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Alþýðusambandi íslands hefur borist til umsagnar ofangreint frumvarp til laga 
um atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi 
útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja), 771 mál.
Alþýðusamband íslands hefur í þeim viðræðum sem það hefur á síðustu 
vikum átt við stjórnvöld og samtök atvinnurekenda vegna stöðu launafólks 
frá nýjum aðildarríkjum EES, lagt áherslu á að treysta þurfi reglur og 
framkvæmd á vinnumarkaði og tryggja kjör og réttindi þessara starfsmanna 
óháð því hvaða ráðningarfyrirkomulag þeir búa við. Þannig hefur 
verkalýðshreyfingin m.a. lagt áherslu á að böndum verði náð yfir starfsemi 
þeirra erlendu fyrirtækja sem hér stunda þjónustustarfsemi af ýmsum toga 
og treysta stöðu starfsmanna þeirra sérstaklega.
Alþýðusambandið hefur lagt áherslu á að mikilvægt sé að hafa yfirlit yfir það 
launafólk sem hingað kemur til starfa frá nýju aðildarríkjunum, hjá hverjum 
það starfar og við hvað. Jafnframt þurfi að vera hægt að fylgja því eftir að 
þessir starfsmenn njóti launa og annarra starfskjara í samræmi við það sem 
gildir hér á landi.

Með fyrirliggjandi frumvarpi til laga um atvinnu- og búseturétt launafólks 
innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja) er í 
mikilvægum atriðum komið til móts við þessi sjónarmið, hvað varðar það 
launafólk sem kemur til starfa hjá fyrirtækjum sem starfa hér á landi. Það er 
þó Ijóst að miklu skiptir hvernig staðið verður að framkvæmd mála af hálfu 
stjórnvalda og að hún verði í nánu samstarfi og samráði við aðila 
vinnumarkaðarins. Kveðið er á um að fyrirtækin tilkynni til 
Vinnumálastofnunar um alla starfsmenn sem þau ráða frá nýju 
aðildarríkjunum og leggi jafnframt fram afrit af ráðningarsamningi. 
Vinnumálastofnun skal halda skrá yfir þessar tilkynningar og fylgjast með 
þróun mála í þessum efnum. Jafnframt er stofnuninni heimilt að beita 
fyrirtæki dagsektum ef þau uppfylla ekki tilkynningaskyldu sinni.
Alþýðusambandið telur það einnig mjög mikilvægt að Vinnumálastofnun er 
samkvæmt frumvarpinu skylt að afhenda hlutaðeigandi stéttarfélagi afrit af 
ráðningarsamningum ef grunur er um að fyrirtæki sé að brjóta á rétti 
starfsmanna. Það verður síðan stéttarfélaganna áfram sem hingað til að



fylgja því eftir að hinir erlendu starfsmenn njóti kjara og annarra réttinda í 
samræmi við það sem gildir fyrir viðkomandi fyrirtæki/starfsgrein þar sem 
starfið er unnið.
Að hálfu Alþýðusambandsins hefur verið lögð rík áhersla á að koma þurfi 
böndum yfir starfsemi erlendra þjónustu- og verktakafyrirtækja sem eru með 
starfsemi sína hér á landi um lengri eða skemmri tíma og nota til þess 
útlenda starfsmenn, ekki sístfrá nýju aðildarríkjunum. Kröfur ASÍ hafa m.a. 
beinst að því að útlendum þjónustu- og verktakafyrirtækjum verði gert skylt 
að veita upplýsingar um starfsemi sína og leggja fram staðfestingar um það 
að þau virði kjarasamninga og lög hér á landi sé þess óskað.
Alþýðusambandið hefur í þessu sambandi lagt áherslu á að skilgreind verði 
ábyrgð þeirra fyrirtækja hér á landi sem nota þjónustu framangreindra 
fyrirtækja, m.a. hvað varðar kjör og réttindi starfsmannanna. Þá hefur 
Alþýðusambandið lagt áherslu á mikilvægi þess að samræma og samþætta 
aðkomu, upplýsingamiðlun, eftirlit og aðgerðir stjórnvaldsstofnana og aðila 
vinnumarkaðarins, sem miða að því að treysta stöðu erlends launafólks sem 
hingað kemur til starfa á vegum þjónustuveitenda og verktakafyrirtækja og 
koma í veg fyrir brot þeirra á starfsmönnum sínum og gagnvart skyldum 
sínum við íslenskt samfélag.
Einnig hefur Alþýðusambandið lagt áherslu á skyldur stjórnvalda og 
atvinnurekenda sem nýta sér erlent launafólk, ekki síður en 
verkalýðshreyfingarinnar til að upplýsa það um réttindi sín og skyldur í 
íslensku samfélagi. Síðast en ekki síst hefur ASÍ bent á mikilvægi þess að 
sporna við gerviverktakastarfsemi og á samfélagslega ábyrgð stofnana og 
fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að útboðum og gerð 
verksamninga vegna verklegra framkvæmda og vörukaupa af ýmsu tagi.
Framangreindum sjónarmiðum hefur verði haldið á lofti í viðræðum við 
stjórnvöld í tengslum við þær breytingar sem fyrirhugaðar eru á stöðu 
launafólks frá nýju aðildarríkjunum 1. maí nk. Þau eru einnig sá grundvöllur 
sem fulltrúar ASI munu byggja á í starfi sínu á vettvangi nefndar 
félagsmálaráðherra um stöðu og réttindi erlends launafólks á vinnumarkaði 
sem ráðherra hefur boðað að setja á laggirnar ekki síst að kröfu 
Alþýðusambandsins og sem Ijúka á störfum fyrir 1. nóvember nk.

2



í Ijósi framanritaðs er það afstaða Alþýðusambands íslands að mikilvægt sé 
að framangreint frumvarp félagsmálaráðherra verði að lögum fyrir 1. maí nk. 
en áréttar jafnframt þá afstöðu sína að þetta frumvarp er aðeins fyrri hluti 
málsins. Eftir stendur mikilvægi þess að treysta kjör og réttindi starfsmanna 
erlendra þjónustu- og verktakafyrirtækja sem hér starfa og áskilur sér allan 
rétt til að fylgja eftir þeim sjónarmiðum sem hér hafa verið sett fram í þeirri 
vinnu sem framundan er á vettvangi nefndar félagsmálaráðherra.

Virðingarfyllst,

Gylfi Arnbjörnsson,framkvæmdastjóri ASÍ
Sjá einnig meðfylgjandi greinargerð
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Stækkun EES, frjáls för launafólks og 
íslenskur vinnumarkaður

Minnisblað 25. apríl 2006

Þegar metið er hvaða áhrif stækkun ESB/EES og hnattvæðingin almennt 
hefur haft á íslenskan vinnumarkað er Ijóst að stærstu vandamálin sem 
komið hafa upp tengjast ekki launafólki frá nýju aðildarríkjunum sem komið 
hefur til starfa hér á landi í beint ráðningarsamband við fyrirtæki sem hér 
hafa staðfestu. Þá er Ijóst að regluramminn er skýrastur hvað varðar það 
fyrirkomulag ráðningar, þar sem kjarasamningar og lög nr. 55/1980 gilda 
ótvírætt og án undantekninga.
Þau vandamál sem einkum hafa komið upp og tengjast íbúum nýju 
aðildarríkjanna eru bundin ýmis konar þjónustustarfsemi, starfsmannaleigum 
og annarri þjónustustarfsemi, þar sem frestunin á frjálsri för á ekki við og þar 
sem ráðningarsamband viðkomandi starfsmanna er við fyrirtæki sem skráð 
eru erlendis. í þeim tilfellur hefur upplýsingaöflun verið mjög erfið og ýmis 
konar réttaróvissa hefur skapast varðandi réttarstöðu fyrirtækjanna og kjör 
starfsmanna.

Sú óvissa sem hér er vísað til varðar m.a. spurninguna um það að hve miklu 
leiti kjarasamningar og lög hér á landi gilda um hin erlendu þjónustufyrirtæki 
og starfsmenn þeirra. Þannig er Ijóst að lög nr. 54/2001 um útsenda 
starfsmenn ná ekki til allra þeirra þátta sem lög og kjarasamningar hér kveða 
á um. Því er spurning að hve miklu leiti lög nr. 55/1980 vernda kjör hinna 
erlendu starfsmanna. Þá hafa komið upp spurningar um atriði eins og gildi 
vinnustaðaþáttar kjarasamninga og ýmis sérkjör sem samið hefur verið um í 
tilteknum notendafyrirtækjum eigi við um starfsmenn sem eru í 
ráðningarsambandi við starfsmannaleigu, eða annað þjónustufyrirtæki, sem 
samið er við. Þá má benda á þætti eins og stéttarfélagsaðild og greiðslur í 
félagssjóði stéttarfélaga, orlofs- og sjúkrasjóðsiðgjöld, skattalega stöðu 
fyrirtækjanna og einstaklinga og fleira.
Þá liggur fyrir að allar upplýsingar og eftirlit með starfsemi erlendra 
þjónustufyrirtækja, veru starfsmanna á þeirra vegum og launum og öðrum 
starfskjörum þeirra hér á landi hafa verið takmarkaðar og úrræði hefur skort 
til að bregðast við þegar tilefni hafa gefist til. Með lögum um 
starfsmannaleigur er reynt að bregðast við þessum vanda hvað varðar 
starfsmannaleigurnar, en önnur þjónustustarfsemi er þar undanskilin.
Loks má geta þess að þó ekki hafi enn sem komið er reynt mikið á 
gerviverktöku af hálfu einstaklinga frá nýju aðildarríkjunum, þá er það 
vandamál sem eflaust á eftir að koma upp hér á landi í einhverjum mæli eins 
og annars staðar á næstu mánuðum.
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Því hefur verið haldið fram að ákvörðunin um að fresta gildistöku frjálsu 
fararinnar gagnvart nýju aðildarríkjunum 1. maí 2004 hafi haft þveröfug áhrif 
miðað við það sem að var stefnt. Þannig hafi frestunin í reynd aukið 
þrýstinginn á að skorti á vinnuafli við stórframkvæmdir og í byggingariðnaði 
hér á landi væri mætt með samningum við starfsmannaleigur og önnur 
þjónustufyrirtæki. Eitthvað kann að vera til í þessu. í það minnsta jókst 
fjöldi umsókna um atvinnuleyfi og útgáfa þeirra verulega, þegar dregið var úr 
formkröfum vegna atvinnuleyfa fyrir borgara nýju ríkjanna sl. haust.
Á móti hefur verið bent á að áhrif frestunarinnar séu í reynd mjög takmörkuð 
eftir að fyrirkomulagi við afgreiðsiu atvinnuleyfanna var breytt sl. haust og 
því felist í henni takmörkuð skýring á fjölda þeirra launamanna sem hingað 
koma á grundveili þjónustusamninga. Þá er ákveðinn ótti við að ef allt verði 
gefið frjálst 1. maí nk. komi á skömmum tíma hingað til lands verulegur fjöidi 
verkafólks frá nýju aðildarríkjunum sem sé tilbúið til að sætta sig við lakari 
kjör en hér gilda án þess að við því verði spornað. Þannig sé ákveðin hætta á 
að það eftirlit sem þó er til staðar í dag muni glatast án þess að nokkuð 
annað komi í staðinn.
Erlent launafólk í beinu ráðningarsambandi
Fjölgun erlends launafólks í beinu ráðningarsambandi við fyrirtæki sem starfa 
hér á landi hafa einnig skapað nýjar aðstæður og vandamál á vinnumarkaði. 
Hér er verið að vísa til þeirrar staðreyndar að fyrirtæki sem hér starfa og 
ráða útlendinga til vinnu hafa í vaxandi mæli ráðið viðkomandi starfsmenn á 
lægstu kjör verkafólks sem heimiluð eru samkvæmt kjarasamningum, óháð 
því hvort viðkomandi einstaklingar vinna við sérfræðistörf eða störf sem 
krefjast löggiltra fagréttinda og ber að launa í samræmi við það. Þetta 
fyrirkomulag hefur sannanlega leitt til alvarlegra undirboða á íslenskum 
vinnumarkaði.

Hver eru markmiðin?
Markmiðin af hálfu verkalýðshreyfingarinnar þegar meta á hvers sé þörf og
hvað þurfi að gerast varðandi frjálsa för launafólks frá nýjum aðildarríkjum
EES og stöðu útlendinga á íslenskum vinnumarkaði eru m.a. eftirfarandi:
- Að bein ráðning sé meginregla vegna starfa á íslenskum vinnumarkaði.
- Að erlent launafólk sem starfar hér á landi njóti sömu launa og starfskjara 

og annarra réttindi og þeir sem fyrir eru á vinnumarkaði.
- Að þær reglur sem gilda hér á landi um samskipti á vinnumarkaði séu 

viðurkenndar og virtar í reynd.
- Mikilvægt er að fullnægjandi úrræði séu til staðar til að fylgjast með að 

kjarasamningar og lög séu haldin og hægt sé að fylgja því eftir eins og 
nauðsyn krefur.
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- Mikilvægt er að til séu á hverjum tíma sem áreiðanlegastar upplýsingar 
um þá útlendinga sem hér eru að störfum, fjölda, hvaðan þeir koma, 
hverjir það eru, hvar þeir starfa og við hvað þeir starfa.

Tillaga um frestun á frjálsri för
í  Ijósi framanritaðs iagði ASÍ til að frjálsri för launafólks frá nýju 
aðildarríkjunum yrði frestað í allt að þrjú ár í viðbót.
Til að mæta þeim sjónarmiðum að ekki megi þrengja svo að möguleikum 
fyrirtækja hér á landi til að ráða einstaklinga frá nýju aðildarríkjunum beint 
að þau leiðist þess vegna frekar út í að nýta sér þjónustu starfsmannaleiga 
eða annarra þjónustufyrirtækja var lagt til að „danska leiðin" yrði farin. Með 
dönsku leiðinni er vísað til þeirrar leiðar sem Danir ákváðu að fara árið 2004 
og mikil sátt var um, en hún felur í sér mildustu leið við frestun á frjálsri för 
launafólks frá nýju aðildarríkjunum.
í sinni einföldustu mynd felur „danska leiðin" í sér:

• Launafólk frá nýju aðildarríkjunum má koma og leita að starfi í Danmörku 
á sömu forsendum og aðrir EES borgarar.

• Atvinnuleyfi er veitt á grundvelli ráðningarsamnings sem lagður er fram 
og sem uppfyllir danska kjarasamninga og venjur.

• Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins hafa eftirlit með og fylgja eftir að 
kjarasamningar og venjur séu virt gagnvart þessu launafólki.

Markmið Dananna var að hafa sem besta yfirsýn yfir fjölda þeirra sem koma 
frá nýju aðildarríkjunum til starfa í Danmörku og fylgja því eftir að 
viðkomandi njóti kjara í samræmi við kjarasamninga og venjur í Danmörku.
Rökin fyrir þessari afstöðu er að íslenskur vinnumarkaður sé ekki enn tilbúinn 
til að taka við frjálsri för launafólks frá nýju aðildarríkjunum og að mikilvægt 
sé að treysta frekar innviði vinnumarkaðarins og þær reglur og þau kjör sem 
þar gilda. Þá er mikilvægt að með þessari aðferð er helst mögulegt að 
fylgjast með fjölda þeirra sem koma hingað til að starfa hjá fyrirtækjum sem 
hér hafa staðfestu og hvaða kjörum þeir eru á.
Reynsla Alþýðusambandsins og aðildarsamtaka þess hefur glögglega sýnt 
fram á að brot gangvart erlendu starfsfólki eru mest þar sem upplýsingarnar 
eru minnstar og þar er jafnframt erfiðast að gæta hagsmuna þessara aðila.
Sú leið sem farin er með frumvarpi félagsmálaráðherra mætir í mikilvægum 
atriðum sjónarmiðum ASÍ varðandi fgálsu förina. í því er hins vegar ekki að 
finna viðbrögð við örum áherslum ASI, þ.e. varðandi það launafólk sem ekki 
kemur hér á grundvelli frjálsrar farar.
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Áherslur ASÍ í frekari vinnu til að treysta stöðu útlendinga á 
vinnumarkaði og aðhald með starfsemi þjónustu- og 
verktakafyrirtækja
Eins og áður hefur komið fram er stærsti vandinn tengdur starfsemi erlendra 
þjónustufyrirtækja sem nýta sér launafólk frá nýju aðildarríkjunum.
Hér á eftir er að finna þær áherslur sem ASÍ hefur sett fram í viðræðum við 
stjórnvöld og eru sá viðræðugrundvöllur sem fulltrúar ASÍ munu byggja á í 
starfi vinnuhóps félagsmálaráðherra sem skila á tillögum sínum fyrir 1. 
nóvember 2006.

1. Lagt er til að sett verði löggjöfum skráningarskyldu, upplýsingaskyldu, 
eftirlit og aðhald með þjónustufyrirtækjum
Með lögum um starfsmannaleigur náðist mikilvægur áfangi varðandi það að 
fylgjast með starfsemi starfsmannaleiga hér á landi, kjörum starfsmanna 
þeirra og hvernig bregðast mæti við ef ástæður þættu til. Markmiðið var að 
ná böndum yfir þessa starfsemi og treysta réttindi starfsmanna 
starfsmannaleiga, einkum erlendra.
Lagt er til að þjónustufyrirtæki sem bjóða vinnuframlag starfsmanna sinna 
sem hluta af þjónustu sem veitt er hér á landi þurfi að uppfylla sömu skyldur 
og nu gilda um starfsmannaleigur, þ.e.:

- Skrá sig hér á landi
- Tilnefna fulltrúa sinn
- Upplýsa um þá starfsmenn sem fyrirtækið hefur á sínum vegum hér á 

landi á hverjum tíma (sbr. starfsmannaleigulögin)
- Veiti frekari upplýsingar um ráðningarsamninga og starfskjör eftir því 

sem Vinnumálastofnun gerir kröfur um
- Heimild Vinnumálastofnunar til að stöðva starfsemina ef ástæða er til
- Viðurlög í samræmi við heimildir í starfsmannaleigulögunum

Auk laganna um starfsmannaleigur má benda á að fordæmi fyrir 
upplýsingagjöf af þessu tagi er þegar til staðar í 110. gr. reglugerðar um 
útlendinga sem vísa má til. Einnig ber að hafa í huga þá sátt sem nú virðist í 
sjónmáli um vinnutímatilskipunina á vettvangi ESB.
Ljóst er að við óbreytt ástand mun þrýstingurinn aukast enn frekar á að nýta 
þjónustusamninga, aðra en samninga við starfsmannaleigur. Þegar af þeirri 
ástæðu er nauðsynlegt að slíkir samninga lúti a.m.k. sömu skilyrðum og 
samningar við starfsmannaleigur.

2. Gerð verði krafa um ábyrgð notendafyrirtækja.
Þetta er krafa sem ASÍ setti fram við undirbúning löggjafarinnar um 
starfsmannaleigur. Spurningin er hvort ekki er bæði rétt og skylt að halda 
þessari kröfu til haga og þá gagnvart öllum notendafyrirtækjum, óháð því
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hvort um er að ræða samninga við starfsmannaleigur eða aðra 
þjónustuveitendur/verktaka. Ekki eru líkur til að þessi krafa nái fram að 
ganga og því mætti á móti spyrja hvort rétt sé að láta hana liggja að þessu 
sinni.

3. Úrræði aðila vinnumarkaðarins til að fá upplýsingar um raunveruleg laun 
og starfskjör erlends verkafólks verði treyst frekar.
Skoða má hvort hægt er að styrkja stöðu trúnaðarmanna/fulltrúa 
stéttarfélaga til að hafa eftirlit með kjörum erlendra starfsmanna enn frekar 
en nú er, sbr. samkomulag ASÍ og SA frá 7. mars 2004 og 2. gr. laga nr. 
55/1980. Reynslan hefur sýnt að það skortir á að samningurinn hafi að 
geyma fullnægjandi heimildir og skapi nauðsynlegt aðhald.
Þá er spurningin hvort leggja á til heimildir stjórnvalda (Vinnumálastofnunar) 
til að fá upplýsingar um kjör allra erlendra starfsmanna, líka þeirra sem eru í 
beinu ráðningarsambandi ásamt viðbragðsheimiidum, líkt og gildir um 
starfsmannaleigur, þótt eftirfylgnin væri eftir sem áður fyrst og fremst í 
höndum aðila vinnumarkaðarins.

4. Skipulagt samstarf stjórnvaldsaðila og aðila vinnumarkaðarins verði 
formbundið og treyst með það að markmiði að samræma upplýsingagjöf og 
aðgerðir.
Ljóst er að margt má bæta varðandi framkvæmdina af hálfu opinberra aðila, 
samræmda upplýsingasöfnun og miðlun og aðgerðir. Þetta gildir um þætti 
eins og útgáfu og eftirlit með kennitölum og virðisaukaskattsnúmerum til 
einstaklinga. Skráningu og eftirlit með starfsemi og skattskilum og erlendra 
þjónustufyrirtækja sem hér starfa. Hér koma m.a. til álita Vinnumálastofnun, 
Ríkisskattstjóri, Hagstofan (bráðum dómsmálaráðuneytið vegna 
kennitöluútgáfu), útlendingastofnun og Ríkislögreglustjóri (auk 
lögregluembætta/sýslumanna í einstaka umdæmum).
Ekki er víst að vilji sé til að koma á slíku formbundnu skipulegu samstarfi 
opinberlega. Þrátt fyrir það er mikilvægt að ASÍ og aðildarsamtökin efli tengsl 
og samstarf við stjórnvaldsstofnanir með það að markmiði að treysta 
framkvæmdina varðandi eftirlit með erlendum þjónustufyrirtækjum og 
kjörum og aðbúnaði erlendra starfsmanna hér á landi. Hér mætti skoða 
sérstaklega hvort rétt er og mögulegt að nýta með einhverjum hætti 
vinnustaðaeftirlit Vinnueftirlitsins í þessum tilgangi.

5. Aukin verði upplýsingagjöf og aðstoð við erlent verkafólk sem hérstarfar.
Gerð verði krafa um að stjórnvöld leggi aukna fjármuni í upplýsingagjöf og 
aðstoð við erlent verkafólk sem hér starfar.
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6. Leita verði leiða til að koma í veg fyrir og draga eins og kostur er úr 
hættunni á gerviverktöku, þ.m.t. afhá/fu útlendinga sem hingað koma til 
starfa.
Hér er um að ræða vandamál sem hefur verið vaxandi og ill viðráðanlegt víða 
í löndunum í kringum okkur, þar sem gerviverktaka hefur verið notuð af 
fyrirtækjum (og einstaklingum frá nýju aðildarríkjunum) til að komast undan 
þeim skyldum sem kjarasamningar og lög kveða á um.

7. Ábyrgð vegna útboða og verksamninga afhálfu hins opinbera og 
fyrirtækja á þess vegum að koma í veg fyrir félagsleg undirboð.
Kannaðir verði kostir þess að ILO samþykkt nr. 94 um samninga á vegum 
opinberra aðila verði fullgilt hér á landi, eða meginreglum hennar a.m.k. hrint 
í framkvæmd hér á landi.
Samþykktin gengur í aðalatriðum út á að við gerð verksamninga setji 
opinberir aðilar og fyrirtæki í ráðandi eigu opinberra aðila skilyrði er fela í sér 
að þjónustuaðilar séu skuldbundnir til að fylgja reglum sem eiga að koma í 
veg fyrir að þeir geti stundað félagsleg undirboð á vinnumarkaði (sjá nánar 
minnisblað um þessa samþykkt sem dreift verður á miðvikudag).
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