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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 
um hreyfanleika og sanngjarna samkeppni 

Sameiginlegur norrænn vinnumarkaður hefur blómstrað í 60 ár og haft 
ýmsa kosti í för með sér fyrir launafólk og fyrirtæki. Hreyfanleiki á Eystra-
saltssvæðinu hefur aukist mikið, einkum síðan Eystrasaltslöndin og 
Pólland fengu aðild að ESB. Í dag pendla um 130.000 manns til vinnu yfir 
landamæri Eystrasaltslandanna. 
 
Hreyfanleiki vinnuafls er þýðingarmikill fyrir hagsæld á vinnumarkaði og til 
þess að tryggja jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Hann getur 
stuðlað að samhliða þróun starfsskilyrða og lífskjara á svæðinu. Þó geta 
ýmis vandamál komið upp í tengslum við hreyfanleikann. Erlendu og 
útsendu starfsfólki er einkum hætt við slæmum starfsskilyrðum, sem grafa 
undan jöfnuði á vinnumarkaði og sanngjarnri samkeppni fyrirtækja. 
 
Sjálfbær hagvöxtur grundvallast á jöfnum kjörum á vinnumarkaði þar sem 
kjarasamningar eru virtir og fyrirtæki keppa hvert við annað um gæði og 
framleiðni. Tvískiptur vinnumarkaður, léleg laun og slæm starfsskilyrði 
eiga ekki heima innan norræna líkansins. 
 
Í úttekt sem gerð var fyrir endurskoðunarnefnd finnska þingsins og gefin 
út árið 2010, var greint frá því að umfang svarta hagkerfisins hefði numið 
6,9 prósentum af vergri þjóðarframleiðslu árið 2008 og tapaðar 
skatttekjur að minnsta kosti 4–5 milljörðum á ári. Þetta eru að megninu til 
tapaðir skattar og tryggingagjöld af launum, auk virðisaukaskatts.1 Sænsk 
skattayfirvöld áætla að tapaðar skatttekjur í Svíþjóð nemi um 5% af vergri 
þjóðarframleiðslu á ári. Munur á heildarskattlagningu og greiddum sköt-
tum í Svíþjóð er 133 milljarðar sænskra króna, þar af nemur virðisaukas-
kattur 35 milljörðum, tryggingagjöld 31 milljarði og tekjuskattur 52 
milljörðum.2 
 

                                               
1 Nefndarálit endurskoðunarnefndar 9/2010 rd  

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/reub_9_2010_p.shtml 
2 http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/beskattningsverksamheten/skattefelet/  
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Í norrænu samstarfsáætluninni um vinnumarkaðsmál 2013–2016 lýsa öll 
norrænu löndin yfir áhuga á að vinna gegn óásættanlegum 
starfsskilyrðum, félagslegu undirboði og mismunun á vinnumarkaði. Sam-
kvæmt samstarfsáætluninni eiga Norðurlöndin að skiptast á reynslu af 
góðum aðferðum og aðgerðum, auk þess að skoða möguleika á öflugu 
samstarfi milli viðeigandi yfirvalda í löndunum. 

Á vettvangi norræns samstarfs hafa tvær rannsóknir á aðbúnaði erlends-
starfsfólks komið út undanfarin ár: Labour migrants from Central and Eas-
tern Europe in the Nordic countries – Patterns of migration, working con-
ditions and recruitment practices (Tema Nord 2013:570) og Arbeidstilsy-
nenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En 
nordisk pilotstudie (Tema Nord 2013:523). Norræna vinnuréttarnefndin á 
að fylgja eftir þróun og tölfræði varðandi fjölda útsendra starfsmanna. 

Vinnumarkaðir í norrænu löndunum eru líkir um margt: Skipulagsstig er 
hátt, kjarasamningar að miklu leyti virtir og ekki er kveðið á um 
lágmarkslaun í landslögum. En ýmislegt er einnig ólíkt. Kjarasamningar 
eru algildir í Finnlandi og innan vissra atvinnugreina í Noregi, en ekki í 
Svíþjóð og Danmörku. Sænsk yfirvöld hafa á fáum eftirlitsúrræðum að 
skipa en í Danmörku, Finnlandi og Noregi gegnir vinnueftirlit mikilvægu 
hlutverki við að sporna gegn svartri vinnu og tryggja réttindi launafólks.  
Gripið hefur verið til ýmiss konar aðgerða, m.a. skráningarskyldu, 
auðkenningarkröfu og víðtækrar ábyrgðar verktaka. 
 
Þar eð norrænu löndin hafa nýtt sér mismunandi aðferðir og tæki gefst 
kjörið tækifæri til að meta aðgerðir hvers og eins og finna þannig áhrifa-
mestu lausnirnar til að skapa sanngjarnar forsendur fyrir launafólk og 
atvinnulífið. 
 
Í maí 2014 samþykkti Evrópuráðið innleiðingartilskipun 96/71/EB um 
útsendingu starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu. Tilskipuninni er 
ætlað að tryggja að sú vinnulöggjöf sem gildi um ráðningarsamband sé 
gildandi löggjöf í því landi þar sem unnið er. Auk þess á hún að tryggja að 
lágmarkslaun séu höfð í heiðri. Í tilskipuninni er kveðið á um að  
aðildarríki skuli setja áhrifamiklar, viðeigandi og letjandi refsiaðgerðir. 
Aðildarríki skulu einnig grípa til aðgerða til að fyrirbyggja misnotkun og 
brot á tilskipuninni. Aðgerðirnar skulu fela í sér eftirlit og matsferli og, þe-
gar slíkt á við, vera í samræmi við landslög eða stjórnsýsluhætti. Eftir-
litsúrræði sem ekki eru nefnd í tilskipuninni þurfa að hljóta samþykki 
nefndarinnar. Samræmd innleiðing tilskipunarinnar í norrænu löndunum 
gerir þeim kleift að læra hvert af öðru á sviðum eftirlits, refsiaðgerða og 
eftirlitsúrræða, styrkir stöðu þeirra gagnvart framkvæmdastjórn sam-
bandsins og kemur í veg fyrir að nýjar stjórnsýsluhindranir myndist milli 
norrænu landanna. 
 
Löggjöf sem tryggir öllum jöfn launakjör og starfsskilyrði í því landi þar 
sem unnið er er að miklu leyti til staðar á Norðurlöndunum og í ESB.  
Skortur á þekkingu, eftirliti og refsiaðgerðum veldur vandræðum. Hvorki 
launþegar né atvinnurekendur vita hvaða reglur gilda í löndunum eða 
hvernig þeim er beitt. Þeir þekkja hvorki réttindi sín né skyldur og erfitt er 
að finna upplýsingar þar að lútandi. 
 
Yfirvöld og stéttarfélög skortir úrræði og tæki til að fylgjast með því að 
lögum og samningum sé framfylgt. Séu refsiaðgerðir í skötulíki getur það 
borgað sig fyrir fyrirtæki að brjóta lög eða samninga, jafnvel þótt þau 
verði staðin að verki. Ef þeim fyrirtækjum sem virða reglur að vettugi 
vegnar vel í samkeppninni, finna önnur fyrirtæki sig knúin til að fara að 
dæmi þeirra. 
 
Baltic Sea Labour Forum (BSLF), samstarfsvettvangur yfirvalda og aðila 
vinnumarkaðarins í löndunum umhverfis Eystrasaltið, hefur í aðgerðaáæt-
lun sinni Action Plan on Cross Border Mobility in the Baltic Region bent á 
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að aukið upplýsingaflæði til launþega og atvinnurekenda um réttindi þeirra 
og skyldur gæti aukið hreyfanleika á Eystrasaltssvæðinu og tryggt að 
gildandi reglum og samningum verði framfylgt á vinnumarkaði.3 
 
BSLF mælist því til þess að komið verði á fót upplýsingamiðstöðvum í 
löndunum, þar sem á einum stað verði greitt aðgengi að upplýsingum um 
vinnulöggjöf, aðila vinnumarkaðarins og kjarasamninga, skatta, lífeyri, 
leyfisveitingarferli o.s.frv. BSLF ráðgerir að setja upplýsingavefgátt á lag-
girnar ef fjármagn fæst til, sem einstaklingar og fyrirtæki á Eystra-
saltssvæðinu geti nýtt sér,. Til að slík vefgátt þjóni sínum tilgangi verða y-
firvöld og aðrir helstu aðilar að sjá til þess að mikilvægar upplýsingar á 
nokkrum tungumálum séu aðgengilegar á vefsíðum þeirra. 
 
Aukið samstarf um upplýsingagjöf ætti að auka þekkingu launþega og fy-
rirtækja á gildandi reglum og stuðla þannig að aukinni hagsæld og 
hreyfanleika á vinnumarkaði. Ásamt bættu eftirliti og nægilegum 
refsiaðgerðum ætti þetta að efla norræna líkanið enda byggir það á því að 
kjarasamningar séu virtir og fyrirtæki keppi hvert við annað á grundvelli 
gæða og framleiðni. Ennfremur myndu tekjur hins opinbera aukast ef allir 
greiddu skatta og tryggingagjöld af launum sem væru í samræmi við kja-
rasamninga. 
 
Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur flokkahópur jafnaðarmanna 
til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að láta vinna úttekt þar sem lagt er mat á þær aðgerðir sem 
norrænu löndin hafa gripið til í baráttunni gegn gráu hag-
kerfi/svartri vinnu og ennfremur til að tryggja starfsskilyrði í 
samræmi við kjarasamninga og sanngjarna samkeppni, en einnig 
hvort þörf sé á samstarfi, samræmingu og upplýsingaskiptum 
norrænna yfirvalda;  
 
að skipuleggja ráðstefnu þar sem ræddar verði niðurstöður úttek-
tarinnar, afleiðingar dómsúrskurða ESB og innleiðingu tilskipuna-
rinnar um útsenda starfsmenn; 

         
  

                                               
3 www.bslf.eu 
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auk þess sem 

Norðurlandaráð beinir tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna um 

 
að samræma innleiðingu tilskipunarinnar um útsenda 
starfsmenn til að tryggja markviss eftirlitsúrræði án þess að 
nýjar stjórnsýsluhindranir myndist; 

 
að styðja við þróun og viðhald vefgáttar (svipaðrar Halló 
Norðurlönd) með upplýsingum sem beint er til starfsmanna 
og fyrirtækja sem flytja eða pendla milli landa á Eystra-
saltssvæðinu; 

  
að tryggja að yfirvöld landanna sjái til þess að á vefsíðum 
þeirra séu aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um 
réttindi, skyldur og hagnýt atriði ætlaðar starfsfólki og fy-
rirtækjum sem starfa þvert á landamæri á Eystra-
saltssvæðinu sem og norrænna fyrirtækja sem ráða til sín 
erlent starfsfólk eða erlenda undirverktaka. 
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