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Minnisblað til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis vegna 167. máls á 153. löggjafarþingi, 
frumvarps til laga um leigubifreiðaakstur.

Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið gerir ekki efnislegar athugasemdir við frumvarpið, en hefur að 
beiðni umhverfis- og samgöngunefndar tekið saman minnisblað um tiltekin lög sem falla undir 
málefnasvið ráðuneytisins og möguleg tengsl við efni frumvarpsins einkum með hliðsjón af stöðu 
erlendra ríkisborgara á innlendum vinnumarkaði.

Á íslenskum vinnumarkaði er það meginregla að aðilar vinnumarkaðarins semji um kaup og kjör 
launafólks sem og önnur vinnuskilyrði í frjálsum kjarasamningsviðræðum. Þeir samningar gilda sem 
lágmarkskjör hér á landi fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgreinum á þeim svæðum er 
samningarnir taka til, sbr. 1. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda. Með hliðsjón af framangreindri meginreglu hefur enn fremur verið litið svo á að eftirlit 
með því að kjarasamningar séu haldnir sé einnig á ábyrgð aðilanna sjálfra. Þar af leiðandi hefur hvorki 
tíðkast að opinberir aðilar hafi viðhaft sérstakt eftirlit með því að atvinnurekendur haldi gerða 
kjarasamninga né hvort efni þeirra brjóti hugsanlega í bága við innlenda löggjöf. Hefur það því 
jafnframt talist eðlilegt að aðilarnir semji um það í frjálsum samningaviðræðum hvernig eftirliti með 
launakjörum og öðrum starfskjörum launafólks skuli háttað telji þeir sérstaka þörf á því, sbr. 2. gr. 
fyrrnefndra laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, sbr. einnig lög nr. 
145/2004, um breytingu á lögum nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda.

Þegar kemur að erlendum ríkisborgurum á innlendum vinnumarkaði kunna aftur á móti að gilda 
sérstakar reglur um slíkt eftirlit í sérlögum. Þegar kemur að útsendum starfsmönnum eða þegar fyrirtæki 
sem hafa staðfestu í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum senda 
hingað starfsmenn tímabundið til lands til að sinna veitingu þjónustu, s.s. akstri leigubifreiða, gilda lög 
nr. 45/2007, um útsenda starfsmenn og skyldur erlendra þjónustuveitenda. Vinnumálastofnun annast 
framkvæmd laganna innan stjórnsýslunnar. Í lögunum er meðal annars kveðið á um upplýsingaskyldu 
fyrirtækjanna til Vinnumálastofnunar auk þess sem þar er tilgreint hvaða innlenda löggjöf á við um 
starfskjör þeirra starfsmanna sem sendir eru hingað til lands á vegum fyrirtækjanna. Þá hefur 
Vinnumálastofnun jafnframt eftirlit með framkvæmd laga um starfsmannaleigur, nr. 139/2005, en 
samkvæmt 10. gr. laganna skal starfsmannaleiga láta Vinnumálastofnun í té þær upplýsingar og gögn 
er stofnunin telur nauðsynleg til að hafa eftirlit með framkvæmd laganna, þ.m.t. afrit af 
þjónustusamningum, ráðningarsamningum, vinnutímaskýrslum og launaseðlum sem og staðfestingu á 
að laun hvers starfsmanns hafi verið greidd í samræmi við það sem fram kemur á launaseðli, m.a. hvað 
varðar launafjárhæð. Það fellur þannig í hlut Vinnumálastofnunar að hafa eftirlit með launakjörum og 
öðrum starfskjörum þegar um er að ræða einstaklinga eða lögaðila sem stunda leigubifreiðakstur eða 
rekstur leigubifreiða og falla undir gildissvið fyrrgreindra laga.

Þegar kemur að heimild erlendra ríkisborgara til starfa hér á landi gilda lög um atvinnuréttindi 
útlendinga, nr. 97/2002, og þurfa erlendir ríkisborgarar sem koma hingað til starfa að hafa fengið útgefið 
atvinnuleyfi á grundvelli laganna. Í 22. gr. laganna koma þó fram þeir hópar sem eru undanþegnir frá 
kröfu um tímabundið atvinnuleyfi og má þar meðal annars nefna ríkisborgara í aðildarríkjum Evrópska 
efnahagsvæðisins og EFTA ríkja. Þá kemur fram í 3. mgr. 6. gr. laganna að útlendingi sé óheimilt að 
starfa hér á landi sem sjálfstætt starfandi nema að hann sé undanþeginn kröfu um atvinnuleyfi.

Í umsögn ASÍ til umhverfis- og samgöngunefndar í tengslum við umrætt frumvarp um 
leigubifreiðaakstur kemur fram að leigubílstjórar hér á landi séu í miklum meirihluta sjálfstætt starfandi. 
Þegar kemur að hættu á félagslegum undirboðum þegar erlendir ríkisborgarar koma hingað til lands til 
starfa við leigubifreiðaakstur, er það mat ráðuneytisins að ekkert bendi sérstaklega til þess að meiri 
hætta sé á félagslegum undirboðum en almennt gildir á öðrum mörkuðum þar sem erlendir ríkisborgarar 
starfa á innlendum vinnumarkaði. Í ljósi þess að leigubílstjórar hér á landi eru að mestu leyti sjálfstætt 
starfandi en ekki launþegar gagnvart vinnuveitanda sínum kann þó að vera ástæða til að fylgjast 
sérstaklega með starfsaðstæðum þeirra einstaklinga, en ljóst er að réttarstaða sjálfstætt starfandi 
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einstaklinga á innlendum vinnumarkaði kann að vera lakari en réttarstaða launþega, s.s. hvað varðar 
veikindarétt, orlof og fleira.


