
Erindi nr. P 
komudagur 200Q>

Selma Hafliðadóttir

From: ingibjorg. broddadottir@fel.stjr. is

Sent: 26. apríl 2006 12:44

To: Selma Hafliðadóttir

Cc: amig@krokur.is; saeunn.stefeinsdottir@fel.sQr.is; ragnhildur.arnljotsdottir@fel.stjr.is;
thor.thorarinsson@fel.stjr.is

Subject: Fw: Starfsemi innflytjendaráðs 

E]starfsemi innflytjendaráðs

Fw: Starfsemi innflytjendaráðs
Málsnúmer: FEL06040063 
Búið til: 04/26/2006
Ábyrgur: Ingibjörg Broddadóttir

Félagsmálaráðuneytið
M i n n i s b l a ð

Áskriftin
Viðtakandi:______ Félagsmálanefnd Alþingis
Sendandi: Félagsmálaráðuneyti
Dagsetning: 26.04.2006
Málsnúmer: FEL06040063
Bréfalykill: 551
Efni: Starfsemi innflytjendaráðs
Tilmæli ráðherra:

Vísað er til beiðni er fram kom á fundi félagsmálanefndar Alþingis, 24. apríl sl. Hér með 
eru nefndinni sendar upplýsingar um starf innflytjendaráðs.

Staða innflytjendaráðs aprfl 2006 

Inngangur
í ráðinu sitja eftirtaldir:
Ámi Gunnarsson formaður fulltrúi félagsmálaráðherra, Tatjana Latinovic einnig tilnefnd 
af félagsmálaráðherra, Vilborg Ingólfsdóttir fulltrúi heilbrigðis-og 
tryggingamálaráðuneytis, Þorsteinn Davíðsson fulltrúi dóms-og kirkjumálaráðuneytis, 
Kristín Jónsdóttir fulltrúi menntamálaráðuneytis og Hildur Jónsdóttir fulltrúi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Ritari ráðsins er Ingibjörg Broddadóttir. Sæunn Stefánsdóttir mun 
taka sæti Áma Gunnarssonar í innflytjendaráði 1. maí nk.

Ráðið var skipað í nóvember 2005 í kjölfar þess að félagsmálaráðherra kynnti í 
ríkisstjóm tillögur nefndar um aðgerðir til að tryggja aðlögun innflytjenda að íslensku 
samfélagi. Nefndin lagði til stofiiun Innflytjendaráðs sem ætlað yrði að virkja til 
samstarfs alla heistu hagsmunaaðila á sviði málaflokksins. í skýrslu nefndarinnar var 
jafnfiramt lagt til að innflytjendaráð yrði ríkisstjóminni til ráðuneytis við mótun steftiu í
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málefnum innflytjenda og hefði umsjón með framkvæmd hennar. Innfiytjendaráði er 
ennfremur ætlað að sjá um gerð þjónustusamninga sem taka til brýnna verkefha á þessu 
sviði. Skyldi innflytjendaráð meta hverju sinni hverjir séu best til þess fallnir að annast 
slík verkefni. Gert var ráð fyrir að þjónustusamningamir innihéldu samkomulag um sex 
verkefiii og gert ráð fyrir því gert að verkefnin kæmu til framkvæmda á nokkurra ára 
tímabili.

Staða innflytjendaráðs
Fyrsti fundur ráðsins var haldinn seinni hluta nóvember sl. og hefur ráðið fundað alls 
fjórum sinnum. Ráðið hefur notað þennan tíma til að fara yfir stöðu innflytjendamála í 
landinu og leggja drög að framkvæmdaáætlun. Það lá ljóst fyrir þegar í upphafi að ekki 
yrði mögulegt að gera þjónustusamninga fyrr en skýrar upplýsingar lægju fyrir um 
þörfma. Við blasir m.a. að samræma þarf alla tölfræði um málaflokkinn svo hægt að sé 
taka ákvarðanir um þjónustuþörf, framboð á íslenskukennslu, túlkun og margt fleira sem 
greint verður nánar frá hér á eftir.

Innflytjendaráð hefur m.a. annars aflað upplýsinga hjá ýmsum aðilum sem að 
málaflokknum koma. Á fundi ráðsins hafa komið fulltrúar Alþjóðahúss, Rauða kross 
íslands og Fjölmenningarseturs. Þá hafa fulltrúar ráðsins kallað eftir upplýsingum hver í 
sínu ráðuneyti og hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um stöðu innflytjendamála og 
hvar úrbóta sé helst þörf. Framundan eru fundir með fleiri aðilum, m.a. koma fulltrúar 
ASÍ til fundar við ráðið þann 28. 04. nk og fulltrúar Samtaka atvinnulífsins innan 
skamms.

Þá má geta þess að Hagstofan og félagsmálaráðuneytið hafa efnt til samstarfs um 
úrvinnslu úr gögnum Hagstofunnar þar sem dregin verða fram atriði sem lúta að 
innflytjendum m.a. um uppruna, kyn og aldur. Þetta verkefni verður unnið sumarið 2006.

Unnið er að framkvæmdaáætlun fyrir innflytjendaráð og eru drög í vinnslu sem verða 
kynnt á næsta fundi ráðsins, þann 28. 04. nk. Þau eru að vissu leyti í samræmi við tillögur 
framangreindrar nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Verður hér í 
stuttu máli greint frá hluta þeirra hugmynda sem fram hafa komið í innflytjendaráði og 
eru til umræðu þar. Að svo komnu máli er ekki hægt að greina frá því hvaða verkefni 
verða sett í forgang né hverjum yrði falið að vinna hvert verkefiii. Á hinn bóginn er ljóst 
brýnt er að ýta úr vör nokkrum verkefnum hið allra fyrsta.

1. Að innflytjendur fái í hendur nauðsynlegustu upplýsingar um við komuna til landsins í 
formi bæklings - Fyrstu skrefin
Byggt verði á þeirri vinnu sem þegar er fyrir hendi. Verkið verði unnið í samvinnu við 
Alþjóðahús Fjölmenningarsetur, ASÍ, Vinnumálastofiiun, Útlendingastofnun og 
heilbrigðis-, menntamála-, og dómsmálaráðuneyti. Safnað verði og farið yfir það efni 
sem til er á íslensku og erlendum málum, unnið úr því, nýtt efni samið ef þörf er á og sett 
saman í stuttan bækling. Þýtt á 10 tungumál.

2. Að tryggja miðlun nauðsynlegra upplýsinga til fólks sem ekki talar íslensku.
Byggt verði á þeirri vinnu sem þegar er fyrir hendi. Ábyrgð Fjölmenningarseturs í 
verkefninu felst í uppbyggingu veftrésins, gerð orðskýringa og fleira. Hér er um að ræða 
lið í verkefninu ísland.is sem er í umsjón forsætisráðuneytis, en byggir á samstarfi við
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fjölmarga aðila.

3. Aðfyrir liggi á hverjum tíma grunnupplýsingar í tölum um innflytjendamál á íslandi. 
Gagnagrunnur verði settur saman á vegum félagsmálaráðuneytis/Innflytjendaráðs. Þar 
fari fram söfnun og utanumhald á tölfræði um innflytjendur. Unnið í samstarfi við 
Hagstofuna ásamt Útlendingastofhun, Vinnumálastofiiun og fleiri aðila.

4. Aðjyrir liggi upplýsingar um aðstœður fólks a f erlendum uppruna og hvað gert sé a f 
hálfu ríkis, sveitarfélaga, stofhana, samtaka og hagsmunaaðila til að tryggja aðlögun 
innflytjenda að íslensku samfélagi/gagnkvœma aðlögun.
Aflað verði upplýsinga um stefnumótun, sérstök verkefni, þjónustu og aðra starfsemi sem 
tengist málefnum innflytjenda. Farið verði yfir löggjöf sem snertir hagsmuni innflytjenda 
sérstaklega. Hér má einnig nefna könnun á stefnumótun í málefnum innflytjenda hjá 
sveitarfélögunum, sem unnin yrði af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og 
innflytjendaráði. Þá er mikilvægt að könnun Fjölmenningarseturs, sem þegar hefur verið 
framkvæmd á Vestfjörðum og Austurlandi, nái til landsins alls.

5. Að bæta aðgengi fullorðinna (á vinnumarkaði og utan hans) að gœða námi í íslensku 
Tekið verði saman yfírlit yfir framboð á íslensku kennslu fyrir fullorðna, þar með talin 
umsjón, hvar sé kennt, hvað sé kennt og á hvaða tungumálum. Farið verði yfir allt 
námsfiamboðið og metið hvað sé vel gert og hvað megi betur fara. Námstækifærin verði 
metin með tilliti til aðgengi m.a. gagnvart búsetu. Farið verði yfir kostnað af hverju 
námskeiði og kostnaðarskiptingu. Unnið í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, 
Vinnumálastofhun, Endumenntunarstofiianir, KHÍ, HÍ, Félag framhaldsskólakennara og 
fleiri aðila.

6. Að nemendur íframhaldsskólum fái bœtt og aukin tœkifœri til náms og kunnátta í 
móðurmáli verði, svo sem kostur er, viðurkennd til eininga.
í þessu felst m.a. kortlagning á því hvað nemendum stendur til boða í hverjum skóla og 
mat á því sem boðið er upp á.

7. Að böm í leik- og grunnskólum fá i (svo sem kostur er) tœkifieri til að viðhalda 
móðurmáli sínu.

8. Að draga úr fordómum og efla umburðarlyndi meðal bama og ungmenna. 
Formdómafræðsla þar sem unnin væru verkefni í leik- og grunnskólum og eftir atvikum 
framhaldsskólum, m.a. annars í formi jafningjafræðslu

9. Að fjölga tœkifœrum innflytjenda til starfa og starfstengds náms, þar með talin eftir 
atvikum viðurkenning á erlendum námsgráðum. Unnið m.a. í samstarfi við 
Vinnumálastofiiun og menntamálaráðuneytið. í þessu gæti falist frumkvæði að sérstökum 
námskeiðum fyrir innflytjendur

Að lokum má geta þess að félagsmálaráðuneyti á gott samstarf við Fjölmenningarsetrið 
en þar fer fram Qölþætt þjónusta við fólk af erlendum uppruna. Fjölmenningarsetrið er rekið 
á vegum félagsmálaráðuneytis.
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