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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 Islands og 
starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði, 
EES-mál) 468. mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 4 apríl. sl., þar sem óskað er 
eftir umsögn Þjóðskrár íslands um frumvarp til breytinga á lögum um réttindi og 
slcyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Islands og starfskjör 
starfsmanna þeirra og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál) 468. mál

Þjóðskrá íslands fagnar framkomnu fmmvarpi og styður framgang þess þar sem 
réttindi og skyldur erlendra starfsmamia sem lcoma tímabundið til vinnu hér á landi 
eru tryggð.

í frumvarpinu er vísað til þess að Þjóðskrá íslands skuli afhenda Vinnumálastofnun 
upplýsingar sem komið geta að gagni við framkvæmd laganna. Eklci er kveðið með 
berum orðum í frumvarpinu hveijar þessar upplýsingar eru. Séu einstaklingar sem 
hingað koma fyrir tilstilli erlendra fyrirtækja ekki með kennitölu, hvort sem um er að 
ræða kerfiskennitölu á utangarðssluú eða kennitölu og lögheimili í þjóðsluá, þá eru 
takmarkaðar upplýsingar sem Þjóðsluá Islands getur veitt.

Ekki er skýrt með hvaða hætti gögn eigi að berast á milli Þjóðskrár Islands og 
Vinnumálastofnunar. Þjóðskrá íslands áréttar mikilvægi þess að þetta verði gert með 
öruggum og hagkvæmum hætti, þar sem um getur verið að ræða viðkvæmar 
persónuupplýsingar.

I lögum um þjóðsluá og almannaskráningu, nr. 54/1962, kemur fram í 1. mgr. 18. gr. 
að Þjóðskrá íslands geti krafist þess að hlutaðeigandi endurgreiði kostnað fýrir 
afhendingu og vinnslu upplýsinga úr sluám og gögnum stofnunarinnar ef um 
meiriháttar verlc sé að ræða. Vinnsla upplýsinga úr þjóðskrá kalla oft á tíðum á viimu 
sérfræðinga stofnunarinnar og telur Þj óðskrá Islands að þær vinnslur sem fjallað er 
um í frumvarpinu á gögnum úr þjóðskrá gætu, eftir atvikum, kallað á endurgreiðslu 
kostnaðar frá Vinnumálastofnun. Ekki er að finna nánari skilgreiningu í frumvarpinu 
urn hugtakið „meiriháttar verk“ og matið liggur hjá Þjóðskrá Islands hvað telst vera 
meiriháttar verk.
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Þjóðskrá íslands 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. Undantelcning frá 
þessu eru EES- og EFTA borgarar í atvinnuleit, en þeim er heimilt að dvelja hér á 
landi í allt að 6 rnánuði á meðan atvinnuleit stendur. Ríkisborgarar utan EES- og 
EFTA svæðisins þurfa að leita til Útlendingastofnunar 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 vísar stofnunin á umsögn sína dags. 19, maí 2017 um sama efni og gerir 
ckki frekari athugasemdir við frumvarpið að svo stöddu en óslcar eftir því að koma að 
athugasemdum á síðari stigum gerist þess þörf.

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Armannsson 
Lögfrœðingur
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