
 

 

Lög um starfsmannaleigur - mikil réttarbót 

Ný lög um breytingar á lögum um starfsmannaleigur voru afgreidd frá Alþingi 21. mars en þau fela í 

sér mikilvæga réttarbót fyrir starfsmenn starfsmannaleiga. Þeim er ætlað að koma í veg fyrir að 

starfsmenn starfsmannaleiga séu notaðir til félagslegra undirboða á íslenskum vinnumarkaði. Því ber 

sérstaklega að fagna að full samstaða var í velferðarnefnd Alþingis við endanlega afgreiðslu 

frumvarpsins. 

Með samþykkt frumvarpsins hefur Alþýðusambandið náð þeim markmiðum sem sett voru í tengslum 

við gerð kjarasamningana í maí 2011 og áréttuð voru í bókun ASÍ og SA um þetta efni. 

Mikilvægasta efnisatriði nýju laganna er að finna í 1. mgr. 3. greinar þess, þar sem segir: 

„Starfsmaður starfsmannaleigu skal á þeim tíma sem hann sinnir störfum fyrir notendafyrirtæki að 

lágmarki njóta sömu launa og annarra starfskjara og hann hefði notið hefði hann verið ráðinn beint til 

notendafyrirtækisins til að gegna sama starfi, sbr. einnig 1. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör 

launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, með síðari breytingum.“  

Þarna eru tekin af öll tvímæli um að viðkomandi starfsmaður starfsmannaleigu á að njóta að lágmarki 

sömu launa og annarra starfskjara og ef hann hefði verið ráðinn beint til notendafyrirtækisins og skiptir 

þá ekki hvernig þau eru ákveðin.  Með tilvísun í lög nr. 55/1980 er áréttað að kjarasamningar tilgreini 

lágmarkskjör á vinnumarkaði og því verði þessir starfsmenn aldrei ráðnir á lakari kjör en 

kjarasamningarnir kveða á um.  

Í 2. mgr. 3. greinar  segir: 

„Á þeim tíma er starfsmaður starfsmannaleigu sinnir störfum fyrir notendafyrirtæki skal veita honum 

sama aðgang að hvers konar aðbúnaði og sameiginlegri aðstöðu í notendafyrirtækinu, svo sem 

mötuneyti og samgöngum, og starfsmenn notendafyrirtækisins njóta, nema mismunandi meðferð verði 

réttlætt á grundvelli málefnalegra ástæðna.“ 

Með samgöngum er átt við að notendafyrirtæki greiðir fyrir ferðir starfsmanna til og frá vinnu að fullu 

eða að hluta, eða hefur bifreið í þjónustu sinni til að koma starfsmönnum til og frá vinnu. Auk þess sem 

tiltekið er í lagatextanum má nefna sem dæmi, líkamsræktaraðstöðu eða aðra frístundaaðstöðu sem 

starfsmenn notendafyrirtækisins kunna að hafa aðgang að. 

Þar sem ráðningarsamband starfsmanna er við hlutaðeigandi starfsmannaleigu er það á ábyrgð 

hennar að tryggja framangreindan aðgang þeirra að aðbúnaði og sameiginlegri aðstöðu í 

notendafyrirtækinu, meðal annars í samningum við notendafyrirtækið. Jafnframt hvílir sú skylda á 

notendafyrirtækjum að veita þann aðgang að aðbúnaði og sameiginlegri aðstöðu sem nauðsynlegur er 

til að unnt sé að fullnægja ákvæði þessu.  

Auk þess sem að framan greinir er með nýju lögunum áréttað að veita skuli starfsmanni 

starfsmannaleigu, á þeim tíma sem hann sinnir störfum fyrir notendafyrirtæki, tímanlega upplýsingar 

um störf sem losna innan notendafyrirtækisins. Þá skal starfsmannaleiga leitast við að greiða fyrir 

aðgangi starfsmanns síns að starfsmenntun og starfsþjálfun.   



Loks er mikilvægt að í athugasemdum með frumvarpinu er áréttað að: „Meginreglan á íslenskum 

vinnumarkaði er sú að starfsmenn eru ráðnir ótímabundið beint til vinnuveitanda ...“  
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