Starfsmannaleigur og
útsendir starfsmenn

Atriði sem erlend þjónustufyrirtæki,
starfsmannaleigur og innlend notenda
fyrirtæki þurfa að hafa í huga

Vinnumálastofnun fer með framkvæmd laga nr. 45/2007 um
réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn
tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra.
Starfsmennirnir eru í daglegu tali kallaðir útsendir starfsmenn
(e. posted workers). Þá fer Vinnumálastofnun einnig með fram
kvæmd laga nr. 139/2005 um starfsmannaleigur (e. temporary
work agencies). Í þessum bæklingi verða kynntar helstu reglur
er varða útsenda starfsmenn og starfsmannaleigur.

Útsendir
starfsmenn
Upplýsingaskylda
Lög nr. 45/2007 gilda um fyrirtæki
(þjónustufyrirtæki) sem hefur
staðfestu í öðru ríki innan EES,
öðru EFTA-ríki eða Færeyjum og
sendir starfsmann tímabundið
hingað til lands í tengslum við veitingu
þjónustu með eftirtöldum hætti:
a. Starfsmaður sendur hingað til
lands á vegum fyrirtækisins og
starfar hann undir verkstjórn
þess í tengslum við samning
við notendafyrirtæki um
veitingu þjónustu hér á landi,
b. starfsmaður sendur hingað til
lands á vegum fyrirtækisins til
starfsstöðvar eða fyrirtækis
í eigu sömu fyrirtækjasam
stæðu hér á landi eða
c. á vegum fyrirtækis og starfs
maður er leigður gegn gjaldi til
að sinna störfum á vinnustað
notendafyrirtækis undir verk
stjórn þess. Hér er átt við
starfsmannaleigur og gilda lög
nr. 45/2007 þ.a.l. líka um þær.

Þá er það skilyrði að ráðningar
samband sé á milli fyrirtækisins
og starfsmannsins þann tíma
sem hann starfar hér á landi.
Ná lögin þar af leiðandi ekki til
starfa sjálfstæðra verktaka.
Lögin kveða á um skyldu þjónustu
fyrirtækja, sem hyggjast veita
þjónustu hér á landi lengur en
samtals tíu virka daga á hverjum tólf
mánuðum að veita Vinnumálastofnun
upplýsingar um, m.a., veitingu
þjónustunnar og yfirlit yfir þá
starfsmenn sem starfa munu hér á
landi á vegum fyrirtækisins.
• Upplýsingarnar skulu veittar með
rafrænum hætti á heimasíðu
stofnunarinnar, www.vmst.is.
Undanþága frá upplýsingaskyldu
þjónustufyrirtækis er vegna
þjónustu sem felur í sér sérhæfða
samsetningu, uppsetningu, eftirlit
eða viðgerð tækja og er ekki ætlað
að vara lengur en fjórar vikur á
hverjum tólf mánuðum. Í þeim tilvikum
þarf fyrirtæki ekki að skrá sig.
• Leiki vafi á um hvort þjónustu
fyrirtæki beri að tilkynna sig til
Vinnumálastofnunar skal í öllum til
vikum haft samband við stofnunina
til þess að fá ráðleggingar þar um.

Ef þú ert ekki viss - hafðu þá samband.

Starfskjör útsendra
starfsmanna
Þann tíma sem útsendur starfsmaður
starfar hér á landi gilda íslensk lög
um starfskjör hans. Þar með talin lög
nr. 55/1980 um starfskjör launafólks
og skyldutryggingu lífeyrissréttinda.
Lögin kveða á um að laun og önnur
starfskjör sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um, skulu vera
lágmarkskjör. Íslenskir kjarasamningar
eru lögbundnir og kveða á um lág
markskjör fyrir erlenda starfsmenn
sem hingað eru sendir tímabundið
til lands til starfa hér á landi. Þá
skal starfsmaður njóta réttar til
launa í veikinda- og slysatilvikum
á meðan hann starfar hér á landi
í tengslum við veitingu þjónustu.
• Til þess að tryggja að starfskjör
erlendra starfsmanna séu í sam
ræmi við íslenska kjarasamninga á
meðan starfstími þeirra á Íslandi
varir óskar Vinnumálastofnun
eftir afritum af ráðningarsamningum þeirra starfsmanna sem
hingað eru sendir til lands.

Notendafyrirtæki
Innlenda notendafyrirtækið sem nýtir
sér þjónustu erlends þjónustufyrir
tækis ber að óska eftir skriflegri
staðfestingu um að það hafi sinnt
upplýsingaskyldu sinni til Vinnumálastofnunar. Verði þjónustufyrirtæki
ekki við beiðni notendafyrirtækis skal
það tilkynnt til Vinnumálastofnunar
ásamt því að veita upplýsingar um
nafn fyrirtækis, nafn fyrirsvarsmanns
þess, heimilisfang í heimaríki og
tegund þjónustunnar sem veita skal.

Upplýsingaskylda
Lög nr. 139/2005 gilda um starfs
mannaleigur á innlendum vinnumarkaði og starfsmenn þeirra. Með
starfsmannaleigu er átt við þjónustufyrirtæki sem samkvæmt samningi
leigir út starfsmenn sína gegn gjaldi
til að sinna störfum á vinnustað
notendafyrirtækis undir verkstjórn
þess síðarnefnda. Starfsmannaleigum
sem ekki hafa staðfestu á Evrópska
efnahagssvæðinu eða í EFTA ríki
er óheimilt að veita hér þjónustu
án staðfestu nema samningar sem
Ísland á aðild að heimili slíkt.

Fulltrúi
Veiti fyrirtæki þjónustu á Íslandi
í samtals lengur en fjórar vikur
á hverjum tólf mánuðum skal
það hafa fulltrúa hér á landi.
Fulltrúinn getur verið verið einn af
starfsmönnum fyrirtækisins sem
starfar tímabundið hér á landi. Ekki
er skylt að tilnefna fulltrúa ef færri
en sex starfsmenn starfa að jafnaði
hér á landi á vegum fyrirtækisins.
Fulltrúi fyrirtækisins kemur fram
fyrir hönd þess og ber ábyrgð á að
veita stjórnvöldum upplýsingar.

Starfsmannaleigur
Hver sá sem vill reka starfsmanna
leiguhér á landi, innlendur sem erlendur, skal tilkynna um það til Vinnumálastofnunar eigi síðar en sama dag
og starfsemin hefst í fyrsta skipti.
Hyggist starfsmannaleiga veita
þjónustu hér á landi samtals
lengur en tíu virka daga á hverjum
tólf mánuðum skal veita Vinnumálastofnun upplýsingar um
starfsmenn þ.á m. nafn, kennitölu,
dvalarstað þeirra og dvalartíma.

Ef þú ert ekki viss - hafðu þá samband.

Almennar fyrirspurnir um starfsmannaleigur og
þjónustufyrirtæki frá Evrópska efnahagssvæðinu
má senda á netfangið atvinnurettindi@vmst.is.
Frekari upplýsingar og aðgang að skráningarkerfi er að finna
á vef Vinnumálastofnunar, www.vmst.
is undir flokknum „Atvinnurekandi“.

• Skráning á starfsmannaleigu og
tilkynningar um starfsmenn sem
hingað eru sendir til lands er gerð
með rafrænum hætti á heimasíðu
Vinnumálastofnunar, www.vmst.is.

Starfskjör starfsmanna
starfsmannaleiga
Starfsmaður starfsmannaleigu
skal á þeim tíma sem hann sinnir
störfum fyrir notendafyrirtæki að
lágmarki njóta sömu launa og annarra
starfskjara og hann hefði notið ef
hann hefði verið ráðinn beint til
notendafyrirtækisins til að gegna
sama starfi. Vinnumálastofnun kallar
ávallt eftir ráðningarsamningum
til að tryggja starfskjör þessara
starfsmanna og að þau séu í samræmi við gildandi kjarasamninga.
Er að öðru leyti vísað í umfjöllun um
starfskjör útsendra starfsmanna
hér að framan, en líkt og fram
hefur komið gilda lög nr. 45/2007
einnig um starfsmannaleigur.

Fulltrúi
Starfsmannaleiga sem veitir þjónustu
á Íslandi samtals lengur en tíu virka
daga á hverjum tólf mánuðum skal
hafa fulltrúa hér á landi. Fulltrúinn
getur verið einn af starfsmönnum
starfsmannaleigunnar sem starfa hér
á landi. Fulltrúi fyrirtækisins kemur
fram fyrir hönd þess og ber ábyrgð
á að veita stjórnvöldum upplýsingar.

Notendafyrirtæki
Notendafyrirtæki ber að óska eftir
skriflegri staðfestingu um að starfsmannaleiga hafi sinnt tilkynningarskyldu sinni til Vinnumálastofnunar.
Hafi starfsmaður áður starfað hjá
notendafyrirtæki er óheimilt að
leigja hann út til þess fyrirtækis
fyrr en að sex mánuðum liðnum.
Þá er starfsmannaleigu óheimilt að
takmarka rétt starfsmanns sem
leigður hefur verið til notenda
fyrirtækis til að stofna síðar til
ráðningarsambands við það fyrirtæki.
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Jafnframt skal m.a. upplýsa um nafn
og kennitölu notendafyrirtækis.

