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GGÓ/ts

Efni: Umsögn Fræðslumiðstöðvar Reykjavikur um frumvarp til laga um útlendinga 

Okkar forsendur
Böm innflytjenda (þeir sem ætla að setjast hér að) og útlendingar sem búa í Reykjavík 
(vinnuafl á faraldsfæti) eru skjólstæðingar okkar. Þau fá hér menntun og eiga hér sína 
bamæsku og fara að líta á sig sem íslendinga og þróa ekki móðurmál sitt á sama hátt og 
íslensku þar sem þau nema á því tungumáli. Réttur þeirra til veru hér er ekki tryggður.
• í frumvarpinu er sjónum fremur beint að útlendingum, hælisleitendum og flóttamönnum - 

hinum eiginlegu útlendingum og er það vel.
• Mun minni áhersla er á málefni innflytjenda og þar hefði þurft heilstæðari löggjöf.

Athugsemdir við 15. gr.

• Sú grein hefur breyst og orðalagi hnikað til þannig að ætla má að verið sé að þrengja 
möguleika fólks/vinnuafls til þess að fá búsetuleyfi. Áður stóð „rétt“ til að öðlast 
búsetuleyfi því hefur verið breytt og nú stendur „veita má“ þannig að það er mun 
óskilgreindara og skapar e.t.v. óöryggi.

• Það virkar óljóst hvort búsetuleyfí komi til eftir 3 ja ára dvöl eða 6 ára dvöl. Þyrfti að skýra 
svo það valdi ekki misskilningi.

• Enn gildir að það er dómsmálaráðherra en ekki menntamálaráðherra sem setur reglur um 
námskeið í íslensku fyrir útlendinga. Reglugerðin er eðlilega ekki komin út en hér vakna 
spurningar eins og hvað á fólk að kunna eða læra.

• Engin ábyrgð er lögð á atvinnurekendur -  þeim beri að gefa fólkinu svigrúm eða sjá til 
þess og gefa því tíma til þess að læra íslensku. Hvenær kann maður íslensku? Þeir sem hafa 
ensku sem dugar sem samskiptamál eru slakastir við að leggja sig fram um að læra 
íslensku.

Niðurstaða
• Frumvarpið einkennist nokkuð mikið af reglugerðarheimildum -  stefnu stjórnvalda hveiju 

sinni. Heimildir skipta tugum.

mailto:fmr@rvk.is


Það er ekki bætt úr því að flest (aðallega tvö) ráðuneyti hafa með málflokkinn að gera. Það 
gerir alla meðferð og þróun málaflokksins mun þyngri í vöfum og gæti tafið þróun.

Dvalar- og atvinnuleyfisveitingar eru ekki sameinaðar undir einn hatt (gæti tafið framgang 
mála).

Skýra þarf rétt forræðislausra erlendra barna - geta verið flóttamenn eða hælisleitendur. 
Það hefur komið fyrir að þessi börn missi foreldra, erlenda foreldrið flytji úr landi vegna 
skilnaðar, bamið er eftir hjá foreldri sem ekki er blóðforeldri eða barnið eða unglingurinn 
sé yfirgefinn. Hver er þá réttur þeirra?
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