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Umsögn Alþjóðahússins ehf. um frumvarp til laga um réttíndi og skyldur erlendra 
fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna 
þeirra, 541. mál, heildarlög:

Alþjóðahúsið telur frumvarp þetta til bóta og til þess fallið að tryggja réttindi starfsmanna 
erlendra fyrirtækja sem starfa tímabundið hér á landi, enda mun fyllra og ítarlegra en 
núgildandi lög nr. 54/2001, um starfskjör starfsmanna sem starfa tímabundið á Islandi á 
vegum erlendra fyrirtækja. Er Alþjóðahúsið hlynnt meginmarkmiðum frumvarpsins þ.e. 
að veita stjómvöldum yfirsýn yfir stöðu á vinnumarkaði að því er varðar starfsemi 
erlendra þjónustufyrirtækja sem og fjölda erlendra starfsmanna er starfa hjá slíkum 
fyrirtækjum. Tekur Alþjóðahúsið sérstaklega undir það markmiðið að unnt verði að 
viðhalda eftirliti með að ákvæði laga og kjarasamninga séu virt svo treysta megi stöðu 
starfsmanna sem sendir eru tímabundið hingað til lands á vegum erlendra fyrirtækja í 
tengslum við veitingu þjónustu. Þá sér Alþjóðahúsið gagnsemi þess að údendingar sem 
koma hingað tímabundið á vegum erlendra fyrirtækja dvelji og starfi hér á landi með 
lögmætum hætti og að áreiðanlegar upplýsingar um þessa útlendinga séu til.

Efdrfarandi athugasemdir skulu gerðar við efni frumvarpsins:

1. Að mati Alþjóðahúss er það mjög til bóta að starfsmönnum, í skilningi 
frumvarpsins, skuli tryggður réttur til launa í veikinda- og slysatilvikum. Hingað 
til hefiir réttur einstaklinga í þessari stöðu hefur verið fremur óljós og er því um 
réttarbót að ræða.

Sérstaklega er því fagnað að starfsmanni skuli tryggður mismunur launa ef réttur 
hans samkvæmt ákvæði 5. gr. frumvarpsins er hagstæðari. Þá er til bóta að í 7. gr. 
frumvarpsins er kveðið skýrt á um að tryggja skuli starfsmönnum bætur vegna 
andláts, varanlegs líkamstjóns og tímabundins missis starfsorku.

Alþjóðahús lýsir jafnframt yfir ánægju sinni með 4. gr. frumvarpsins þar sem 
kveðið er á um löggjöf er gilda skuli þegar fyrirtæki sendir starfsmenn hingað til 
lands í skilningi laga þessara, án tillits til erlendrar löggjafar sem að öðru leyti 
gildir um ráðningarsamband starfsmanns og fyrirtækis.
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2. Alþjóðahús telur jákvætt að skyldur skuli jafnt vera lagðar á erlend 
fyrirtæki sem notendafyrirtæki, þ.e. að innlenda þjónustukaupanum skuli m.a. 
vera ætlað að gæta þess að seljandi þjónustunnar, þ.e. erlenda fyrirtækið, hafi 
uppfyllt sína tilkynningaskyldu.

Að mati Alþjóðahúss mætti bæta við áskilnaði um að við útboð verkefna hjá ríki 
og sveitarfélögum skuli synja þeim sem brotið hafi gegn ákvæðum laganna um 
þátttöku. Yrði slíkt til þess fallið að efla fylgni við ákvæði laganna.

3. I frumvarpinu er Vinnumálastofnun falið viðamikið hlutverk. Er 
stofnuninni ædað að viðhafa umfangsmikið eftirlit, sem og söfnun upplýsinga, 
varðveislu þeirra og miðlun. Hins vegar fær Alþjóðahús ekki séð að stofnuninni 
séu ædaðir fjármunir til að gegna þeim verkefnum sem að framan greinir. Leggur 
Alþjóðahús því til að skýrt verði kveðið á um fjárveitingar Vinnumálastofnun til 
handa, svo stofnunin megi rækja það hlutverk sem henni er ædað samkvæmt 
frumvarpinu, ella er hætt við að stofnuninni verði mjög örðugt að sinna þeim.

4. Samkvæmt frumvarpinu skal Vinnumálastofnun afhenda hlutaðeigandi 
stjómvöldum, svo sem skattyfirvöldum, Tryggingastofnun ríkisins, 
Udendingastofnun, Vinnueftirliti ríkisins og Þjóðskrá, eftir því sem við getur átt, 
upplýsingar er varða nafn fyrirtækis, staðfestu þess í heimaríki, nafn 
fyrirsvarsmanns fyrirtækis, heimilisfang í heimaríki, tegund þjónustunnar sem 
veita skal og virðisaukaskattsnúmer eða önnur gögn sem sýni fram á að fyrirtækið 
starfi löglega í heimaríki, ásamt nafni notendafyrirtækis og kennitölu, eða öðru 
sambærilegu auðkenni þess.

Þá skal Vinnumálastofnun afhenda framangreindum stjómvöldum yfirlit yfir 
starfsmenn sem starfa muni á vegum fyrirtækisins hér á landi þar sem fram komi 
nafn, fæðingardagur, heimilisfang í heimaríki, ríkisfang, upplýsingar um að 
viðkomandi starfsmenn njóti almannatryggingavemdar í heimaríki (E-101), 
dvalarstað og áædaðan dvalartíma hér á landi og starfsréttindi eftir því sem við á, 
og loks um gildi atvinnuleyfa starfsmanna í heimaríki þegar um er að ræða 
starfsmenn sem ekki eru ríkisborgarar ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu, EFTA- 
ríkja og Færeyja.

Lög nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga taka ekki til 
annarra upplýsinga varðandi fyrirtæki en söfnunar og skráningar upplýsinga sem 
varða fjárhagsmálefiii og lánstraust fyrirtækja og annarra lögaðila, í því skyni 
að miðla til annarra, sbr. 2. mgr. 45. gr. laganna. Hins vegar er 
Vinnumálastofnun ekki einungis ætluð vinnsla með fyrirtækjaupplýsingar 
heldur einnig umfangsmikil vinnsla persónuupplýsinga, m.a. söfnun þeirra, 
skráning og miðlun.

A f  þeim sökum leggur Alþjóðahús til að mælt verði fyrir um að allri meðferð 
persónuupplýsinga skuli haga í samræmi við lög nr. 77/2000. Þar er m.a. 
kveðið skýrt á um að ekki skuli aflað umfangsmeiri persónuupplýsinga en 
nauðsyn beri til miðað við tilgang vinnslunnar, þær verði ekki unnar frekar í 
öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi, þeim verði eytt eða þær gerðar 
ópersónugreinanlegar þegar ekki sé lengur málefnalegur tilgangur með 
varðveislu þeirra, o.s.frv. Ákvæði laganna mæla einnig fyrir um öryggi við



vinnslu persónuupplýsinga og settar hafa verið sérstakar öryggisreglur um 
meðferð þeirra.

Virðingarfyllst,

Margrét Steinarsdóttir 
lögfræðingur Alþjóðahúss


