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Efni: Umsögn Þjóðskrár íslands um frumvarp til breytinga á lögum um réttindi 
og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og 
starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum (eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál) 
457. mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 12. maí. sl., þar sem óskað er 
eftir umsögn Þjóðskrár íslands um frumvarp til breytinga á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör 
starfsmanna þeirra og fleiri lögum (eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál) 457. mál

Þjóðskrá Islands fagnar framkomnu framvaipi og styður framgang þess þar sem 
réttindi og skyldur erlendra starfsmanna sem koma tímabundið til vinnu hér á landi 
eru tryggð.

I frumvaipinu er kveðið á um að Þjóðskrá Islands geti óskað eftir gögnum ifá 
Vinnumálastofnun, að Vinnumálastofnun sé heimilt að kalla eftir upplýsingum frá 
Þjóðskrá íslands auk þess sem Þjóðskrá íslands sé heimil vinnsla persónuupplýsinga 
og samkeyrsla upplýsinga milli stofnana. Þjóðski'á Islands bendir á að ekki kemur 
fram með skýram hætti með hvaða hætti gögn eigi að fara á milli stofnana. Það ætti 
að kappkosta að afhending upplýsinga fari einatt fram á sem hagkvæmastan og 
öruggastan hátt og ætti því að veita Þjóðskrá íslands heimild til að kveða á um 
afhendingarmáta eftir því sem hagkvæmast er á hverjum tíma. Vitaskuld er þar horft 
til rafrænnar afhendingar gagna.

í frumvaipinu er kveðið á um að gæta skuli að því að vinnsla persónuupplýsinga 
gangi ekki lengra en þörf krefur til að unnt sé að fýlgja lögunum og að fara skuli með 
persónuupplýsingar í samræmi við lög um persónuvernd. Þau gögn sem Þjóðskrá 
íslands býr yfir eru að mörgu leyti viðkvæmar persónuupplýsingar og því telur 
stofnunin mikilvægt að gætt sé að því að ekki sé verið að ganga lengra en þörf krefur 
þegar kemur að miðlun og samkeyrslu persónuupplýsinga.
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í lögum um þjóðskrá og almannaskráningu, nr. 54/1962, kemur fram í 1. mgr. 18. gr. 
að Þjóðskrá Islands geti krafist þess að hlutaðeigandi endurgreiði kostnað fyrir 
afhendingu og vinnslu upplýsinga úr skrám og gögnum stofnunarinnar ef um 
meiriháttar verk sé að ræða. Vinnsla upplýsinga úr þjóðskrá kalla oft á tíðum á vinnu 
sérfræðinga stofnunarinnar og telur Þjóðskrá íslands að þær vinnslur sem ljallað er 
um í frumvarpinu á gögnum úr þjóðskrá gætu, eftir atvikum, kallað á endurgreiðslu 
kostnaðar frá Vimiumálastofnun. Elcld er að finna nánari skilgreiningu í frumvarpinu 
um hugtakið „ meiriháttar veriC og matið liggur hjá Þjóðskrá íslands hvað telst vera 
meiriháttar verlc.

Þjóðskrá Islands vill árétta um skyldur EES- og EFTA borgara að skrá búsettu sína 
fari dvöl hér á landi fram yfir ákveðin tímamörk. Samkvæmt útlendingalögum, nr. 
80/2016, ber EES- og EFTA borgurum, sem dvelja hér á landi lengur en 3 mánuði, að 
upplýsa um dvöl sína og skrá lögheimili sitt hjá Þjóðskrá íslands. IJndantekning frá 
þessu era EES- og EFTA borgarar í atvinnuleit, en þeim er heimilt að dvelja hér á 
landi í allt að 6 mánuði á meðan atvinnuleit stendur. Ríkisborgarar utan EES- og 
EFTA svæðisins þurfa að leita til Utlendingastofnunar vegna skráningar sinnar en 
samkvæmt lögheimilislögum er einstaklingum sem dvelja hér á landi skylt að skrá 
lögheimili sitt dvelji þeir hér lengur en 6 mánuði.

Að öðru leyti gerir stofnunin ekki frekari athugasemdir við frumvarpið að svo stöddu 
en óskar eftir því að koma að athugasemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Ármannsson 
Lögfrœðingw
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