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Efni: Umsögn Samtaka iðnaðarins um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn 
tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum 
(vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál), 468. mál.

Frumvarp til m.a. innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/67/ESB frá 15. 
maí 2014 um framfylgd tilskipunar 96/71/EB er nú endurflutt á Alþingi. Samtök iðnaðarins 
gerðu umsögn um fyrra frumvarp, dags. 19. maí 2017, og vísast að meginstefnu til þeirrar 
umsagnar. Samtökin vilja þó árétta að nokkrar breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu 
á milli þinga, þar á meðal varðandi starfsmannaleigur.

Til stendur að leggja keðjuábyrgð á viðskiptavini starfsmannaleiga, bæði innlendra sem 
erlendra, í öllum atvinnugreinum. Er þannig gengið mun lengra en skuldbindingar okkar 
skv. EES samningnum gera ráð fyrir en jafnframt lögð til umtalsverð breyting á 
grundvallarskipulagi vinnumarkaðs- og samningaréttar. Samtökin árétta því mikilvægi 
þess að gætt sé að því að ekki sé gengið lengra en þörf er á bæði við lagasetningu sem og 
framkvæmd laganna. Fræðsla um áhrif þessara breytinga á íslenskan vinnumarkað er ekki 
síður mikilvæg og að fyrirtækjum sé jafnframt veittur nægjanlegur frestur til að aðlagast 
umræddum breytingum. Auk framangreinds vilja SI gera eftirfarandi athugasemdir.

I. B-liður 15. gr. frumvarpsins (11. gr. b.) -  undanþága frá ábyrgð 
notendafyrirtækis

Samtökin fagna því að notendafyrirtækjum sem skyldan hvílir á verði gert kleift að 
undanþiggja sig ábyrgð í ákveðnum tilvikum, m.a. þegar notendafyrirtæki hefur með 
sannanlegum hætti reynt að tryggja eins og því er unnt að fyrirtæki greiði starfsmönnum 
sínum laun í samræmi við gildandi kjarasamninga. Með vísan til þess mikla inngrips í 
grundvallarskipulag vinnumarkaðs- og samningaréttar sem frumvarpið felur í sér, telja 
samtökin slíkt ákvæði mjög mikilvægt.

Þegar frumvarpið var upphaflega lagt fram á síðasta löggjafarþingi gerðu samtökin 
athugasemd við ofangreint ákvæði og bentu á að upplýsingarnar sem notendafyrirtæki 
væri gert að óska eftir í þeim tilgangi að takmarka ábyrgð sína væru persónuupplýsingar 
og að heimildir til vinnslu slíkra upplýsinga væru tæmandi taldar í lögum um persónuvernd 
og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Að mati samtakanna var óljóst hvort eitthvert 
heimildarákvæðanna ætti við um þá söfnun sem notendafyrirtæki yrði að ráðast í á 
persónuupplýsingum starfsmanna, til að geta undanþegið sig ábyrgð, nema 1. tölul. 1. 
mgr. 8. gr. persónuverndarlaganna um samþykki þess er upplýsingarnar varða. Samtökin 
bentu á að lagaheimild til vinnslu persónuupplýsinga yrði að vera skýr og ótvíræð og að 
hætt væri við því, að fyrra frumvarpi óbreyttu, að það yrði á valdi viðkomandi starfsmanns 
hvort notendafyrirtæki gæti undanþegið sig ábyrgð.
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Þar af leiðandi hefði umrætt ákvæði í raun mjög takmarkaða þýðingu fyrir notendafyrirtæki 
enda verður að teljast ólíklegt að starfsmenn myndu samþykkja að fyrirtæki veitti 
notendafyrirtæki ofangreindar upplýsingar í þeim tilgangi að takmarka ábyrgð 
notendafyrirtækis á launagreiðslum til viðkomandi.

Til að taka af allan vafa um lögmæti umræddrar söfnunar á persónuupplýsingum 
starfsmanna, lögðu samtökin m.a. til að mælt yrði fyrir um skyldu starfsmanna og 
fyrirtækja til að veita slíkar upplýsingar að beiðni notendafyrirtækis. Samtökin fagna því 
að brugðist hafi verið við ofangreindum athugasemdum samtakanna með því að kveða á 
um að fyrirtæki sé skylt að veita umbeðnar upplýsingar til notendafyrirtækis sbr. 3. mgr. 
b-liðar 15. gr. frumvarpsins (11. gr. b.). Samtökin telja þó mikilvægt, til að taka af allan 
vafa hvað varðar lögmæti umræddrar söfnunar á persónuupplýsingum, að kveða jafnframt 
á um skyldu starfsmanns til að láta umrædd gögn af hendi, sé þess óskað á grundvelli 
ákvæðisins.

II. 21. gr. frumvarpsins -  dagsektir

Í frumvarpinu er lagt til að tífalda hámarksfjárhæð dagsekta þannig að heimilt verði að 
leggja á dagsektir fyrir allt að kr. 1.000.000 í stað kr. 100.000. Samtökin gera alvarlegar 
athugasemdir við þetta og telja óljóst hvers vegna talin er þörf á að hækka 
dagsektarheimildina svo gríðarlega. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að lagt sé 
til að fjárhæðin verði hækkuð til samræmis við fjárhæðir dagsekta, skv. 1. mgr. 11. gr. 
laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Með engu móti er rökstutt 
hvers vegna hámarksfjárhæð dagsekta samkvæmt frumvarpinu ætti að vera sú sama eða 
sambærileg þeirri sem gildir í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Hér er um 
eðlisólík fyrirtæki að ræða í ljósi þess að velta þeirra fyrirtækja sem falla undir lög um 
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er alla jafna umtalsvert hærri en þeirra fyrirtækja 
sem hér um ræðir.

Samtökin leggjast alfarið gegn hækkun á dagsektarheimildum, umfram það sem leiðir af 
eðlilegri verðlagsþróun frá því að lög nr. 45/2007 voru sett. Hið sama á við að breyttu 
breytanda um fyrirhugaða hækkun á hámarksfjárhæð dagsekta skv. 43., 48. og 67. gr. 
frumva rpsins.

Að lokum áskilja samtökin sér rétt til að koma að fleiri athugasemdum á seinni stigum 
málsins og lýsa sig að sjálfsögðu reiðubúin til að mæta á fund nefndarinnar.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka iðnaðarins

Eyrún Arnarsdóttir, 
viðskiptastjóri á mannvirkjasviðilögfræðingur
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