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Erlent starfsfólk í ferðaþjónustu
staðsetning og starfsumhverfi

Magnfríður Júlíusdóttir og Íris H. Halldórsdóttir

Land- og ferðamálafræðistofa, Háskóla Íslands
Rannsóknarmiðstöð ferðamála

Áherslur í erindi
• Greining á hlutdeild erlendra starfsmanna í mismunandi greinum
ferðaþjónustu á Íslandi og dreifing þeirra eftir svæðum
• Sýn starfsfólks svæðisbundinna verkalýðsfélaga á kjör og aðstæður
erlends starfsfólks í ferðaþjónustu
• Starfsmannamál í gæðakerfum ferðaþjónustunnar

Gögn:
• Tölur frá Hagstofu Íslands um launþega í
greinum tengdum ferðaþjónustu á Íslandi
2008-2017: sveitarfélög, landshlutar,
mánuðir, ár, skipting eftir ríkisfangi
(erlent/íslenskt)
• Viðtöl við starfsfólk svæðisbundinna
verkalýðsfélaga sumarið 2018 á Vestfjörðum,
Suðurlandi og í Reykjanesbæ
Ljósmynd MJ

Gullgrafaraæði í stofnun ferðaþjónustufyrirtækja
eftir hrun? Fjöldi skráðra fyrirtækja 1998, 2007 og 2016
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Hlutfall ferðaþjónustu á vinnumarkaði og landsframleiðslu
í OECD löndum 2016
Hlutfall ferðaþjónustunnar á Íslandi
í landsframleiðslu er hátt

MYND: OECD, 2018

Hlutfall þeirra sem vinna í ferðaþjónustu sem
hlutfall af heildar vinnumarkaði mest á Íslandi m.v.
önnur OECD ríki
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Aukning á fjölda
launþega í
ferðaþjónustu
síðastliðin 10 ár

Árið 2017 voru að jafnaði 25,5%
launþeganna erlendir ríkisborgarar

Fjölgun launþega í ferðaþjónustu, 2008 - 2017
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Skipting íslenskra og erlendra launþega í undirgreinum
ferðaþjónustunnar
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76% erlendra launþega í ferðaþjónustu vinna á gististöðum
og veitingahúsum
2017

Að jafnaði 7.493
erlendir starfsmenn
árið 2017
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Erlendir og íslenskir launþegar í ferðaþjónustu eftir
landshlutum 2017 (N=28.490)

Erlendir starfsmenn
41% á Suðurlandi, en
15% á Norðurlandi-eystra

Fjöldi erlendra launþega í ferðaþjónustu
eftir landhlutum 2009 og 2017
Erlent ríkisfang
Höfuðborgarsvæðið
Suðurnes
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland-vestra
Norðurland-eystra
Austurland
Suðurland
Ekki lögheimili á Íslandi
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2009

2017

Aukning

1.294
83
49
11
17
53
47
131

4.237
721
265
53
68
351
386
925

227%
769%
441%
382%
300%
562%
721%
606%
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487

959%

Árstíðarsveifla launþega í ferðaþj. eftir landshlutum 2017
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Í Mýrdalshreppi eru flest ný störf mönnuð af erlendum
ríkisborgurum eftir 2011

MJ, Byggt á gögnum Hagstofu Íslands

Vaxandi hluti erlendra félagsmanna í verkalýðsfélögum á
Suðurlandi og í Reykjanesbæ starfar í ferðaþjónustu
 Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis (VSFK) 2017:
57% erlendir ríkisborgarar. Mikil fjölgun á Keflavíkurflugvelli.

 Verkalýðsfélag Suðurlands (Hellu), ágúst 2017:
42% starfandi í ferðaþjónustu og 67% þeirra erlendir
 Verkalýðsfélgið Báran (Selfossi), 2016-2017:
25% félagsmanna erlendir; 40% starfa í ferðaþjónustu

Mál tengd ferðaþjónustu vaxandi verkefni
hjá verkalýðsfélögum
• Lög um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, 2010
- eftirlitsfulltrúar samtaka atvinnulífsins mest starfsfólk verkalýðsfélaga
- leiðbeina atvinnurekendum og starfsfólki um kjarasamninga

• „Ef vinnustaðaeftirlitið hefði ekki komið inn í verkalýðshreyfinguna,
veit ég ekki hvar við værum stödd.“
• „Er ekki pólitískur vilji til að halda þessu úti þannig að sómi sé að.“
• „Allir geta fengið kennitölu og stofnað fyrirtæki af hvaða vanviti sem er“

Mál tengd erlendu starfsfólki í ferðaþjónustu
• Vanreiknuð laun
- jafnaðarlaun í stað dagvinnu og eftirvinnu
- vaktafyrirkomulag, tvískiptar vaktir „sem við samþykkjum ekki“,
hvíldar- og frítími ekki virtur
• Leita til verkalýðsfélaga eftir að hætt í vinnu, „fólk er hrætt“
- geta sótt mál fyrir þau sem koma, - dómsmál unnist í félagsdómi og
hæstarétti á þessu ári
„vantar einhver viðurlög gagnvart þeim atvinnurekendum sem sífellt
brjóta af sér“

Erfitt að eiga við húsnæðismál
• Algeng samtenging vinnu og húsnæðis
- búseta starfsfólks ekki hluti af vinnustaðaeftirliti félaganna, en sjá ýmislegt
„… 18 manns inn í einu litlu sumarhúsi í kojum og þarna svaf hver ofan í
öðrum og fyrir þetta var hver og einn rukkaður um 38 þúsund krónur á mánuði“
„Launin eru eitt, húsaleigusamningar annað. Þarf klárlega að semja um þetta í
næstu kjarasamningum“
• Mörg dæmi um að starfsfólk verkalýðsfélaga hafi hjálpað erlendum
starfsmönnum sem missa bæði vinnu og húsnæði. Lenda í hlutverki
félagsmálayfirvalda „Það vantar útlendingaathvarf, eins og kvennaathvarf“

… og sjálfboðaliðastörf
• Vinnandi ferðamenn (working tourist). Erfitt að eiga við mál þegar að ungt
fólk er sátt við að fá frítt fæði og húsnæði og lítur á starfið sem hluta
ferðalagi um Ísland
• Mikið í hestaleigum „… er ekki blankasta fólkið í Þýskalandi sem vill vera
þrjá mánuði launalaust á Íslandi.“
• Í auknu mæli sagt vera námsmenn
• Sýn verkalýðsfélaganna:
„Það er ólöglegt að nota sjálfboðaliða í efnahagslegri starfsemi.“
- hægt að samþykkja stígagerð í þjóðgörðum en ekki vinnu í ferðaþjónustu

Sumir hópar í viðkvæmari stöðu
• Í vinnustaðaeftirliti á Suðurlandi mætt fólki af 80 þjóðernum.
Menningarmunur, m.a. í trausti til verkalýðsfélaga.
• Tengslanet misgott eftir landfræðilegum uppruna

- viðmælendur sammála um að Pólverjar séu duglegir að sækja rétt
sinn og hafi sterkt tengslanet
- Rúmenum fjölgar í ferðaþjónustu og koma líklega í gegnum írskar
ráðningarskrifstofur „Upplifi sem eina og mjög vanmáttugan hóp“

Vantar betri þjónustu við erlent starfsfólk
• Viðraðar áhyggjur af mismunum gagnvart félagsmönnum verkalýðsfélaga
- tungumál, bara íslenska, enska og pólska
„Er það hlutverk verkalýðsfélaga að kaupa túlk handa öllum?“
- eru ákvæði í lögum frá 1980 um að umsamin lágmarkskjör eigi að gilda óháð kyni
og þjóðerni og ný lög um jafna meðferð á vinnumarkaði frá 2018
• Vantar meiri þátttöku hins opinbera, bæði ríkis og sveitarfélaga, í upplýsingagjöf
til erlends starfsfólks og öryggisnet þegar brotið er á fólki
„Viðkvæm staða sem erlent starfsfólk er í. Þekkir ekki innviði hér, hvert á að leita
eftir upplýsingum“

Starfsmannamál í gæðakerfum ferðaþjónustunnar
• Fulltrúar verkalýðsfélagana telja að starfsmannamál og ábyrgð
fyrirtækja á þeim hafi orðið útundan hjá mörgum íslenskum fyrirtækjum
- Skorti fagmennsku og metnað þegar kemur að starfsmannahaldi
• Áhersla á sjálfbært og ábyrgt starfsmannahald hefur einnig orðið
útundan í umræðu um sjálfbæra og ábyrga ferðaþjónustu
-„Samfélagsleg ábyrgð í huga fyrirtækis er að henda hundrað þúsund kalli
í fótboltafélagið eða gefa skanna á elliheimilið eða hjúkrunarheimilið. En
allt sem viðkemur starfsfólki það er bara tekið út fyrir sviga“
-Einnig velt upp hlutverki Vakans í þessum efnum

Vakinn
Opinbert gæðakerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi
• Á höndum Ferðamálastofu

Síðan 2010
Markmið Vakans er að auka fagmennsku og efla gæði,
öryggi og umhverfisvitund í íslenskri ferðaþjónustu
• Gæðaviðmiðin
• Gæðakerfi ferðaþjónustu (annarra en gististaða)
• Almenn gæðaviðmið
• Sértæk fyrir ólíka starfsemi innan ferðaþjónustunnar (30 talsins)

• Gæðakerfi gististaða (stjörnuflokkun)
• Umhverfiskerfi

Dæmi úr almennu gæðaviðmiðum Vakans

3 Nægjanlegt er að senda inn eitt dæmi
fyrir hvora tegund eins og við á. Afmá
skal persónugreinanlegar upplýsingar.
Ennfremur þarf að senda inn yfirlýsingu
um að samningar séu til fyrir alla.
4 Nægjanlegt er að senda inn eitt dæmi
ásamt yfirlýsingu um að slík gögn séu til
fyrir alla
Sótt á www.vakinn.is

Almenn gæðaviðmið Vakans
• Taka á mannauðsmálum að einhverju leiti

• en, einfalt að fara framhjá lögum og reglum eins og dæmin sanna
• Gæðakerfið ekki hvítþvottur
• Er það hlutverk Vakans?

• Hvernig geta rekstraaðilar í ferðaþjónustu sem vilja vera með hlutina í
lagi unnið gegn neikvæðri ímynd?

Orðspor ferðaþjónustunnar?

Hugmynd um starfmannatengda vottun „Í lagi“
• Fyrirtæki með starfsmannamál í lagi geta komið því á framfæri við
viðskiptavini og unnið gegn neikvæðri ímynd
• Valkvætt merki
- Fyrirtæki semji við verkalýðsfélag á svæðinu um úttekt á
starfsmannamálum. Þau skoði t.a.m: tímaskráningu, launaseðla og
starfsmannahandbók.

• Tekið misjafnlega hjá verkalýðshreyfingunni. Er til skoðunar hjá
Starfsgreinasambandinu
- Tvíeggja sverð fyrir verkalýðsfélögin að votta rekstur

• Undir merkjum stærsta verkalýðsfélags Danmerkur
• 3F (Fagligt Fælles Forbund)

• Í boði fyrir veitingastaði og hótel
• Fyrirtæki semur við stéttarfélagið til þess að taka út stm.málin
• Láta sig bara varða eftirfarandi starfsheiti; kokka, þjóna, starfsmenn í móttöku og uppvaski

• Fyrirtækin fá í staðin að nota „OK Forhold“ merkið

• Um 2500 hótel og veitingastaðir með OK merkið í Danmörku
• App þar sem neytendur geta leitað eftir veitingastöðum og hótelum með merkið

Ábyrg ferðaþjónusta
• Festa og Íslenski ferðaklasinn
• Hvatningarverkefni til fyrirtækja um að setja sér markmið þegar
kemur m.a. að starfsmannamálum
- „Ábyrg ferðaþjónsta er hvatningarverkefni sem stuðlar að því að Ísland verði
ákjósanlegur áfangastaður ferðamanna um ókomna tíð. Verkefnið styður
styður þannig við sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir þjóðarinnar. Með ábyrgri
ferðaþjónustu er átt við að fyrirtækin axli ábyrgð á þeim afleiðingum sem
rekstur þeirra hefur á umhverfið og samfélagið.“

• Verkefni þar sem þátttakendur fá fræðslu og stuðning til þess að
stunda rekstur á ábyrgann hátt.

Meginniðurstöður og pælingar í lokin
• Sýn margra í verkalýðsfélögum að íslensk „græðgisvæðing“ hafi verið
of einkennandi í vexti ferðaþjónustu
- starfsmannamál á jaðrinum hjá mörgum fyrirtækjum sem sýna
starfsmönnum „virðingaleysi“ með „fljótandi kjörum“
• Er valfrjást að vera í samtökum atvinnurekenda á meðan skylduaðild
launþega að stéttarfélagi
• Margir starfsmenn í viðkvæmri stöðu þar sem eina tengingin við
íslenskt samfélag er í gegnum atvinnurekandann

Meginniðurstöður og pælingar í lokin
• Mikill hreyfanleiki erlends starfsfólks í ferðaþjónustu og fjölbreytileiki
hópsins er nýr veruleiki fyrir mörg staðbundin verkalýðsfélög
- miðlun upplýsinga til erlendra félagsmanna og eftirlit með að
samningum á vinnumarkaði sé fylgt, orðið eitt meginverkefni félaganna
• Það virðist ekki skorta samþykktir á milli aðila vinnumarkaðarins
varðandi stöðu erlends starfsfólks á Íslandi, en eftirlit yfirvalda hefur
ekki verið í takt við þróunina frá komu erlends launafólks í fiskiðnað,
stórar byggingaframkvæmdir og síðan í mörg smá og dreifð fyrirtæki í
uppsveiflu ferðaþjónustunnar eftir hrun.

Meginniðurstöður og pælingar í lokin
Ferðaþjónusta á Suðurlandi, allt til Hafnar, hefur hæsta hlutfall erlendra
starfsmanna, um 40%. Er líklega framtíðarveruleiki á þessu fjölfarnasta
ferðamannasvæði landsins.
• Hvaða áskoranir fylgja því fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu?
• Hvernig er litið á erlenda starfsmenn innan greinarinnar?
- gestavinnuafl, sem að auðvelt er að ráða og reka eftir þörfum, eða
starfskraft, sem vert er að hlúa að í alþjóðlegri samkeppni um hæft fólk?
• Er sú gagnrýni verkalýðsfélaga réttmæt að réttindi starfsmanna á
vinnumarkaði fái lítið rými í gæðakerfi ferðaþjónustunnar? Er þörf á
sérstakri vottun um að kjör og aðbúnaður [erlendra] starfsmanna séu í
góðu lagi, til að bregðast við neikvæðri fjölmiðlaumfjöllun?

