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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um réttindi ocj skyldur erlendra 
fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Islands og 
starfskjör starfsmanna þeirra - 541. mál.

Alþýðusambandi íslands hefur borist til umsagnar ofangreint frumvarp til 
laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn 
tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra

Alþýðusamband íslands lýsir fullum stuðningi við frumvarpið og leggur 
áherslu á að það verði afgreitt sem lög frá Alþingi og taki gildi hið allra 
fyrsta.

Greinargerð

Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu og áréttað var á 
fundi með félagsmálanefnd Alþingis 9. febrúar sl. voru fulltrúar 
Alþýðusambands íslands þátttakendur við undirbúningi og gerð 
frumvarpsins og áttu með öðrum þeim sem unnu að málinu þátt í þeirri 
sátt sem náðist um það náðist.

Frumvarpið felur í sér mikilvægar réttarbætur á ýmsum sviðum. Þær 
helstu eru að:

a) Tryggt er að erlendir starfsmenn sem koma hingað á vegum 
erlendra þjónustufyrirtækja eða starfa hjá starfsmannaleigum skuli 
njóta sömu eða sambærilegra kjara og réttinda og ef þeir væru 
ráðnir beint til fyrirtækja með staðfestu hér á landi. Það þýðir að 
erlent launafólk þessara fyrirtækja á að njóta þeirra kjara og 
réttinda sem gilda á íslenskum vinnumarkaði og að komið er í veg 
fyrir að erlend þjónustufyrirtækjum njóti samkeppnisforskots 
gagnvart fyrirtækjum með staðfestu hér á landi vegna lakari kjara 
eða réttinda starfsmanna sinna.

b) Gerð er krafa um að erlend þjónustufyrirtæki og starfsmannaieigur 
þurfa að tilkynna um starfsemi sína hér á landi og veita upplýsingar 
um þá starfsmenn sem hjá þeim vinna, aðbúnað og kjör þeirra. Þá 
er gerð sú almenna krafa að erlend þjónustufyrirtæki hafi fulltrúa 
sem kemur fram fyrir þeirra hönd meðan þau eru með starfsemi
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hér. Þannig er reynt að tryggja að þessi fyrirtæki geti aðeins 
starfað hér löglega með því að vera búin að upplýsa um starfsemi 
sína og starfi fyrir opnum tjöldum.

c) Gerðar eru kröfur til notendafyrirtækja um að þau fylgi því eftir að 
erlend þjónustufyrirtæki sem fyrir þau starfa hér á landi hafi sinnt 
tilkynningaskyldu sinni. Jafnframt eru lagðar á þau þær skyldur að 
aðstoða stjórnvöld við öflun upplýsinga og eftirlit með starfsemi 
erlendu þjónustufyrirtækjanna og starfsmannaleiga, ef eftir því er 
leitað.

d) Tryggðar eru heimildir stjórnvalda til að stöðva tímabundið 
starfsemi erlendra þjónustufyrirtækja og starfsmannaleiga ef þau 
verða uppvís af brotum, auk þess sem í lögunum eru að finna 
viðurlagaheimildir.

Fjölmörg atriði önnur mætti nefna sem horfa til bóta með frumvarpinu.
Hér verður þó látið nægja að vísa að öðru leiti til þeirra upplýsinga og
ábendinga sem fulltrúar ASÍ settu fram á fundi félagsmálanefndar 9.
febrúar sl.

Virðingarfyllst,

Halldór Grönvold, 
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ


