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Efnahags- og viðskiptanefnd

Reykjavík, dags. 19. desember2019

Efni: Umsögn iðnaðarmannafélaganna um mál nr. 389.

Undirrituð iðnaðarmannafélög hafa farið yfir frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til að starfa hér á landi, nr. 26/2010, með síðari 
breytingum, mál nr. 389 og eru helstu niðurstöðu eftirfarandi:

Iðnaðarmannafélögin benda á, að mikilvægt sé við breytingu laganna og innleiðingu á tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins númer 2013/55/ESB, að tekið sé mið af sérstöðu íslands hvað 
varðar fólksfjölda. Gerir fámennið það að verkum að sú sérhæfing sem finna má að meðal 
iðnaðarmanna erlendis er ekki til staðar hér á landi í eins ríkum mæli. Þá telja félögin mikilvægt 
að víkja hvergi frá kröfum um menntun og starfsreynslu hvað varðar viðurkenningu á menntun. 
Eitt af markmiðum við endurskoðun löggjafarinnar ætti að vera, að gera iðnmenntun hærra 
undir höfði og þannig tryggja fagmennsku í þágu öryggis og neytendaverndar. Þá telja 
iðnaðarmannafélögin það mikilvægt að þeirra aðkoma að slíkri endurskoðun sé á fyrstu stigum 
þess enda Ijóst að þar.liggur sérfræðiþekking á því málefni sem lögin taka til.

Eitt af markmiðum frumvarpsins er að auka gagnsæi og hraða afgreiðslu mála þegar sótt er 
um viðurkenningu til starfa á EES-svæðinu með útgáfu fagskírteina, með takmarkaðri 
viðurkenningu á menntun umsækjanda þegar annars væri umsókn hafnað og með því 
skilgreina sameiginlegar menntunarkröfur eða lokapróf fyrir einstakar starfsgreinar sem munu 
gilda á Evrópuvísu. Iðnaðarmannafélögin fagna því að gera eigi íslenskum iðnaðarmönnum 
auðveldara að fá viðurkennda menntun sína og stuðla að ríkari möguleikum á því að vinna 
innan EES svæðisins. Þessu markmiði hér á landi má þó ekki ná með því að gefa afslátt af 
kröfum um menntun og starfsreynslu og þá verður af hafna lögfestingu á rétti til viðurkenningar 
á hluta af íslenskum lögvernduðum iðngreinum. Fámenni íslendinga gerir það að verkum að 
lögverndaðar iðngreinar eru í flestum tilfellum yfirgripsmeiri sé horft á nám eða starfsreynslu í 
nágrannalöndum okkar. Af því leiðir að lögverndaðar iðngreinar eru með ítarlegt nám á 
breiðum grunni sem gera viðkomandi kleift að starfa við fjölmörg störf sem falla undir 
viðkomandi lögverndaða iðn. Eru því aðstæður hér á landi ekki samanburðarhæfar við þau 
lönd sem við allajafnan berum okkur saman við, hvað þetta varðar.

Um vinnustaðaþjálfun í öðru EES-ríki vegna aðgengi að lögvernduðu starfi segir að 
aðildarríkjum verði skylt að viðurkenna starfsþjálfun sem aflað hefur verið í öðru EES-ríki. 
Iðnaðarmannafélögin gera athugasemdir við þetta og benda á að skv. gildandi iðnaðarlögum 
nr. 42/1978, að þá felur það í sér brot á lögunum að stunda handiðnað án réttinda. í þessu 
samhengi verðurað benda á að breyting á lögum nr. 26/2010 má ekki fela í sérslíkar heimildir 
eða víkja frá kröfum um starfsreynslu í heimaríki. Að sama skapi verður hér að horfa til þess 
að starfsaðstæður hér á landi eru töluvert frábrugðnar öðrum löndum. Eru þær kröfur sem nú 
er gerðar í íslenskum lögum í takt við kröfur um öryggi og þá fagmennsku sem skiptir máli og 
ber að horfa til við breytingu á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun nr. 26/2010.
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