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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp um breytingu á lögum nr. 47/1993, um frjálsan atvinnu- 
og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, og logum nr. 97/2002, 
um atvinnuréttindi útlendinga.

Með fyrrgreindu fhimvarpi félagsmálaráðherra hefur ríkisstjómin nú tekið ákvörðun um að 
ríkisborgurum Eistlands, Lettlands, Litháen, Kýpur, Möltu, Póllands, Slóvakíu, Slóveníu, 
Tékklands og Ungveijalands verði heimilt að koma hingað til lands í atvinnuleit og ráða sig til 
starfa hér á landi án sérstakra atvinnuleyfa.

BSRB leggur höfuðáherslu á það að réttindi og kjör verði virt við opnun vinnumarkaðarins.

Afstaða BSRB til opnunar vinnumarkaðarins byggist á eftirfarandi: 
í fyrsta lagi þarf að vemda það vinnumarkaðsmódel sem hefur þróast hér á landi. Tryggja þarf að 
erlendir starfsmenn, sem koma til starfa á íslenskum vinnumarkaði, fái notið þeirra réttinda sem 
starfinu fylgja samkvæmt lögum og kjarasamningum.
í öðru lagi þarf að tryggja að opnun vinnumarkaðarins valdi ekki verulegri röskun. Rannsóknir 
sýna að 7-9% ríkisborgara Eistlands, Lettlands og Litháen auk Póllands vilji nýta sér frjálsa för 
launafólks næstu árin og halda á nýjar slóðir í atvinnuleit. Sömu rannsóknir gera ráð fyrir að 
einungis 1% ríkisborgara Slóvakíu, Slóveníu, Tékklands og Ungveijalands muni sækja atvinnu í 
öðrum löndum.

Af þessu má vera augljóst mikilvægi þess að íslensk stjómvöld haldi uppi nákvæmu efitirliti með 
þeim fyrirtækjum sem hafa launafólk í starfi hér á landi og að skráning sé yfir þá sem koma til að 
starfa á íslenskum vinnumarkaði. Slík skráning mun auðvelda stjómvöldum og verkalýðsfélögum 
nauðsynlegt aðhald og þannig draga úr líkum á því að lög um kjarasamninga verði brotin. I 
íslenskum lögum eru ákvæði um að kjarasamningar í millum samtaka launafólks og atvinnurekenda 
skuli gilda sem lágmarkskjör og er það forsenda þess að vinnumarkaðsmódel okkar haldi, að þessi 
lög verði virt.

BSRB er því fylgjandi að trúnaðarmenn verkalýðsfélaga fái aðgang að ráðningarsamningum en að 
slíkur réttur verði ekki einskorðaður við Vinnvimálastofhun eins og nú er. í annan stað mun 
skráning og efltirlit hafa það í för með sér að öllum verður betur ljós raunveruleg staða á 
vinnumarkaði. Slíkar upplýsingar eru mjög mikilvægar ekki síst gagnvart erlendu launafólki sem 
lítur vonaraugum til íslands. Eftirlit og upplýsingamiðlun er þannig líkleg til að stuðla að jafnvægi 
auk þess sem hún á að tryggja að ekki sé brotið á aðkomufólki á íslenskum vinnumarkaði. Slíkt 
snertir mannréttindi aðkomumanna og þegar til lengri tíma er litið, réttindi almennt á hinum
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íslenska vinnumarkaði. Ef fjarar undan réttindunum á einum stað, yrði þess skammt að bíða að 
áhrifanna gætti á vinnumarkaðinum öllum.

Mikilvægt er að samráð verði haft við aðila vinnumarkaðarins, bæði á opinberum og almennum 
vinnumarkaði, um framkvæmd laganna og það sett í formlegan farveg. Ströng eftirfylgni við eftirlit 
og ákveðnar reglur hvað það varðar er forsenda þess að vinnumarkaðurinn verði opnaður eins og 
hér er lagt til. Að öðrum kosti væri æskilegra að fresta ákvörðun þar að lútandi.
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