
 
 

Samkomulag um útlendinga á íslenskum vinnumarkaði 
 

 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins hafa orðið ásátt um eftirfarandi málsmeðferð í 
ágreiningsmálum er varða erlenda starfsmenn.   

 

Forsendur og sameiginleg markmið 
 
Samtökin eru sammála um að skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum um frjálst flæði 
vöru, fjármagns, þjónustu og launafólks yfir landamæri ríkja hafi jákvæð áhrif á hagsmuni 
einstaklinga og fyrirtækja hér á landi samfara auknu framboði á vörum og þjónustu, útbreiðslu 
þekkingar milli landa, aukinni samkeppni milli fyrirtækja, framþróunar á ýmsum sviðum 
samfélagsins og fjölgunar starfa. 
 
EES samningurinn felur í sér að ríkisborgarar aðildarríkjanna geta farið á milli landa í atvinnuskyni 
án atvinnuleyfis. Fyrirtæki sem þar hafa staðfestu eiga einnig rétt á að veita þjónustu í öðru 
aðildarríki með eigin starfsmönnum án sérstaks leyfis. Ríkisborgarar EFTA ríkja eiga í 
meginatriðum sama rétt samkvæmt stofnsamningi EFTA.  
 
Meginreglan er að aðrir útlendingar (þriðja lands borgarar) verða ekki ráðnir til vinnu hér á landi án 
atvinnuleyfis.   
 
Aðilar þessa samkomulags eru þeirrar skoðunar að breytingar á samsetningu vinnuafls vegna 
fjölgunar útlendinga á íslenskum vinnumarkaði, eigi ekki að raska gildandi fyrirkomulagi við 
ákvörðun launa og annarra starfskjara launafólks með kjarasamningum. Áfram verði byggt á 
gildandi reglum um framkvæmd kjarasamninga.   
 
Það er sameiginlegt viðfangsefni aðila að stuðla að því að fyrirtæki, sem nýta erlent vinnuafl vegna 
framleiðslu sinnar eða þjónustu, greiði laun og starfskjör í samræmi við kjarasamninga og lög hér á 
landi. 
 
Ef kjarasamningar eru ekki virtir grefur það undan starfsemi annarra fyrirtækja og spillir forsendum 
eðlilegrar samkeppni og dregur úr ávinningi alls samfélagsins af traustu og heilbrigðu atvinnulífi.    
 
Aðilar eru sammála um að aðlögun erlends vinnuafls og erlendra fyrirtækja að venjum og hefðum á 
íslenskum vinnumarkaði og samfélagi sé til þess fallin að skapa traust og frið í samskiptum aðila. 
 
Réttur launafólks til að vinna tiltekin störf er í lögum víða bundinn skilyrðum um að 
viðkomandi hafi lokið tilteknu námi eða öðlast sérstaka löggildingu til að mega starfa í 
starfsgreininni. EES- samningurinn kveður á um rétt erlends launafólks til að fá menntun 
sína, starfsréttindi og starfsreynslu sem það hefur aflað í öðru EES-ríki viðurkennd hér á 
landi samkvæmt þeim lögum og reglum sem um það gilda.  
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Meginreglur um starfskjör útlendinga 
 
Með þessu samkomulagi vilja Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins tryggja  
framkvæmd gildandi laga um starfskjör útlendinga á íslenskum vinnumarkaði.  Þessar reglur er 
einkum að finna á eftirfarandi sviðum: 
 

• Laun og önnur starfskjör.  Í lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 
55/1980 , er kveðið á um að laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja 
um, skuli vera lágmarkskjör, óháð þjóðerni fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði 
því er kjarasamningur tekur til. 

• Starfsmenn erlendra þjónustufyrirtækja, þar með talið starfsmannaleiga.  Lög um réttarstöðu 
starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja nr. 54/2001, kveða m.a. á 
um að starfsmenn skuli, meðan þeir starfa hér, njóta kjarasamningsbundinna launa, orlofsréttinda 
og reglna á sviði aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis á vinnustöðum. 

• Frjáls för launafólks.  EES-samningurinn og lög um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks 
innan Evrópska efnahagssvæðisins nr. 47/1993, kveða á um að óheimilt sé að láta launafólk sem er 
ríkisborgari annars EES-ríkis en þess sem það starfar í gjalda þjóðernis síns hvað viðvíkur 
ráðningar- og vinnuskilyrðum, einkum og sér í lagi hvað varðar launakjör.  

• Atvinnuleyfi ríkisborgara þriðju ríkja.  Lög um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002, kveða á um 
að atvinnuleyfi veiti rétt til að vinna hér á landi samkvæmt þeim lögum og reglum sem gilda á 
íslenskum vinnumarkaði og að fyrir liggi ráðningarsamningur sem tryggi starfsmanni laun og önnur 
starfskjör til jafns við heimamenn, sbr. lög nr. 55/1980. 

Upplýsingar um laun og önnur starfskjör erlends launafólks 

Það er hlutverk trúnaðarmanna stéttarfélaga á vinnustað að gæta þess að gerðir kjarasamningar séu 
haldnir gagnvart starfsfólki, sbr. 9. gr. l. 80/1938.  Sé rökstuddur grunur um brot gegn viðkomandi 
kjarasamningi eða lögum sem varða starfskjör erlends launafólks hefur trúnaðarmaður á grundvelli 
þessa samkomulags rétt á  semað yfirfara gögn um laun eða önnur starfskjör þeirra erlendu 
starfsmanna sem kjarasamningur tekur til og starfa hjá viðkomandi vinnuveitanda og eftir því sem 
við á um starfsréttindi þeirra sem eru í störfum sem slíkra réttinda er krafist. 

Sé ekki trúnaðarmaður á vinnustað hefur fulltrúi viðkomandi stéttarfélags sömu heimildir og 
trúnaðarmaður til að yfirfara gögn og ber sömu skyldur. 

Upplýsingarnar skulu að jafnaði veittar með því að trúnaðarmaður fái að sjá afrit af launaseðlum 
eða öðrum gögnum er staðfesti launagreiðslur og önnur starfskjör hlutaðeigandi starfsmanna.  
Trúnaðarmanni er óheimilt að fara með upplýsingarnar út af vinnustaðnum.  Trúnaðarmaður skal 
gæta trúnaðar um upplýsingar sem honum eru látnar í té. Trúnaðarmanni er þó heimilt að ráðfæra 
sig við viðkomandi stéttarfélag og ber fulltrúum stéttarfélagsins þá að gæta fyllsta trúnaðar um þær 
upplýsingar  sem þeir fá vitneskju um.     

Fallist vinnuveitandi ekki á beiðni trúnaðarmanns um að veita honum aðgang að upplýsingum um 
laun og önnur starfskjör útlendings og/eða ágreiningur er um hvort ákvæði kjarasamninga eða laga 
séu virt, sbr. lög 55/1980, lög. 54/2001 og  reglugerð nr. 1612/68/EBE um frjálsa för launþega, sbr. 
lög nr. 47/1993, og ekki hefur tekist að leysa þann ágreining innan fyrirtækis er heimilt að vísa 
þeim ágreiningi til sérstakrar samráðsnefndar ASÍ og SA.  
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Samráðsnefnd ASÍ og SA 

Samráðsnefnd ASÍ og SA sem fjallar um málefni útlendinga samkvæmt samningi þessum skal 
skipuð fjórum fulltrúum, tveimur skipuðum af ASÍ og því landssambandi sem málið varðar og 
tveimur fulltrúum skipuðum af SA.   

Samráðsnefnd skal leita leiða til að upplýsa mál sem vísað er til hennar skv. framangreindum 
reglum og leiða ágreining til lykta með viðræðum sín á milli.  

Mál sem vísað er til nefndarinnar skulu tekin til umfjöllunar í nefndinni innan tveggja vikna nema 
sérstakar ástæður hamli.  

Við athugun máls getur nefndin krafist nauðsynlegra gagna frá viðkomandi vinnuveitanda um laun 
eða önnur starfskjör þeirra erlendu starfsmanna sem málið varðar og eftir því sem við á um 
starfsréttindi þeirra sem eru í störfum þar sem slíkra réttinda er krafist. Heimildin tekur til þeirra 
erlendu starfsmanna sem kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ taka til, sbr. 1. gr. laga 55/1980.  

Trúnaðarmaður eða fulltrúi stéttarfélags sem komið hefur í stað trúnaðarmanns er óbundinn af 
trúnaði varðandi samskipti sín við nefndina vegna mála sem þar eru til umfjöllunar.  Þá geta 
fulltrúar í samráðsnefndinni leitað til trúnaðarmanns eða fulltrúa stéttarfélags sem komið hefur í 
stað trúnaðarmanns samkvæmt framansögðu til að afla frekari upplýsinga vegna þeirra mála sem til 
umfjöllunar eru. 

Samráðsnefnd og einstakir fulltrúar í nefndinni skulu gæta trúnaðar um upplýsingar sem aflað er frá 
atvinnurekanda, trúnaðarmanni eða fulltrúa stéttarfélags og er óheimilt að afhenda eða greina þriðja 
aðila frá efni þeirra.   

Niðurstaða nefndarinnar skal kynnt deiluaðilum.  

Þrátt fyrir niðurstöðu nefndarinnar er heimilt að vísa máli til dómstóla. Trúnaðarskylda skv. 
framansögðu hindrar í því tilviki ekki framlagningu gagna í dómsmáli.     

 

Reykjavík  7. mars 2004 

F.h. ASÍ og landssambanda þess                   F.h. Samtaka atvinnulífsins 
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Bókun 

Aðilar munu jafnframt beina því til félagsmálaráðherra að samkomulagi þessu verði veitt 
almennt gildi á sama hátt og samningum aðildarsamtaka vinnumarkaðarins samkvæmt 
lögum um starfskjör launafólks, nr. 55/1980. Samkomulaginu verði þannig veitt lagagildi 
hvað varðar málsmeðferð í ágreiningsmálum um hvort laun og ráðningarkjör erlendra 
starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði séu í samræmi við ákvæði laga og kjarasamninga á 
því starfssviði sem samkomulagið tekur til.  Sjá nánar eftirfarandi tillögu til breytinga á 
lögum nr. 55/1980.  
 

 
Tillaga til breytinga á lögum nr. 55/1980 

2. gr. 
 
Samningar aðildarsamtaka vinnumarkaðarins um málsmeðferð í ágreiningsmálum, um 
hvort laun og ráðningarkjör erlendra starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði séu í samræmi 
við ákvæði laga og kjarasamninga, hafa sama almenna gildi og samningar þeirra um laun 
og önnur starfskjör, sbr. 1. gr. 
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