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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um breyting á lögum um nr. 47/1993, 
um frjálsan atvinnu- og búseturétt Iaunafólks innan Evrópska 
efnahagssvæðisins, og lögum nr. 97/2002, um atvinnuréttindi útlendinga, 771. 
mál.

Stöðug aukning hefur verið í útgáfu dvalarleyfa frá árinu 2003. Árið 2004 voru gefin 
út 6042 dvalarleyfi og á árinu 2005 voru gefin út 9331 dvalarleyfí eða sem nemur 
54% aukningu á milli ára. Langmesta fjölgunin hefur verið í útgáfu dvalarleyfa vegna 
atvinnuþátttöku, en sú þróun er í samræmi við þróun á íslenskum vinnumarkaði 
undanfarið.
Af tölfræði Útlendingastofnunar er ljóst að margir ríkisborgarar nýrra ríkja 
Evrópusambandsins kjósa að koma hingað til lands til að vinna þar sem eftirspum 
eftir fólki í vinnu hefur verið mikil. Með stækkun Evrópska efnahagssvæðisins 
fjölgaði ríkisborgurum þeirra ríkja sem njóta frjálsrar farar innan svæðisins. 
Aðlögunarákvæði sem samþykkt voru á Alþingi og tóku gildi 1. maí 2004 settu vissar 
takmarkanir á frjálsa för launafólks sem eru ríkisborgarar átta af tíu nýjum 
aðildarríkjum ESB.
Mikil eftirspum hefiir verið eftir fólki í störf sem innlendur vinnumarkaður hefur ekki 
getað annað. Fyrirtæki hafa því í ríkari mæli leitað á EES svæðið eftir fólki til vinnu. 
Athuga ber að í meðfylgjandi tölfræði má greina mikla aukningu í útgáfú dvalarleyfa 
vegna atvinnuþátttöku en óverulega aukningu í útgáfu EES leyfa. Launafólk nýju 
ríkjanna sem falla undir aðlögunarákvæðin fá útgefin dvalarleyfi vegna 
atvinnuþátttöku og skýrist fjölgunin m.a. af því.

Útlendingastofnun telur að sú leið sem lögð er til í lagafrumvarpinu, þ.e. að áfram 
verði ákveðið eftirlit með aðstæðum á vinnumarkaði með það að fyrir augum að líta 
þurfl til hugsanlegra langtímaáhrifa af stækkun Evrópska efnahagssvæðisins, sé 
skynsamleg og þannig verði hægt að hafa yfírsýn yfír innlendan vinnumarkað á 
meðan vinnumarkaðurinn og íslenskt samfélag aðlagast breyttum aðstæðum.

Einstaklingar frá umræddum ríkjum þurfa engu að síður að sækja um dvalarleyfi sem 
EES borgarar ætli þeir sér að vera hér lengur en þrjá mánuði eða allt að sex mánuði í 
atvinnuleit. Þar af leiðandi telur Útlendingastofnun nauðsynlegt að heimilt verði að 
samkeyra upplýsingar Vinnumálastofnunar, Útlendingastofnunar, lögreglu og 
skattyfirvalda, því án heimildar til upplýsingaskipta er umræddum stjómvöldum gert 
mjög erfítt að sinna sínum lögbundnu hlutverkum.
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Að öðru leyti tekur Útlendingastofhun undir þau sjónarmið sem fram koma í 
athugasemdum við lagafrumvarp þetta.

Virðingarfyllst, 
f.h. Útlendingastofiiunar

Hildur Dungal

Meðfylgjandi: Tölfræði
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Útgefín leyfi eftir tegundum 2004-2005

Tegundir dvalarleyfa:

A. Dvalarleyfi án atvinnuþátttöku
B. Dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku
C. Dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku
D. Óendumýjanlegt dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku
E. Dvalarleyfi fyrir aðstandendur skv. 13. gr. útlendingalaga
F. Dvalarleyfí vegna námsdvalar
G. Dvalarleyfi vegna vistráðningar
H. Dvalarleyfi af mannúðarástæðum skv. 2. mgr. 11. gr. útlendingalaga
I. Dvalarleyfi skv. 11. gr./3mgr.
J. Dvalarleyfi til EFTA eða EES útlendings 
K. Búsetuleyfi
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