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Efni: Frumvarp til laga um útlendinga á 127 löggjafarþingi 2001-2002.

Samtökum atvinnulífsins (SA) hafa borist til umsagnar frumvarp til laga um útlendinga. 
Frumvarpið er að stofni til frumvarp það sem lagt var fram á 126 löggjafarþingi 2000- 
2001, ásamt breytingum sem gerðar hafa verið á milli þinga af allsheijamefhd og 
dómsmálaráðuneyti.

I athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að að við samningu frumvarpsins hafí 
verið höfð hliðsjón af norrænni löggjöf og að verulegu leyti stuðst við norsku útlendinga- 
lögin. Þyki þau lög heppileg íyrirmynd þar sem Island og Noregur séu einu ríkin á 
Norðurlöndum sem eigi aðild að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES- 
samningnum) en ekki Evrópusambandinu (ESB), auk þess sem ríkin hafi hliðstæða stöðu 
gagnvart ESB innan Schengen samstarfsins.

Samtök atvinnulífsins taka undir framangreind sjónarmið og lýsa stuðningi við það að 
norræn löggjöf og þá einkum norsku útlendingalögin séu höfð til hliðsjónar við setningu 
laga um útlendinga.

Varðandi einstakar greinar frumvarpsins er gerð athugasemd við 13. gr. um dvalarleyfí 
fyrir aðstandendur. Lagt er til að efni greinarinnar verði breytt á þann veg að heimilt 
verði að veita nánar tilgreindum aðstandendum dvalarleyfi í stað þess að um óskoraðan 
rétt sé að ræða. Með smá lagfæringu á orðalagi 1. mgr. mætti ná þessari hugsun. Lagt er 
til að í stað orðanna: "eða búsetuleyfi eiga, að fenginni umsókn, rétt á dvalarleyfi," komi: 
"eða búsetuleyfi geta, að fenginni umsókn, fengið dvalarleyfí,"

Þá vekur það athygli að við gerð frumvarpsins er í verulegum atriðum vikið frá því sem 
tíðkast á hinum Norðurlöndunum varðandi afgreiðslu atvinnuleyfa til útlendinga.

Á hinum norðurlöndunum er veiting dvalar- og atvinnuleyfa útlendinga á hendi þess 
aðila sem fer með málefni útlendinga, en hér á landi koma tveir aðilar að málinu. 
Útlendingaeftirlit veitir dvalarleyfi en Vinnumálastofnun í umboði félagsmálaráðherra 
veitir atvinnuleyfi. Ekki má veita útlendingi frá ríki utan EES svæðisins atvinnuleyfi 
nema viðkomandi hafi dvalarleyfi og leyfin verða að liggja fyrir áður en útlendingurinn
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kemur í íyrsta sinn til landsins. Veldur það óþarfa töfum á afgreiðslu mála að fjalla þurfí 
um umsókn í tveimur stofnunum í stað einnar eins og á hinum norðurlöndunum.

I greinargerð með frumvarpi til laga um útlendinga er tekið fram að miðað sé við óbreytt 
fyrirkomulag að þvi er varði rétt útlendinga til atvinnu og visað til þess að um það efni 
gildi sérstök löggjöf undir yfírstjóm félagsmálaráðherra, sbr. lög nr. 133/1994 um 
atvinnuréttindi útlendinga.

Engar frekari skýringar eru á þessari afstöðu þeirra sem unnu að gerð frumvarpsins. Þar 
sem einnig liggur fyrir Alþingi frumvarp að breytingum á lögum nr. 133/1994 væri 
tækifæri til að samræma afgreiðslu dvalar- og atvinnuleyfa við það sem tíðkast á hinum 
norðurlöndunum. Þó ekki væri til annars en spara tíma og fyrirhöfn við afgreiðslu 
dvalar- og atvinnuleyfa útlendinga.

Samtök atvinnulífsins telja það bæði skynsamlegt og hagkvæmt að útgáfa dvalar- og 
atvinnuleyfa útlendinga verði færð á eina hendi og telja eðlilegt að það verði á hendi 
útlendingaeftirlits á sama hátt og gerist í nágrannalöndum okkar.

Með framangreindum athugasemdum lýsa Samtök atvinnulífsins yfír stuðningi við að 
frumvarpið verði samþykkt.

Virðingarfyllst,

Jón H. Magnússon


