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Efni: umsögn v/frumvarps til laga um breytinga vegna flutnings matvælamála til 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. 7. Þáttur.

Þegar haft er í huga við yfirlestur á fyrirhuguðum breytingum og hvemig 
hagsmunum þeirra sem starfa í matvælagreinunum verði best gætt, er ekki að finna 
þau úrræði sem þarf til að tryggja réttindi þeirra á vinnumarkaði. í dag er staðan sú t.d. 
í fiskvinnslu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum Fiskistofu og Heilbrigðiseftirlits 
(nefnda) þá getur ákveðin aðili fengið heimild til vinnslu. Sá aðili getur ráðið til starfa 
fólk en virðist ekki þurfa að uppfylla nein sérstök ákvæði kjarasamninga gagnvart því 
fólki til að fá að halda sínum rekstri áfram.

Nokkuð er um það, og mér liggur við að segja, að um einbeittan brotavilja 
gegn starfsfólki sé að ræða hjá einstaka matvælaframleiðanda í fiskvinnslu, þó 
almennt sé ástandið ágætt í fiskvinnslunni. Svo ramt kveður að þessu, og þó skal 
ótalið að gjaman er starfsfólk á lágmarkslaunum, að þrátt fyrir ítrekuð brot gegn 
starfsfólki í formi ógreiddra launa, orlofs, lífeyrissjóðs eða annara launatengdra gjalda 
sem stéttarfélög standa í málrekstri við að innheimta, virðist skorta á úrræðum hjá 
stjómsýslunni við að koma höndum yfir þess háttar brotalamir í rekstri.

I greinum 39,40 og 42 er tekið á því hvemig skuli staðið að málum varðandi 
menntun þeirra sem koma að matvælavinnslu ásamt því að efla firæðslu í 
matvælaiðnaði. Þá er einnig tekið á því hvemig dreifingu og framleiðslu skuli háttað 
og þar tekið fram að hægt sé að beita leifissvifitingum til að tryggja að ákvæðum um 
flutning og framleiðslu þeirra sé uppfyllt. Þar kemur einnig firam að Matvælaefitirlitið 
skuli skrá nauðsynlegar upplýsingar um framleiðslu matvæla.

Hvergi í þessum breytingum er hægt að lesa að eftirlitsaðilanum sé skilt að láta 
stéttarfélög fá vitneskju ef þeir hafi rökstuddan grun um að ekki sé verið að fara 
samkvæmt reglum varðandi aðbúnað eða annað er kanna að snúa að þeim sem vinna í 
matvælaiðnaði.
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Þó e.t.v sé ekki bein vísan um það hvemig skuli fara með slíkar upplýsingar, 
eða ef eftirlitsaðlila er ekki heimilt að láta stéttarfélög í té vitneskju um vankanta, þá 
væri ráð að Vinnumálastofhun fengi þær upplýsingar og gerði viðeigandi ráðstafanir. 
Ef um ítrekuð brot væri að ræða þá, eins og í 40. gr. vísað í 1. mgr. 20. gr. laganna 
um meðferð matvæla, væri stofnuninni heimilt að svifita viðkomandi aðila leyfi til 
vinnslu ef um endurteknin og ítrekuð brot gegn starfsfólki væri að ræða.

Það er ekki síður mikilvægt að Matvælaeftirliti verði heimilt að koma inn í mál 
og grípa til viðeigandi aðgerða gegn þeim sem nánast stunda það að far ílla með 
starfsfólk, oft í skjóli þess að ekki verði gripið til aðgerða gegn þeim af hálfu 
eftirlitsaðila.

í þessum breytingum er kjörið tækifæri til að skerpa á samstarfi eftirlitsaðlia 
innan stjómsýslunnar þ.e. nýju Matvælaeftirliti, Vinnumálastofiiunar og 
Umhverfisstofnunar, með skilvirkum úrræðum væri hægt að koma í veg fyrir að þeir 
sem ekki standa sig gagnvart starfsfólki fái að halda áfram viðteknum hætti óáreittir.

F.h. Verkalýðsfélags Vestfirðinga
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