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Félagsmálanefiid Alþingis 
Sdma Hafliðadóttir

Umsogn nm frnmvarp “um fijálsa for laonafólks”:
Okkar reynsla af samskiptiim við vinnuvdteodur á félagssvæðinu er yfíiiátt góð, 

kjarasamnmgar virtir og aðbúnaður góður, jaíhrétti útlendinga og heimamanna virt 
aflvel.

Þar sem umsögn og samþykki okkar er skilyrði íýrir atvinnuleyíum útleadinga utan
E.E.S. teljum við að grundvölhir hafi skapast fyrir eftíriitsdíyldu af okkar hálfu með að 
í öllu sc fiuið cftir þdm lgarasamningum sem í gjldi eru á favegum tíma, viðurkenningu 
atvinnurekanda á okkar a&kiptum og greiðum upplýsingum frá þeim um laun og önnur 
kjör. Þetta á við bacði stóia vinnustaði og smáa.

Við teljum að fresta boi staðfestmgu á samþykktum um fíjálsa fbr launafólks firá 
nýjum aðildarrílgum Evrópusambandsins í það nmmsta í eitt ár, því okkur er kunnugt 
um smæni atviimurdœndur s«n bíða eftir því að okkar afskiptum af atvinnuleyfiim 
Ijúki Eins er mildl hætta á að starfsraannaleigur slgóti hér upp kollinum til að útvega 
erlent starfsfólk á einhverskonar leigusölu, sem þýðir auðvitað ekkert annað en aðferð 
tíi að notfera sér þekkingarleysi og neyð útlendinganna og greiða þeim lægri laun en 
eru á starfsvettvangi. Ekki eru sta&mannaleigur reknar sem góðgCTðarstofiiamr.

Við íslendingar höfum haft nokkur ár til að búa okkur undir staðfestingu á fijálsrí 
fbr verkafólks fiá þessum nýju aðfldarríkjum E£.S. en eáckert gert tíl að vera viðbúin 
nýjum viðhorfúm. Því er árs frestur á staðfestingu nqög brýmL En skilyrðið yrði að vwa 
að aðilar vinnumaikaðsins og stjómvöld nýttu vel frestinn tíl að setja sér reghir sem 
kæmu í veg fyrir misnotkun á þessu veikafólká frá fátækum ríkjum, því allir hljóta að 
vera sammála um að ekki verði mðst á því af óprúttnum aðihim.

Með bestu kveðjum.
F.h. Vericalýðsfáags Vestfírðinga.


