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Efni: Umsögn Félags atvinnurekenda um frumvarp til laga um opinber innkaup 
(heimild til útboðs erlendis), 189. mál

I. Almennt

Vísað er tii erindis háttvirtrar viðskiptanefndar Alþingis dagsett 25. nóvember 2010 þar sem 
óskað er umsagnar Féiags atvinnurekenda um frumvarp tii iaga um opinber innkaup 
(heimild til útboðs erlendis), 189. mál.

Félag atvinnurekenda telur að umrætt frumvarp sé ótækt í núverandi mynd, enda er efni 
þess í andstöðu við þjóðréttarlegar skuldbindingar skv. EES og innlenda réttarskipan. Þá 
brýtur efni frumvarpsins gegn settum lögum, auk þess sem innbyrðis ósamræmi myndast 
innan umræddra laga.

Félag atvinnurekenda bendir jafnframt á að frumvarpið og athugasemdir með því uppfylla 
ekki eðlilegar kröfur um rökstuðning fyrir jafn veigamiklum breytingum og lagðar eru til. Því 
er t.a.m. baldið fram að samþykkt frumvarpsins „muni [ekki] hafa í för með sér aukin 
útgjöld fyrir ríkissjóð". Augljóst er að frumvarpið felur í sér útgjaldaauka fyrir ríkissjóð, eins 
og rakið er að neðan, en óljóst er hvort og þá hvaða sparnaður næst á móti. Engin greining 
virðist hafa verið unnin á raunverulegum ávinningi.

Ábendingar er varða lagalega ágalia eru þessar helstar:

• Frumvarpið er í andstöðu við tilskipun Evrópusambandsins 2004/18/EC.
• Frumvarpið er í andstöðu við grunnréttarskipan á íslandi.
• Frumvarpið er í andstöðu við stjórnsýslulög, upplýsingalög, lög um framkvæmd 

útboða og aðra löggjöf sem tekur til opinbera aðila.
• Frumvarpið stangast á við samkeppnislög og þann tiigang iaga um opinber innkaup 

að stuðla að aukinni samkeppni.

Aðrar ábendingar eru þessar helstar:

• Opnað er á víðtæka heimild til hins opinbera tii að bjóða út ö!l sín innkaup fyrir 
milligöngu erlendra innkaupastofnana.

• Viðbúið er að hundruð starfa muni tapast og færast tii útlanda ef frumvarpið verður 
að iögum.

• Engin rök hafa verið færð fyrir því að útboð erlendis leiði til sparnaðar.
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IX. Ábendingar

A) Lögumopínberinnkaup/EES

í  frumvarpinu er íögð til breyting á lögum um opinber innkaup þar sem erlendum aðilum er 
falið að framkvæma innkaup fyrir hönd opinbera aðila á íslandi. íslensk lög um opinber 
innkaup eru byggð á samevrópskum réttarheimildum og þá einna helst tilskipun 
2004/18/EC. Það er meginregla í opinberum innkaupum að opinber aðili skuli framkvæma 
innkaup sín, yfir ákveðinni stærðargráðu, með ákveðnum hætti sem ætlað er að tryggja 
jafnræði og gagnsæi. Á þessari reglu er sú undantekning að aðildarríkjum er veitt heimild til 
að koma á fót miðlægri innkaupastofnun sem annast slík innkaup og teljast þeir opinberu 
aðiiar sem geri tnnkaup sín í gegnum slíka stofnun hafi uppfyllt skyldur sínar skv. lögunum. 
Vert er að geta þess í upphafi að flest innkaup opinbera aðiia fara fram á evröpska 
efnahagssvæðinu. Þá er engin iagaleg fyrirstaða fyrir því að fleiri útboð séu framkvæmd þar. 
Það er því Ijóst að þeir erlendu aðilar sem hafa áhuga á að eiga viðskipta við íslenska 
opinbera aðiia hafa ærin tækifæri til þess.

B) Samnýtíng miðlægra ínnkaupastofnanna

í frumvarpinu kemur orðrétt fram:

„Á undanförnum árum hefur færst í vöxt umræða um nauðsyn á 
sameiginlegum útboðum eriendis, einkum með aðifum á Norðuriöndum. Siík 
sameiginieg útboð gera mögulegt að ná fram stærðarhagkvæmni ásamt því að 
afia tiiboða frá fieirí fyrírtækjum og stuðia þannig að virkari samkeppni við 
opinber innkaup en möguiegt er við útboð hériendis. Gildandi reaiur um 
opinber innkaup ievfa ekkí frávik í  bessum tilvikum."

Markmið frumvarpsins er því að veita ákveðna heimiid sem ekki er tii staðar í núverandi 
löggjöf. Frumvarpshöfundar gera þarna réttiiega grein fyrir því að innlend löggjöf heimiiar 
ekki umrætt fyrirkomulag. Þess hefur hins vegar ekki verið gætt að sú réttarheimild sem 
innlend iöggjöf byggir á, þ.e. tilskipun 2004/18/EC, gerir það ekkí heldur. Það er því ekki 
nóg að breyta innlendu réttarheimiidinni eingöngu.

Almennt bera opinberir aðilar sjálfir þá skyldu að bjóða út innkaup sín sem eru yfir 
ákveðnum mörkum. Heimildir opinberra aðila til að framselja þessar skyldur sínar eru 
tæmandi taldar í tilskipun 2004/18/EC (hér eftir „tilskipunin"). Takmarkast þær við að 
aðildarríki komi á fót miðlægri innkaupastofnun sem framkvæmi innkaup fyrir hönd opinbers 
aðila í viðkomandi ríki. Öðrum heimildarákvæðum í þá veru er ekki tii að dreifa í 
tilskipuninni. Engin heimild er því til staðar fyrir aðiidarríki tii að framselja skyldur sínar með 
öðrum hætti. Af því ieiðir að þeir opinberu aðilar sem ekki gera innkaup sín sjáífir eða í 
gegnum slíka stofnun í heimalandi sínu teljast ekki hafa uppfyllt skyldur sínar skv. 
tiiskipuninni.

Rétt eins og nauðsynlegt er að hafa heimiid í inniendum rétti fyrir umræddu fyrirkomulagi er 
nauðsyniegt að slík heimild sé tii staðar í þeirri réttarheimild sem byggt er á. í tiiskípunínni 
er hins vegar engin heimiid fyrr þess háttar fráviki. Af þeim sökum er frumvarpið í andstöðu 
við tiiskipunina og þ.a.l. þjóðréttariegar skuidbindingar ísiands skv. EES.
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Evröpudómstóiíinn hefur jafnframt staðfest að samstarf opinberra aðiia sé aðeins heimiit 
þegar samstarfsaðiiar hafa sama forræði og boðvaid yfír hinu sameiginlega framtaki og yfir 
eigin deiidum. Það er hins vegar Ijóst að ísienska ríkið mun ekki hafa boðvaid yfir eriendum 
innkaupastofnunum. Af þeim sökum væri slíkt samstarf þá og þegar í andstöðu við 43. og 
49. gr. Rómarsáttmálans (sbr. samhljóða greinar í TFEU).

C) M eð a lh ó f

Meðalhófsreglan er innbyggð í evrópskan útboðsrétt og er grundvallarregla í tilskipuninni. í 
henni feilst m.a. að opinber aðili skuli ekki gera aðrar og meiri kröfur en nauðsynlegar eru til 
þess að ná þeim markmiðum sem stefnt er að með umræddum innkaupum. Meginregian um 
meðalhóf í evrópskum útboðsrétti er innbyggð í öll ákvæði tilskipunarinnar.1 í reglunni felst 
meðal annars að hóf verði að vera í beitingu krafna og framkvæmdar miðað við þá 
hagsmuni, sem í húfi séu hverju sinni. Þegar unnt sé að velja milli úrræða beri að beita því 
vægasta, sem komí að gagni. Því tilfinnanlegri sem krafa sé, þeim mun strangari kröfur 
verði að gera um sönnun á nauðsyn hennar.

í frumvarpinu er lagt til að íslenskir opinberir aðilar fái að „fljóta með" í stærri útboðum 
erlendis. Af því leiðir að ef ísienskur aðiii víií veita ísienskum opinberum aðila verk, vöru eða 
þjónustu þá verður sá hinn sami jafnframt að útvega ótilgreindum fjölda erlendra opinbera 
aðila sama verk, vöru eða þjónustu. Sem dæmi má taka útboð á mjólkurvörum sem 
Ríkiskaup fela frönsku innkaupastofnuninni að framkvæma í sínu útboði í krafti hinnar nýju 
reglu sem lögð er til í frumvarpinu. Innan rammasamningakerfis frönsku 
innkaupastofnunarinnar eru allir opinberir aðilar i Frakklandi, Viiji Mjólkursamsalan selja 
vörur sínar til opinbera aðila á ísiandi yrði félagið að taka þátt í umræddu útboði. Til að svo 
megi vera þarf fyrirtækið að geta annað innlendri eftirspurn sem og eftirspurn allra opinbera 
aðila í Frakklandi. Þá þyrfti Mjólkursamsalan að bera kostnaðinn af því að flytja vörur sínar 
til Frakklands. Slíkt er augljóslega fráleitt enda staðreyndin sú að umrætt fyrirkomulag 
útilokar þátttöku íslenskra aðila enda ekki gætt meðalhófs í þeim kröfum sem þeim er gert 
að uppfylia. Slík krafa stæðist ekki meðalhóf.2

D) Samkeppni

Samkeppnislög taka tii hvers konar atvinnustarfsemi, svo sem framleiðslu, verslunar og 
þjónustu, án tijlits tii þess hvort hún er rekin af einstaklingum, féiögum, opinberum aðilum 
eða öðrum. Þá er það m.a. hlutverk Samkeppniseftirlitsins að gæta þess að aðgerðir 
opinberra aðiia takmarki ekki samkeppni og benda stjórnvöldum á leiðir til þess að gera 
samkeppni virkari og auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaðí. Samkvæmt 
lögunum eru allir samningar sem koma í veg fyrir samkeppni bannaðir. Skiptir þar ekki máii 
hvort þeir séu gerðir á milli einstakiinga, félaga, opinberra aðiia eða annarra sem stunda 
atvinnurekstur.

1 Auk þess sem regluna er m.a. að finna í stjórnsýsiuiögum nr. 37/1993.
2 Má í því samhengi benda á niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli C-234/03 (Contse o.fl. 
gegn Ingesa) þar sem dómstóliinn taldi að sú krafa að bjóðendur hefðu útibú á viðkomandi 
svæði þegar þeir gerðu tiiboð stæðist ekki meðalhóf. Væri taiið fulinægjandi að sá sem 
gengið væri tii samninga væri skuldbundinn til að koma sér upp siíku útibúi.
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Að framan hefur það verið rakið að umrætt fyrirkomuiag útiioki innlenda aðiia í viðskiptum 
við híð opinbera. Af þvf leiðir að fyrirkomuiagið kemur í veg fyrir samkeppni hér á landi. Það 
má því vera Ijóst að fyrirkomulagið er t andstöðu við ákvæði samkeppnislaga. Af þeim 
sökum má ennfremur telja líklegt að verði umræddri heimild beitt verði þar með sjálfkrafa 
tilefni fyrir Samkeppniseftirlitið til að grípa tii aðgerða gegn umræddum afhöfnum opinberra 
aðila að því marki sem þær hafa skaðleg áhrif á samkeppni.

í því samhengi er vert að benda á fortakslaust bann 2. mgr. 32. gr. tilskipunar 2004/18/EC 
við því að rammasamningar séu notaðir til að hindra, skaða eða takmarka samkeppni. 
Orðrétt kemur þar fram:

„Contracting authorities may not use framework agreements improperly or in 
such a way as to prevent, restrict or distort competition."

Efni frumvarpsins takmarkar a!la samkeppni og útilokar innlenda aðila frá þátttöku í 
útboðum. Þar með er það í andstöðu við umrætt ákvæði og íslenska ríkið því brotlegt gegn 
alþjóðlegum skuldbindingum sínum skv. EES samningnum.

E ) A ð g en g i e r l e n d r a  b jó ð e n d a  a ð  ís l e n sk u m  m a r k a ð i

Innkaup opinberra aðila yfir eftirfarandi lágmörkum þarf að bjóða út á Evrópska 
efnahagssvæðinu:

Vörusamningar 16.750.000 kr.
Þjónustusamningar 16.750.000 kr.
Verksamningar 649.230.000 kr.

Þá skulu sveitarfélög, stofnanir þeirra, aðrir opinberir aðilar á þeirra vegum og samtök sem 
þessir aðilar kunna að hafa með sér bjóða út á Evrópska efnahagssvæðinu ef innkaup eru 
yfir eftirfarandi lágmörkum:

Vörusamningar 25.862.000 kr.
Þjónustusamningar 25.862.000 kr.
Verksamningar 649.230,000 kr.

Vert er að geta þess að heimilt er skv. núverandi löggjöf að bjóða út á Evrópska 
efnahagssvæðinu og víðar innkaup sem eru undir þessum fjárhæðum.

Það er því Ijóst að aðilar á öllu Evrópska efnahagssvæðinu hafa nú þegar lögvarinn rétt til
að bjóða í þorra þeirra innkaupa sem framkvæmd eru af íslenskum opinberum aðilum.
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F ) ÚTBOÐSSKYLDAÁFRAMSALI

Leiða má að því líkur að ef efni frumvarpsins kemur til framkvæmda muni íslenska ríkið 
þurfa að greiða þóknun til þeirrar erlendu innkaupastofnunar sem sér um umrædda 
þjónustu. Má þar nefna að þóknun Ríkiskaupa vegna rammasamninga er allt að 2% af 
heiídarfjárhæð viðskipta, Séu innkaupin jafn umfangsmiki! og ýjað er að í frumvarpinu er 
Ijóst að þóknun sem greidd verður fyrir þjónustu hlns erlenda aðila mun fljótlega velta á 
tugum milljóna. Það er því Ijóst að fyrirhuguð framkvæmd verður til þess að íslenska ríkið 
mun greiða milljónir í kaup á umræddri þjónustu.

Framsal á verkefni frá einum opinberum aðila til annars er samningur um fjárhagslegt 
endurgjald í skilningi 1. mgr, 4. gr. laga um opinber innkaup. í því samhengi er vert að 
benda á að kaup á þjónustu eru útboðsskyld þegar þau fara yfir 12.400.000 kr.3 og ber að 
bjóða hana út á Evrópska efnahagssvæðinu ef hún er umfram 16.750.000 kr.4 Það er því 
Ijóst að kaup á þessari þjónustu erlenda aðilans eru útboðsskyld ein og sér. íslenska ríkið 
getur ekki komið sér undan því að bjóða þau út. íslenska ríkið gæti því ekki valið 
samstarfsaðiia sína eftir handahófi heldur þyrfti slíkt samstarf að vera boðið út sbr. 
framangreint. Þessi hringlandi sýnir glögglega hversu fráieitt og mótsagnakennt efni 
frumvarpsins er.

G) Samspil við aðra löggjöf

Lagt er til í frumvarpinu ákveðið fyrirkomulag þar sem að erlend lög skuli gilda um ákveðnar 
athafnir íslenskra stjórnvalda. Líklega er þetta einsdæmi. í því samhengi er vert að nefna 
dæmi um íslenska löggjöf sem verður sniðgengin við umrædda starfsemi íslenska ríkisins ef 
frumvarpið verður að lögum.

a. Stjórnarskrá

í 2. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um þrískiptingu ríkisvaldsins og setur ákvæðið 
valdheimildum framkvæmdavaldsins mikilvægar skorður.5 Það er einkenni lýðræðisríkja og 
meginregla að íslenskum rétti að stjórnvöld sækja valdheimildir sínar í þau lög sem þingið 
setur. Þessi regla er nefnd lögmætisreglan.6 Einnig setur reglan þær skorður að ákvarðanir 
stjórnvalda mega ekki ganga í berhögg við stjórnarskrá, iög eða reglugerðir. Ef ákvörðun 
brýtur í bága við lög er hún ólögmæt að efni tii og almennt er viðurkennt að hún sé 
ógiidanleg.7 Almennt er það svo að á íslandi gilda ísiensk lög og stjörnast athafnir íslenskra 
stjórnvalda því af íslenskum lögum.

3 Sjá 1. gr. augiýsingar nr. 230/2010 um breytingar á viðmiðunarfjárhæðum fyrir 
útboðsskyld kaup á vörumf þjónustu og verkum.
4 Sjá 1. gr. reglugerðar nr. 229/2010 um viðmiðunarfjárhæðir vegna opinbera innkaupa á 
Evrópska efnahagssvæðinu og samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) 
um opinber innkaup.
5 Gaukur Jörundsson: „Um elgnarnám", bls. 9
6 Lagaáskilnaðarregla atvinnufreisisákvæðis stjórnarskrárinnar, Páll Hreinsson, Líndæla - 
Sigurður Líndal sjötugur, Hið íslenska Bókmenntafélag, Reykjavík 2001 (bls. 401-402)
7 Páll Hreinsson: Starfsskiiyrði stjórnvaida, bls. 17-18
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b . STjÓRNSÝSLULÖG

Fyrir liggur að í opirtberum innkaupum giida meginregiur stjórnsýsluréttar að því er varðar 
m.a. meðalhóf, andmælarétt og rétt til rökstuðnings. Þetta hefur m.a. komið fram í álitum 
umboðsmanns Alþingis sem og í úrskurðum kærunefndar útboðsmála. Þegar íslenskt 
stjórnvald leggur vald sitt í hendur erlends aðila er óljóst með hvaða hætti reglur íslensks 
stjórnsýsiuréttar haldi gildi sínu. Má því ætla að í mörgum tilfellum verði réttur aðila í 
samskiptum þeirra við stjórnvöld fyrir borð borinn.

C. UPPLÝSÍNGALÖG

Það hefur verið staðfest af Hæstarétti íslands að upplýsingalög nr. 50/1996 giídi um opinber 
innkaup stjórnvalds.8 Stjórnvald er því bundið af ákvæðum upplýsingalaga þegar það 
framkvæmir eða gerir samninga á sviði opinberra innkaupa. Þau iög eru hins vegar ekki 
skuidbindandi fyrir erlent stjórnvöld. Það er því með öllu óijóst með hvaða hætti aðiiar geti 
byggt rétt á upplýsingalögum vegna ákvarðana sem teknar eru við framkvæmd sem 
framseld hefur verið til erlends aðila.

d. L ö g u m ú t b o ð

Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993 gilda þegar útboði er beitt tii þess að koma á 
viðskiptum milii tveggja eða fleiri aðtla um verk, vöru eða þjónustu. Lögin gera ekki ráð fyrir 
því að komast megi hjá gildissviði þeirra þrátt fyrir að tilboða sé aflað í gegnum þriðja aðila 
sem staðsettur er erlendis. Óljóst er hvernig beita skuli ákvæðum laganna við jafn 
óvenjulegar kringumstæður og lagðar eru til í frumvarpinu. Ólíkiegt verður hins vegar að 
teljast að erlendir aðilar muni gefa íslenskri löggjöf miktnn gaum. Ákvæði umræddra laga 
yrðu því að öllu iíkindum sniðgengin ef framkvæmd útboðs fer fram erlendis.

H) Op n a ð  e r  á  v íð t æ k a  h e im il d  t il  h in s  o p in b e r a  t il  að  bjó ð a  ú t  ö l l  sín  in n k a u p  f y r ir

MILLIGÖNGU ERLENDRA INNKAUPASTOFNANA

Frumvarpið veitir hinu opinbera heimild til að bjóða út ÖLL sín innkaup fyrir milligöngu 
innkaupastofnana eriendis. Þó kaup á lækningavörum og lyfjum séu nefnd sem dæmi um 
möguleg innkaup, þá er opnað fyrir öll innkaup hins opinbera í þessu frumvarpi. Þar á meðal 
má nefna:

o Landbúnaðarvörur fyrir mötuneyti á vegum hins opinbera. 
o Ríkisbifreiðar og annar tæknibúnaður. 
o Tölvubúnaður og ráðgjöf í upplýsingatækni. 
o Pappír og prentun. 
o Einkennisfatnaður. 
o Verkfræðiráðgjöf og hönnun. 
o Skrifstofutæki og búnaður. 
o Maibik.
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I) VlÐBÚIÐ ER AÐ HUNDRUÐ STARFA MUNI TAPAST OG FÆRAST TIL ÚTLANDA EF FRUMVARPIÐ VERÐUR 

AÐ LÖGUM

Með frumvarpinu er verið að senda kaldar kveðjur til fjölda fyrirtækja sem annast 
innfiutning og söiu til opinberra stofnana í harðri samkeppni. Þúsundir manna starfa hjá 
þessum fyrirtækjum. Skilaboð frumvarpsins eru að þekking og þjónusta þessa fólks skipti 
ekki máli; að ríkið geti tekið þetta að sér án nokkurs kostnaðar með því að færa störfin til 
útlanda. Það stenst auðvitað enga skoðun. Verið er að fíytja atvinnu og þjónustu úr landi.

í frumvarpinu felst jafnframt sú ótrúlega hugsun að það sé í lagi fyrir ríkið að stökkva út í 
heim í leit að stundarhagnaði þegar það hentar, en þess á milli séu íslensk fyrirtæki nógu 
góð til að veita þjónustu. Skilaboðin eru m.ö.o. þau að ekki sé áhugi á að nýta þekkingu og 
þjónustu íslenskra aðila, heldur eigi að verja fjármunum ríkisins erlendis í því skyni. 
íslendingar hafa unnvörpum farið til Noregs í leit að vinnu. Svo virðist sem frumvarpið gangi 
út á að senda vinnuna á eftir þessu fólki.

3afnvel þótt íslensk fyrirtæki vildu taka þátt í þessum útboðum erlendis, til að eiga 
mögulejka á að eiga viðskipti við ríkið, þá eru mörg þeirra útilokuð.

• Annars vegar verða þau að bjöða í víðsklpti í löndum erlendis sem þau hafa flest ekki 
heimild til að selja til.

• Til að geta tekið þátt í slíkum útboðum þyrftu íslensku fyrirtækin að vera tiibúin til 
þess að þjónusta milljóna samféiög í mikilli fjarlægð, bara til þess eins að geta einnig 
selt íslenska ríkinu.

J)  E n g in  r ö k  h a f a  VERIÐ FÆRÐ FYRÍR ÞVÍ AD ÚTBOÐ ERLENDIS LEIÐI TIL SPARNAÐAR

Tekið er fram í athugasemdum með frumvarpinu að ekki hafi verið gerð sérstök úttekt á því 
hvort þessi innkaup geti skilað einhverjum sparnaði. Jafnframt er fuilyrt í athugasemdunum 
að ekki verði séð að iagabreytingin hafi aukin útgjöld í för með sér, heldur að hún getf 
dregið úr útgjöldum.

Slík ályktun bendir til iítillar þekkingar á verslun og viðskiptum. Jafnvei þótt ríkið væri búið 
að kaupa vörur erlendis á hagstæðu verði, þá er aðeins hálf sagan sögð. Gámur fuilur af 
ríkiskeyptum vörum gerir ekkl mlkið gagn á hafnarbakkanum í Rotterdam. Til að koma 
vörunnl til hins endanlega notanda, hvort sem það er hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum 
eða kokkur í mötuneytinu í Arnarhváii, þá þarf að ýmsu að hyggja:

• Umsjón og utanumhald.
• Flutningur tii landsins.
• Bókhald og greiðsiur.
• Gæðaeftiriit - stenst varan kröfur?
• Lagerhald - vöruhús, kæligeymsiur, frystigeymsiur, öruggar geymslur.
• Öryggi.
• Dreifing til vlðkomandi stofnana.
• Kvartanir.
• Vöruskii, útrunnar vörur.
• Ráðstafanir til að koma í veg fyrir rýrnun.
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* Viðgerðir.
• Leiðbeiningar á íslensku.

Hið opinbera er einn stærsti kaupandi vöru og þjónustu hér á landi og víða mjög stór 
viðskiptavinur. Ef stærstu viðskiptin verða færð tii útlanda, þá tapa mörg fyrirtæki þeirri 
stærðarhagkvæmni sem gerir þeim kieift að bjóða samkeppnishæft verð. Óhjákvæmilegt er 
að það leiði til verðhækkana á vörum og þjónustu á því sem eftir verður, jafnt til almennra 
neytenda sém fyrirtækja og opinberra stofnana.

Að auki má benda á að frumvarpið getur haft aivarleg áhrif á atvinnustig tii skemmri tíma, 
eins og fjallað er um í lið I að ofan. Slíkt leiðir tii aukins kostnaðar ríkissjóðs vegna 
atvinnuleysis.

m. Annað

Hér að ofan hefur verið farið með almennum hætti yfir helstu iagalegu ágalia og aðra 
vankanta sem eru á umræddu frumvarpi. Óski nefndin eftir frekari skýringum mun Félag 
atvinnurekenda verða við slíkri beiðni. Að iokum áskilur Félag atvinnurekenda sér rétt til að 
koma frekari athugasemdum á framfæri á stðari stigum.

Féiagið lýsir sig jafnframt reiðubúið til að funda um efnið sé þess óskað.

Almar Guðmundsson 
Framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda

Páll Rúnar M Kristjánsson hdl. 
Yfirlögfræðingur Félags atvinnurekenda
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