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Efni: Umsögn um breytingu á stjórnsýslulögum nr. 37/1993, með síðari 
breytingum (tjáningarfrelsi og þagnarskylda)

Alþýðusamband íslands styður framgang frumvarpsins enda skýri það stöðu sem ef til vill 
hafi ekki verið nægilega skýr hingað til. Þó eru gerðar tvennar athugasemdir sem hér segir:

Skilja má frumvarpið svo að það taki einungis til einstaklinga í hefðbundnu 
ráðningarsambandi svo og sérfróðra einstaklinqa í verksambandi sbr. 4. mgr. 
fyrirhugaðrar 42. gr. hins nýja kafla laganna. ASI telur mikilvægt að ótvírætt væri 
í frumvarpstextanum að það taki til allra einstaklinga í óhefðbundnu ráðningar- eða 
vinnusambandi og sjálfstæðri verktöku sem búið geta yfir upplýsingum eða gögnum 
um brot á lögum eða um ámælisverða háttsemi sem tengist þeim sem unnið er fyrir 
án þess að þó að viðkomandi þurfi að vera „vinnuveitandi" þeirra í hefðbundnum 
skilningi. T.d. getur það átt við um starfsmenn starfsmannaleiga sem leigðir eru til 
starfa innan fyrirtækja og stofnana, starfsmenn fyrirtækja sem sendir eru til þess 
að inna af hendi störf fyrir annan vinnuveitanda o.fl. en sem geta vegna þessa búið 
yfir gögnum eða upplýsingum um aðra en hefðbundinn vinnuveitanda sinn. Má í 
þessu sambandi hafa í huga allan þann fjölda sem starfa fyrir stofnanir og opinber 
fyrirtæki t.a.m. við ræstingar og aðra stoðþjónustu. Til þess að eyða vafa hér um 
og til þess að tryggja að lögin taki til allra þeirra réttarsambanda, starfa og 
aðstæðna sem æskilegt er að þau taki til og veiti vernd mætti setja fram í 
lagatextanum skilgreiningu þeirra hugtaka sem lögin nota.

Þrátt fyrir að ekki sé gerð efnisleg athugasemd við fyrirhugaða breytingu á 18. gr. 
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldu opinberra starfsmanna, þá er gerð 
athugasemd við það að samráð var ekki haft við heildarsamtök á vinnumarkaði um 
þá breytingu líkt og er þó skylt að gera skv. 52. gr. sömu laga.
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