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TILMÆLI

Hreyfanleiki og sanngjörn samkeppni

Með vísan til 45. og 56. gr. Helsingforssamningsins samþykkti Norður-
landaráð þann 21. júní 2016 eftirfarandi tilmæli í meðferð forsætisnefndar
að tillögu norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar.

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar

að hún hefji undirbúningsrannsókn á því hvernig stofna mætti
sameiginlega upplýsingaþjónustu fyrir launafólk, atvinnurekendur
og lítil og meðalstór fyrirtæki á öllu Eystrasaltssvæðinu og
fjármögnun hennar til lengri tíma;

að hún hefji samstarf innan (að minnsta kosti) Norðurlanda um
betri samhæfingu á upplýsingum landanna til lítilla og meðalstórra
fyrirtækja og hvernig megi gera þær aðgengilegar á öllum
Norðurlöndum.

21. júní 2016

Henrik Dam Kristensen

Forseti Norðurlandaráðs

Britt Bohlin

Framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs
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Fylgiskjal:

Nefndarálit norrænu hagvaxtar- og þróunar-
nefndarinnar um

Þingmannatillögu
um hreyfanleika og sanngjarna samkeppni

Tillaga

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar

að hún hefji undirbúningsrannsókn á því hvernig stofna mætti
sameiginlega upplýsingaþjónustu fyrir launafólk, atvinnurekendur
og lítil og meðalstór fyrirtæki á öllu Eystrasaltssvæðinu og
fjármögnun hennar til lengri tíma;

að hún hefji samstarf innan (að minnsta kosti) Norðurlanda um
betri samhæfingu á upplýsingum landanna til lítilla og meðalstórra
fyrirtækja og hvernig megi gera þær aðgengilegar á öllum
Norðurlöndum.

Forsaga

Sameiginlegur vinnumarkaður Norðurlanda hefur blómstrað í 60 ár og haft
ýmsa kosti í för með sér fyrir launafólk og fyrirtæki. Hreyfanleiki innan
Eystrasaltssvæðisins hefur aukist mikið, einkum eftir að Eystrasaltsríkin
og Pólland gengu í ESB. Nú pendla um 130.000 manns til vinnu yfir innri
landamæri Eystrasaltsríkjanna.

Hreyfanleiki vinnuaflsins skiptir miklu fyrir hagsæld á vinnumarkaði þar
sem jafnvægi er milli framboðs og eftirspurnar. Hann getur stuðlað að
samhliða þróun starfsskilyrða og lífskjara á svæðinu. Hreyfanleikinn felur
einnig í sér ýmsar áskoranir. Erlendu og útsendu launafólki er einkum
hætt við slæmum starfsskilyrðum, en slíkt grefur 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 með gæði og
framleiðni að vopni. Tvískiptur vinnumarkaður, léleg laun og slæm starfs-
skilyrði eiga ekki heima innan norræna líkansins.

Í úttekt sem gerð var fyrir endurskoðunarnefnd finnska þingsins og kom
út árið 2010, var áætlað að umfang svarta hagkerfisins hefði numið 6,9
prósentum af vergri þjóðarframleiðslu árið 2008 og tapaðar skatttekjur að
minnsta kosti 4–5 milljörðum evra á ári. Þetta eru að megninu til tapaðar
skatttekjur, tryggingagjöld og virðisaukaskattur. Sænsk skattayfirvöld
áætla að tapaðar skatttekjur þar í landi nemi um 5% af vergri þjóðar-
framleiðslu á ári. Munur á heildarskattlagningu og greiddum sköttum í
Svíþjóð er 133 milljarðar sænskra króna, þar af nemur virðisaukaskattur
35 milljörðum, tryggingagjald 31 milljarði og tekjuskattur 52 milljörðum.

Í samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um vinnumál 2013–
2016 er því slegið föstu að það séu sameiginlegir hagsmunir að unnið sé
gegn óásættanlegum starfsskilyrðum, félagslegu undirboði og mismunun á
vinnumarkaði. Samkvæmt samstarfsáætluninni eiga þjóðirnar að skiptast
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á reynslu af góðum aðferðum og aðgerðum og kanna möguleika á að efla
samstarf milli viðeigandi yfirvalda í ríkjum Norðurlanda.

Á vettvangi norræns samstarfs hafa tvær skýrslur um erlent vinnuafl
komið út á undanförnum árum: Labour migrants from Central and Eastern
Europe in the Nordic countries – Patterns of migration, working conditions
and recruitment practices (Tema Nord 2013:570) og Arbeidstilsynenes
roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk
pilotstudie (Tema Nord 2013:523). Norræna vinnuréttarnefndin á að
fylgjast með þróuninni sem og tölfræði varðandi fjölda útsendra
starfsmanna.

Margt er líkt með vinnumarkaði í norrænu löndunum: Aðild að stéttar-
félögum er almenn og kjarasamningar eru í gildi víða á vinnumarkaði en
lágmarkslaun eru ekki lögbundin. En það er einnig töluverður munur á
milli landa. Kjarasamningar eru algildir í Finnlandi og innan ákveðinna
starfsgreina í Noregi, en ekki í Svíþjóð og Danmörku. Sænsk yfirvöld hafa
á fáum eftirlitsúrræðum að skipa en í Danmörku, Finnlandi og Noregi
gegnir vinnueftirlitið mikilvægu hlutverki við að sporna gegn svartri vinnu
og tryggja réttindi launafólks. Gripið hefur verið til ýmiss konar aðgerða,
meðal annars skráningar, auðkenningarkröfu og víðtækrar ábyrgðar
verktaka.

Þar sem norrænu löndin hafa valið ólíkar leiðir og tæki gefst kjörið
tækifæri til að meta hvernig til hefur tekist í hverju landi og finna þannig
áhrifamestu lausnirnar til að skapa sanngjarnar forsendur fyrir launafólk
og atvinnulífið.

Í maí 2014 samþykkti Ráð Evrópusambandsins innleiðingartilskipunina
96/71/EB um útsendingu starfsmanna í tengslum við veitingu á þjónustu.
Tilskipunina ber að innleiða eigi síðar en í júní 2016. Tilskipunin á að
tryggja að vinnulöggjöf gistilandsins gildi. Hún á ennfremur að tryggja að
lágmarkskjör verði virt. Í tilskipuninni er kveðið á um að aðildarríkin
ákveði áhrifamikil, viðeigandi og fælandi viðurlög. Aðildarríkin skulu einnig
grípa til aðgerða til að fyrirbyggja misnotkun og brot á tilskipuninni.
Aðgerðirnar skulu fela í sér vöktun og mat og þegar slíkt á við, eftirlit í
samræmi við landslög eða stjórnsýsluhætti. Eftirlitsúrræði sem ekki er
getið þurfa að hljóta samþykki framkvæmdastjórnarinnar. Samræmi ríki
Norðurlanda innleiðingu tilskipunarinnar sín á milli geta þau lært hvert af
öðru á sviðum vöktunar, viðurlaga og eftirlits. Jafnframt eykst vægi
landanna gagnvart framkvæmdastjórninni og komið verður í veg fyrir að
nýjar stjórnsýsluhindranir myndist milli landanna.

Löggjöf landanna og ESB liggur fyrir að mestu og á hún að tryggja öllum
sem starfa í gistilandinu jöfn laun og starfskjör. Vandræði geta orðið
vegna vanþekkingar og skorts á vöktun og viðurlögum.  Hvorki launafólki
né atvinnurekendum er kunnugt um hvaða reglur gilda í löndunum eða
hvernig þeim er beitt. Þeir þekkja hvorki rétt sinn né skyldur og erfitt er
að finna upplýsingar þar að lútandi.

Yfirvöld og stéttarfélög hvorki megna né hafa tilskilin tæki til að fylgjast
með því hvort lögum og samningum er framfylgt. Ef viðurlög eru of væg
geta fyrirtæki séð hag sinn í því að sniðganga lög eða reglur, jafnvel þótt
þau verði staðin að verki. Vegni fyrirtækjum sem sniðganga reglurnar vel í
samkeppninni, geta önnur fyrirtæki fundið sig knúin til að fara að dæmi
þeirra.

Baltic Sea Labour Forum (BSLF), samstarfsvettvangur stjórnvalda og aðila
vinnumarkaðarins á Eystrasaltssvæðinu, bendir í aðgerðaáætlun sinni,
Action Plan on Cross Border Mobility in the Baltic Region, á að bætt
upplýsingaflæði til launafólks og atvinnurekenda um rétt þeirra og skyldur
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myndi auka hreyfanleika innan Eystrasaltssvæðisins og tryggja að starfs-
kjör verði í samræmi við gildandi lög og samninga.

BSLF mælir þar af leiðandi með því að upplýsingamiðstöð starfi í hverju
landi og veiti þjónustu á fleiri en einu tungumáli. Þar væri hægt að nálgast
upplýsingar um vinnulöggjöf, aðila vinnumarkaðarins og kjarasamninga,
skattamál, almennar tryggingar og leyfisveitingarferli svo eitthvað sé
nefnt. Í Noregi hafa þjónustumiðstöðvar fyrir erlent launafólk (ekki
norrænt) verið settar á laggirnar, svonefndar SUA (Servicesenter for
Utlandske Arbeidstakere). Að þeim koma útlendingastofnun
(Utlenningdirektoraret), lögregluyfirvöld (Politidirektoratet), skattayfirvöld
(Skatteetaten) og vinnueftirlitið (Arbeidstilsynet).  SUA-miðstöðvar eru
teknar til starfa í Ósló, Stafangri og Kirkenes og fleiri bætast væntanlega í
hópinn víðar um land með tíð og tíma. Þá hafa Danir komið á fót
International Citizen Service–skrifstofu fyrir erlent starfsfólk sem kemur til
starfa hjá dönskum atvinnurekendum.

BSLF hefur áform um vefgátt sem býður upp á upplýsingar fyrir
einstaklinga og fyrirtæki á Eystrasaltssvæðinu ef fjármögnun fæst. Eigi
vefgáttin að þjóna einhverjum tilgangi verða yfirvöld og aðrir mikilvægir
aðilar í löndunum að bjóða upp á aðgengilegar og viðeigandi upplýsingar á
fleiri en einu tungumáli.

Bætt upplýsingastarf ætti að stuðla að betri vinnumarkaði og auka
hreyfanleika þar sem launafólk og fyrirtæki þekkja gildandi reglur. Auk
betri vöktunar og viðundandi viðurlaga ætti þetta að efla norræna líkanið
sem byggir á því að kjarasamningar séu virtir og samkeppni háð með
gæði og framleiðni að vopni. Þá myndu tekjur ríkisins aukast þegar allir
greiddu skatta og tryggingagjöld af launum í samræmi við gildandi kjara-
samninga.

Umsagnarferli

Þegar skrifstofan ræddi þingmannatillöguna við skrifstofu Norrænu
ráðherranefndarinnar fengust þær upplýsingar, að félagslegt undirboð
hefði verið á formennskudagskrá Dana í Norrænu ráðherranefndinni á
árinu 2015. Formennskuríkið stóð meðal annars að minni sérfræðinga-
ráðstefnu á árinu 2015 til að varpa ljósi á vandamál sem tengjast félags-
legu undirboði. Meðal annars var rætt um erlenda þjónustuaðila,
útsendingu starfsmanna, glæpastarfsemi á vinnumarkaði og grátt
hagkerfi, upplýsingaskipti um innleiðingartilskipun ESB um útsendingu
starfsfólks og þjónustumiðstöð með upplýsingar fyrir erlent launafólk og
atvinnurekendur. Fundinn sóttu fulltrúar norrænna og pólskra yfirvalda.

Þá vann ráðgjafarskrifstofa þarfagreiningu á árinu 2014 á því hvort stofna
ætti vefgátt fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og hvort þörf væri á sameigin-
legum upplýsingum. Niðurstaðan var sú að upplýsingar væru fyrir hendi
en ekki væri alltaf auðvelt að nálgast þær. Ráðgjafarfyrirtækið mælti með
því að ekki yrði tekin saman ný norræn vefgátt í líkingu við Halló Norður-
lönd, sem er fyrir einstaklinga, heldur að hliðarvef yrði bætt við
www.norden.org, sem yrði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og vísað yrði
áfram til upplýsinga og ráðgjafar sem fyrir hendi er. Á sama tíma er skrif-
stofa Halló Norðurlönd á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar að
kanna forsendur fyrir því að skapa sérstaka norræna vefgátt fyrir lítil og
meðalstór fyrirtæki. Þetta kemur þó ekki til framkvæmda fyrr en niður-
stöður þeirrar úttektar á vef Halló Norðurlönd sem nú er að unnið að,
liggja fyrir á sumarmánuðum 2016. Samskonar vefur fyrir allt Eystrasalts-
svæðið yrði afar fjárfrekur, ekki síst vegna þess að um fleiri tungumál er
að ræða. Norræna ráðherranefndin lét gera úttekt á slíkri vefgátt og lauk
henni í desember 2014. Niðurstaðan var sú að það yrði of kostnaðarsamt
að færa út kvíar upplýsingaþjónustunnar Halló Norðurlönd þannig að hún
spannaði allt svæðið umhverfis Eystrasalt.
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Baltic Sea Labour Forum (BSLF) er hinsvegar að fást við ýmislegt sem
tengist hreyfingu vinnuaflsins um Eystrasaltssvæðið. Meðal annars er
verið að skipuleggja stjórnunaráætlun í samstarfi við PAC/Education þar
sem kannað er hvort stækka megi Halló Norðurlönd-líkanið þannig að það
nái til alls Eystrasaltssvæðisins.

Þrjú málþing verða haldin á árinu 2016 um hreyfingu vinnuaflsins um
Eystrasaltssvæðið. Þá mun Halló Norðurlönd halda tvær málstofur með
hagmunaaðilum frá Þýskalandi og Póllandi, önnur þeirra verður í
Stokkhólmi 9. og 10. nóvember. Komið verður á samskiptum milli
samstarfsnets stéttarfélaga (BASUN) og samtaka atvinnurekenda gegnum
BSLF. Óskir eru uppi um að „Halló Norðurlönd Eystrasaltssvæðisins“ verði
tilbúið á árinu 2017.

Varðandi innleiðingartilskipun ESB um útsendingu starfsfólks þá setti
skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar um stjórnsýsluhindranir fyrir-
byggjandi aðgerðir gegn slíkum hindrunum í forgang á árinu 2015 og
hefur hún áform um að boða starfsmenn ráðuneyta, sem umsjón hafa
með túlkun og innleiðingu tilskipunarinnar í löndunum, á sameiginlegan
fund. Þannig voru vonir bundnar við að koma mætti í veg fyrir að
tilskipanirnar yrðu túlkaðar og innleiddar á mismunandi hátt í löndunum. Í
samráði við vinnumálaráðherrana varð það ofan á að samráðið færi fram
innan norrænu vinnuréttarnefndarinnar sem ráðuneytin eiga aðild að.

Sjónarmið nefndarinnar

Þar sem innleiðingu tilskipunar ESB um útsendingu starfsfólks á að vera
lokið í löndunum í júní 2016 er varla þörf á að hið sama verði lagt til í
sérstökum tilmælum ráðsins. Þá liggur fyrir önnur þingmannatillaga hjá
ráðinu en hún fjallar um samhæfingu á innleiðingu ESB-tilskipana
(A 1630/näring).

Varðandi þingmannatillöguna um betri norrænar upplýsingar handa litlum
og meðalstórum fyrirtækjum, þá er þegar búið að kanna hvaða
upplýsingar eru tiltækar og hvaða virðisauki geti falist í norrænni vefgátt
fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki á Norðurlöndum. Niðurstaðan var á þá leið
að enginn skortur væri á upplýsingum en að erfitt gæti reynst að öðlast
yfirsýn yfir þær upplýsingar sem eru fyrir hendi. Niðurstöður úttektar á
norrænu upplýsingaþjónustunni Halló Norðurlönd mun liggja fyrir á
sumardögum 2016 og verður þá hægt að vekja aftur máls á upplýsinga-
þjónustu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.

Á vefsíðum yfirvalda landanna er að finna upplýsingar handa launafólki og
atvinnurekendum þótt deila megi um hve ítarlegar þær eru. Sambærilegar
upplýsingar að finna á vefnum Halló Norðurlönd, hjá upplýsingaþjónustum
landamærasvæða á við Öresunddirekt, Öresunddirektbusiness og Grense-
tjänsten og vefgátt ESB, Your Europe, svo eitthvað sé nefnt. Vandinn felst
frekar í fjölda upplýsingagátta en skorti á upplýsingum.

30. apríl 2015 var haldin þríhliða ráðstefna stjórnvalda og aðila vinnu-
markaðarins í húsakynnum Børsen í Kaupmannahöfn. Málsaðilar höfðu
komið sér saman um 15 stjórnsýsluhindranir sem þeir töldu hamla
atvinnurekstri og hagvexti á Norðurlöndum. Ein hindrunin felst í skorti á
aðgengilegum upplýsingum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Óskað var
eftir því að Norræna ráðherranefndin kannaði hvort hægt væri að koma á
eða samhæfa upplýsingaskipti af því tagi.

Verði óskað eftir því að færa út kvíarnar eða koma á upplýsingaþjónustu í
líkingu við Halló Norðurlönd fyrir allt Eystrasaltssvæðið, er þörf að
töluverðu fjármagni til viðbótar. Á tímum niðurskurðar er ólíklegt að málið
njóti forgangs. Hugmyndina mætti hugsanlega framkvæma í samstarfi við
Baltic Sea Labour Forum (BSLF) og þá aðila sem starfa nú þegar saman að
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sömu markmiðum. Ekki liggur ljóst fyrir hve mikið fé þarf til þess að
hrinda hugmyndinni í framkvæmd.

Með hliðsjón af framangreindu gæti verið gagnlegt að gera undirbúnings-
rannsókn á því hvernig byggja mætti upp sameiginlega vefgátt fyrir
launafólk, atvinnurekendur og eigendur lítilla og meðalstórra fyrirtæki á
öllu Eystrasaltssvæðinu/áhugasömum löndum og ennfremur hvernig hún
yrði fjármögnuð til lengri tíma.

Ósló, 19. apríl 2016
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