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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 
starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl., 468. mál.

Samtök ferðaþjónustunnar (Samtökin) hafa kynnt sér frumvarp til laga um réttindi og skyldur 
erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á 
vinnumarkaði, EES-mál, 468. mál. og eru með eftirfarandi ábendingar.

Samtökin fagna ákvæðum laganna sem gera ráð fyrir að styrkja frekar skyldur erlendra fyrirtækja 
til að greiða starfsmönnum sem starfa hér á landi laun í samræmi við gildandi kjarasamninga. Það 
er vissulega jákvæð breyting en starfsemi erlendra ferðaþjónustuaðila hefur aukist umtalsvert á 
undaförnum misserum hér á landi. Starfsemin sem um ræðir telur bæði erlendar hópbifreiðar með 
erlendum bílstjórum sem og erlenda leiðsögumenn hvort sem er sjálfstætt starfandi eða á vegum 
erlendra óskráðra fyrirtækja.

Eftirlitið, sem er í höndum Vinnumálastofnunar er þó eftir sem áður mikilvægasti þátturinn til að 
uppræta ólöglega erlenda starfsemi. Þar telja samtökin að ganga megi lengra og að 
Vinnumálastofnun geti útvistað eftirliti ákveðinna þátta til lögreglu í stað þess að hafa heimild til 
að óska eftir aðstoð lögreglu, sem vissulega er í rétta átt.

Að mati samtakanna er markmið laganna skýrt en í greinargerð umrædds frumvarps kemur 
eftirfarandi fram „Með þessu þykir tryggt að allir starfsmenn sem sendir eru tímabundið hingað til 
lands af erlendum fyrirtækjum í því skyni að veita þjónustu hérlendis njóti þeirra réttinda sem lög, 
reglugerðir og kjarasamningar sem gilda á íslenskum vinnumarkaði kveða á um meðan þeir starfa 
hér á landi óháð því hver kaupandi þjónustunnar er. Sem dæmi um þjónustu sem veitt er hér á landi 
án þess að um þjónustuna hafi verið gerður sérstakur þjónustusamningur við notendafyrirtæki í 
skilningi gildandi a-liðar 1. mgr. 1. gr.laganna má nefna nýbyggingu íbúðarhúsnæðis og 
sumarbústaða og viðgerðir á slíku húsnæði sem og leiðsögn, fararstjórn og akstur með ferðamenn 
um landið í hópferðabifreiðum."

Samtökin setja spurningu við ákvæði um fjölda daga sem sjálfstætt starfandi einstaklingar geta 
starfað hér á landi án skráningar en mörkin eru tíu dagar á hverju almanaksári. Ekkert kemur fram 
í frumvarpinu eða greinargerð um ástæðu þess að miðað skuli við tíu daga. Samtökin telja mun 
eðlilegra að miða við fimm daga á hverju almanaksári til að gæta að samkeppnisumhverfi 
innlendra þjónustuveitenda.

Samtökin áskilja sér rétt til að koma með frekari athugsemdir á síðari stigum.
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