er 
um starf sem krefst starfsréttinda.
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3.2.3. Tímabundin atvinnuieyfi
Hér þarf að skýra frekar fjölmörg atriði sem koma fram í a lið 7. gr. 
laganna.
í b lið 7. gr. er kveðið á um rökstuðning vegna neikvæðrar 
umsagnar vegna umsóknar um atvinnuleyfi. í reglugerðinni þarf að 
taka á því með skýrum hætti hvernig fara á með ef ágreiningur er 
gerður um umsögn stéttarfélaga og ástæða talin til að veita 
atvinnuleyfi þrátt fyrir neikvæða umsögn þeirra.
Þá þarf að útfæra framkvæmdina varðandi sjúkratryggingar 
atvinnurekanda, ábyrgð atvinnurekanda á heimferð og 
heilbrigðisskoðanir.

3.2.4. Framlenging á tímabundnu atvinnuleyfi
Liggja þarf fyrir hvaða gögn atvinnurekandi þarf að leggja fram 
vegna umsóknar um framlengingu á tímabundnu atvinnuleyfi. 
Leggja skal fram staðfest gögn um laun og starfskjör og greiðslu 
lögboðinna gjalda vegna útlendingsins.
Atvinnuleyfi verður ekki framlengt hafi það upphaflega verið veitt:
a. Vegna þess að verkefni var afmarkað og tímabundið, þ.e. til 

skemmri tíma en árs.
b. Ef yfirlýsing hefur verið gefin um að útlendingur hverfi til síns 

heima að afloknu verkefni.
c. Atvinnurekandi hefur ekki farið að lögum.

3.2.5. Atvinnuleyfi til sérhæfðra starfsmanna.
Mjög ólík sjónarmið hafa komið fram varðandi framkvæmd 10. gr. 
laganna varðandi sérhæfða starfsmenn. Mikilvægt er að meginregla 
laganna um vinnumarkaðssjónarmið gildi einnig um framkvæmd 
þessarar greinar laganna.
Skilyrða verður að umsóknir vegna veitingar slíkra leyfa byggi á 
þjónustusamningum við fyrirtæki hér á landi. í samningnum skal 
m.a. koma fram að skilyrði viðskiptanna sé að starfsmaður hins 
erlenda fyrirtækis annist þjónustuna og skulu þau rökstudd. Skýrt 
skal kveðið á um verkþætti viðkomandi starfsmanns, hve langan 
tíma áætlað er að verkefnið standi og í hverju sérhæfing hans felst.

3.2.6. Brot á lögunum og reglugerðinni
Við rökstuddan grun um brot gegn lögunum og reglugerðinni skal 
Vinnumálastofnun hlutast til um rannsókn málsins og gera 
hlutaðeigandi aðilum viðvart ef ástæða er til frekari aðgerða.
Brot geta varðað fangelsi, sektum og/eða afturköllun atvinnuleyfis.

3.3. Heimildir og starfshættir eftirlitsstofnana
Mikilvægt er að skýra heimildir og verkefni eftirlitsstofnana varðandi 
framkvæmd laganna um atvinnuréttindi útlendinga og starfshætti 
við framkvæmd laganna. Skoða þarf sérstaklega að hvaða marki má 
gera þetta með reglugerðarákvæðum og verklagsreglum eða hvort 
nauðsynlegt er að styrkja þennan þátt frekar með löggjöf.
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3.3.1. Meint brot gegn lögunum
Mikilvægt er að fyrir liggi heimildir og skyldur stjórnsýslustofnana til 
að rannsaka meint brot á lögunum um atvinnuréttindi útlendinga. 
Slíkar heimildir eru þegar til staðar þegar um meinta svarta 
atvinnustarfsemi er að ræða. Sama þarf að gilda vegna meintra 
brota á ráðningarsamningum og/eða lögum og kjarasamningum.
Þar þarf bæði að vera um að ræða heimildir til að afla gagna og 
upplýsinga og til að bregðast við með viðeigandi hætti ef um 
sannanleg brot er að ræða, þar sem viðurlögum er beitt gagnvart 
hinu brotlega fyrirtæki. Þá verði fyrri brot fyrirtækja höfð til 
hliðsjónar ef sótt er um atvinnuleyfi fyrir nýja einstaklinga.
Þá er mikilvægt að til séu skýrar reglur um það með hvaða hætti er 
brugðist við ábendingum um möguleg brot fyrirtækja á lögunum og 
gagnvart erlendum starfsmönnum.
Mikilvægt er að hafa í huga hér að heimildir til eftirlit og íhlutunar 
hafa enga þýðingu nema fyrir liggi að þeim verði beitt eftir því sem 
þörf krefur.

3.3.2. Eftirlit með starfsréttindum
Mikilvægt er að skýrar starfsreglur verði mótaðar verðandi 
upplýsingar um og mat á starfsréttindum borgara utan EES eftir því 
sem við á. Þá þarf eftirlit með framkvæmdinni að vera skýrt.

3.4. Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aöstoö við erlenda starfsmenn
Sjá 1.3. hér að framan.

3.5. Skýrar reglur vegna framkvæmdar atvinnuréttindalaganna
Mikilvægt er að skýrar reglur gildi verkaskiptingu og starfshætti 
þeirra nefnda, stjórna og ráða sem koma að framkvæmd laga um 
atvinnuréttindi útlendinga til að tryggja sem best góða framkvæmd 
laganna.


