
42. þing Alþýðusambands Íslands

Brotastarfsemi á íslenskum vinnumarkaði;  hvað er til ráða? 



Mikil þensla á vinnumarkaði –

Hvað er framundan?

Heimild: Vinnumálastofnun

• Frá árinu 2012 hefur starfandi fjölgað um tæplega 22 þúsund sem 
verður að teljast gríðarleg aukning. 

• Allar spár benda til þess að þenslan á vinnumarkaði muni halda 
áfram næstu ár, einkum í ferðaþjónustunni og byggingariðnaðinum

• Til að manna þessi störf verður eins og áður fyrst og fremst treyst á 
erlent launafólk (og ungmenni?)



EINN RÉTTUR – EKKERT SVINDL!

• Ört vaxandi vandi vegna undirboða á vinnumarkaði og svartrar 
atvinnustarfsemi

• Vandinn er stærstu í byggingariðnaði og mannvirkjagerð og í 
ferðaþjónustunni
– Aðrar greinar ekki óhultar – bara í minna mæli

• Brotastarfsemin beinist einkum að þeim sem „eru veikastir 
fyrir“

– Útlendingum sem hingað koma til starfa

– Ungu fólki að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði

• Aðferðirnar „þróaðri“ og brotastarfsemin ósvífnari en áður



Undirboð á vinnumarkaði og 
önnur brotastarfsemi

• Innlend fyrirtæki:  Gagnvart 
útlendingum og ungu fólki
– Í hefðbundinni ráðningu

– „Sjálfboðaliðar“ og °“starfsnám“

• Erlend „verktakafyrirtæki“: 
Gagnvart útlendingum 

• Innlendar og erlendar 
starfsmannaleigur: Gagnvart 
útlendingum 



Það er vont og það versnar

– Laun (langt) undir lágmarkskjörum skv. kjarasamningum

– Reynt að „flytja inn“ laun og starfskjör frá láglaunalöndum

– Útlendingar ekki skráðir inn í landið og reynt að halda 
þeim og starfseminni utan „kerfisins“  með öllum 
tiltækum ráðum

• Ekki greidd félagsgjöld eða önnur iðgjöld sem skapa réttindi 

• Ekki greiddir skattar til samfélagsins

• Starfsréttindi og starfsreynsla ekki viðurkennd
• Yfirvinnu- og vaktavinnulaun ekki greidd
• Laun í veikinda- og slysatilfellum ekki greidd
• „Sjálfboðaliðum og „starfsnámsnemum“ 

boðið fæði og húsnæði 
• Gerviverktaka til að „fóðra“ brotastarfsemina



Hvernig höfum við brugðist við?

• Upplýst fyrirtæki um skyldur þeirra og ábyrgð:

– Íslensk notendafyrirtæki - erlend þjónustufyrirtæki

• Upplýst erlent launafólk um réttindi þess og skyldur og 
íslenskan vinnumarkað

– Upplýst íslendinga um afleiðingar brotastarfseminnar

• Eflt til muna eftirlit á vinnustöðum í 
samstarfi þeirra aðila sem málið varðar

– Upplýsingar – athugun – eftirfylgni

• Reynt að kalla samtök atvinnu-
rekenda og stjórnvöld til ábyrgðar

– Yfirlýsing með SA um sjálfboðaliða



Öflugra aðgerða er þörf
Vinna verður með öllum ráðum gegn því að brotastarfsemin 
þrífist og náð fótfestu á íslenskum vinnumarkaði með 
alvarlegum afleiðingum fyrir launafólk, heiðarleg fyrirtæki og 
samfélagið allt. Viðfangsefnið er heilbrigður vinnumarkaður:

• Að tryggja kjör og réttindi á íslenskum vinnumarkaði 
fyrir alla sem hér starfa, þ.m.t. útlendinga sem hingað 
koma og ungt fólk sem er að hefja þátttöku á 
vinnumarkaði

• Að tryggja að skipulag á íslenskum vinnumarkaði sé 
virt, þ.m.t. kjarasamningar og þær samskiptareglur sem 
hér gilda

• Að tryggja starfsemi og eðlilega samkeppnisstöðu 
fyrirtækja sem virða kjarasamninga og lög og þau 
viðmið og samskipti sem gilda á íslenskum 
vinnumarkaði og eru kjölfestan í íslensku atvinnulífi

• Að tryggja að samfélagið fái sitt til að reka hér á landi 
öflugt heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfi



Verðum að gera miklu betur!
1. Treysta lagagrunninn – ríkari heimildir, skýrari reglur, 

harðari viðurlög - og fylgja eftir af festu
 Ríkari eftirlitsheimildir stjórnvaldsstofnana og stéttarfélaga

 Skýrari heimildir stjórnvaldsstofnana og stéttarfélaga til að afla gagna 

 Skýrari heimildir stjórnvaldsstofnana til að miðla gögnum sín á milli og til 
stéttarfélaganna

 Heimildir til að stöðva brotastarfsemina – ekkert „annað tækifæri“

 Ríkari fjársektarheimildir vegna brota 

 Skýrar reglur um það hvenær erlent fyrirtæki 
telst með tímabundna þjónustu og hvenær þau 
þurfa að skrá starfsemi sína hér á landi

 Skýrar reglur um hvenær erlent fyrirtæki er 
„þjónustuveitandi“ og hvenær það er 
starfsmannaleiga – ólíkar skyldur



Verðum að gera miklu betur!

2. Keðjuábyrg – verkkaupaábyrgð
 Sett verði í lög skylda aðalverktaka til að ábyrgjast laun og 

önnur starfskjör allra undirverktaka

 Sett verði í löggjöf skýr heimild á opinbera aðila að þeir 
geti látið verkgreiðslur ganga beint til starfsmanna

3. Komið verði í 
veg fyrir að 
erlendir aðilar 
undirbjóði á 
vinnumarkaði 
með 
gerviverktöku



4. Settar verði skýrar reglur um hvenær verkefni geta 
fallið undir sjálfboðastörf

– Aðilar skráðir og fái viðurkenningu

5. Settar verði reglur um starfsnám og starfsþjálfun 
(byggja á reynslu löggiltra iðngreina?)

- Með rammalöggjöf og kjarasamningum

Verðum að gera miklu betur!

6. Þátttaka í samstarfi á alþjóðavísu verði efld
- Læra af öðrum 

- Samstarf um aðgerðir 
gegn gervifyrirtækjum 

- Aðstoð og samstarf um 
aðgerðir vegna brota á 
starfsmönnum



Verðum að hafa alla myndina

Kennitöluflakk og svört atvinnustarfsemi:

 Mikil meinsemd fyrir vinnumarkaðinn og 
samfélagið allt

 Tvær hliðar á sama peningi

Baráttan við þessa 
brotastarfsemi mikilvæg 
fyrir hagsmuni launafólks 
og atvinnulífið

Krafan er löggjöf og 
eftirfylgni sem tekur á 
vandanum af festu 

Það er hluti af heildarmyndinni



Hvað getum við gert?
• Krafist hertrar löggjafar - helstu áherslur og efnisþætti

• Fylgt því eftir að þær eftirlits-, viðurlaga- og refsiheimildir sem 
eru/verða til staðar séu nýttar

• Eflt samstarf við stjórnsýslustofnanir um eftirlit og eftirfylgni

• Eflt vinnustaðaeftirlit og gert það 
markvissara og árangursríkara

• Gert ríkari kröfur á 
notendafyrirtæki og aðalverktaka

• Gert ríkari kröfur á samtök 
atvinnurekenda

• Beitt félagslegum aðgerðum þegar 
þörf krefur

Áherslur í næstu kjarasamningum?



Ábyrgðin er allra

• Árangur byggir á miklu og góðu samstarfi allra 
þeirra sem málið varðar

– ASÍ og aðildarsamtökin 

– Stjórnvöld
• Vinnumálastofnun – Ríkisskattstjóri  – Vinnueftirlitið –

lögreglan (Sveitarfélögin)

– Samtök atvinnurekenda
• Þau bera líka ábyrgð og hafa skuldbindingar gagnvart 

vinnumarkaðinum 

• Þau bera líka skyldur gagnvart þeim fyrirtækjum sem 
virða kjarasamninga og lög og standa skil á sínu

– Fjölmiðla og samfélagið allt




