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Reykjavík, 24. apríl 2006.

Alþjóðahúsinu ehf. hefur borist til umsagnar frá félagsmálanefnd Alþingis, 
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 údendinga, þskj. 1133, 771. mál.
Alþjóðahúsið sér ekki ástæðu til athugasemda við það að stjómvöld hyggist 
ekki frekar beita tímabundnum takmörkunum varðandi frjálsa för launþega 
frá hinum nýju ESB ríkjum (Eisdandi, Letdandi, Litháen, Póllandi, Slóvakíu, 
Slóveníu, Tékklandi og Ungverjalandi), sbr. ákvæði til bráðabirgða með 
Údendingalögum nr. 96/2002, sbr. lög nr. 20/2004, 17. gr. Telur 
Alþjóðahús lidar líkur á holskeflu ríkisborgara hinna nýju aðildarríkja hingað 
til lands í atvinnuleit, enda sýnir reynsla þeirra ríkja, sem ekki nýttu sér 
fyrirvara gagnvart frjálsu flæði vinnuafls frá nýju ESB löndunum fyrir 
tveimur árum, að vart er ástæða til ótta. I ríkjum þessum varð nokkur 
f)ölgun einstaklinga í atvinnuleit, án þess þó að vandræði hlytust af.
Á vissan hátt er þó ólíku saman að jafna þar sem íslenskur atvinnumarkaður 
er mun smærri í sniðum en í nágrannaríkjum okkar og geta aðstæður á 
vinnumarkaði breyst hratt. Alþjóðahús bindur hins vegar vonir við að 
nýstofnað Innflytjendaráð leggi fram tillögur til stjómvalda um stefnu og 
aðgerðir til að tryggja aðlögun nýs vinnuafls og fyrirbyggja að upp komi 
vandamál.
I 1. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um tilkynningaskyldu atvinnurekanda til 
Vinnumálastofnunar ráði þeir ríkisborgara umræddra ríkja til starfa. I seinni 
málslið sama ákvæðis segir að sama skuli gilda um aðstandendur þessara 
ríkisborgara.



Af orðalagi framangreinds ákvæðis verður vart annað ráðið en að á 
atvinnurekendum hvíli sú skylda að tilkynna Vinnumálastofnun um komu 
aðstandenda starfsmanna þeirra frá umræddum ríkjum. An efa verður oft og 
tíðum erfitt að uppfylla slíka tilkynningaskyldu, enda er koma aðstandenda 
þessara einstaklinga hvorki háð samþykki vinnuveitenda þeirra né hvílir 
lagaleg skylda á starfsmönnum að láta vinnuveitandann vita af því að 
fjölskylda þeirra sé komin til landsins eða að þeir hyggist fá hana hingað.

Virðingarfyllst,
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