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Efni: Umsögn talsmanns neytenda um 463. mál, frumvarp til laga um 
breytingu á logum nr. 8/1996 um löggildingu nokkurra starfsheita 
sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum með síðari breytingum, 
grafiskir hönnuðir (132. löggjafarþing)

Vísað er til bréfs yðar, dags. 16. febrúar sl., um ofangreint þingmál.

Meðal hlutverka embættis talsmanns neytenda er skv. d-lið 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 62/2005 að setja fram úrbótatillögur um reglur „er varða neytendur 
sérstaklega“. Með hliðsjón af þeim lagaramma og þeim sjónarmiðum sem ég 
miða við til forgangsröðunar takmarka ég umsögn mína við hagsmuni og 
réttindi neytenda.

Tel ég ekki ástæðu til þess að gera athugasemdir við að grafískum hönnuðum 
verði bætt við þær 10 starfsstéttir sem þegar njóta lögvemdar samkvæmt 2. og 
3. gr. laga nr. 8/1996 um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- 
og hönnunargreinum með síðari breytingum.

Vísað er til neytendasjónarmiða í athugasemdum í greinargerð með 
frumvarpinu. í því sambandi vil ég vekja athygli á að lögin veita þeim, sem 
njóta löggildingar starfsheitis síns, ekki aðeins mikilvæg réttindi sem studd eru 
viðurlögum samkvæmt 8. gr. laganna; lögvemdun sú sem lögin kveða á um er 
til þess fallin að gefa neytendum og öðrum viðskiptamönnum umræddra 
sérfræðinga væntingar um fagleg vinnubrögð og áreiðanlega viðskiptahætti. 
Algengt er að fagstéttir sem njóta löggildingar setji sér siðareglur og starfræki 
siðanefndir eða annað eftirlit með faglegum vinnubrögðum.

Tel ég af þeim sökum eðlilegt að lög um löggildingu nokkurra starfsheita 
sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum kveði á um að fagfélögum þeirra, 
sem njóta löggildingar starfsheitis, sé skylt að setja stéttinni siðareglur og að
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þeim fylgi úrræði til þess að fylgja eftir brotum gegn þeim. í 2. mgr. 3. gr. 
gildandi laga, nr. 8/1996, er þegar gert ráð fyrir tilvist slíkra félaga og snertir 
tillagan því ekki félagafrelsi skv. 74. gr. stjómarskrárinnar (stjskr.).

Reglur um lögvemdun takmarka það atvinnufrelsi sem annars ríkir í landinu 
skv. 1. mgr. 75. gr. stjskr. og geta um leið dregið úr frjálsri samkeppni um þau 
verk sem þessar starfsstéttir sinna. Tel ég lagaákvæði um siðareglur og úrræði 
til þess að fylgja þeim efitir eðlilega kröfu almannavaldsins í skiptum fyrir þau 
réttindi sem lögin veita enda er slík kvöð ekki íþyngjandi. Er slíkt, sem sagt, í 
samræmi við hefðir innan margra þeirra eldri starfsstétta sem þegar njóta réttar 
samkvæmt lögunum svo og innan heilbrigðisstétta og annarra sem njóta 
einkaréttar til tiltekinnar starfsemi eða lögvemdunar starfsheitis. Er í sumum 
tilvikum þegar kveðið á um sambærileg úrræði í lögum, sbr. t.a.m. lög nr. 
77/1998 um lögmenn þó að þar sé um meiri formlegar kvaðir að ræða.

í samræmi við framangreint legg ég til að við 3. gr. laga um löggildingu 
nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum bætist ný 
málsgrein, sem yrði 3. mgr., svohljóðandi:

..Fagfélög beirra starfsgreina sem lög þessi taka til skulu setia sér siðareglur er 
taki til allra beirra í hlutaðeigandi starfsgrein sem nióta löggildingar starfsheitis 
samkvæmt beim. Skal í siðareglunum kveðið á um úrræði til þess að fylgja 
siðareglunum eftir.“

Vil ég geta þess að nú færist í vöxt að gerðar séu kröfur um að viðskiptalífið 
sinni sjálfsvöktun að einhverju leyti en ég tel eðlilegt að slík sjálfsvöktun sé 
gerð í samstarfi eða samráði við fulltrúa almannavaldsins.

Virkar siðareglur eru til þess fallnar að veita neytendum vemd -  bæði eftir að 
út af er bmgðið og með fyrirbyggjandi hætti. Sama á við um aðra 
viðskiptamenn auk þess sem siðareglur geta eflt orðstír starfsstétta og styrkt 
samkeppnisstöðu þeirra gagnvart öðmm en ég fjalla ekki nánar um þann þátt 
málsins þar eð það snertir ekki neytendur beint.

Virðingarfyllst, 
talsmaður neytenda,

--------
fi Tryggvason.


