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Minnisblað

Samantekt um rétt kvótaflóttafólks til dvalar- og búsetuleyfls í norrænni loggjöf

507. vwk
íslensk löggjof

Núgildandi lög nr. 96/2002 um útlendinga

Skv. 51. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga (hér eftir nefnd útlendingalög) heimilar Útlendingastofiiun 
hópum flóttamanna komu til landsins í samræmi við ákvörðun stjómvalda að fenginni tillögu 
Flóttamannanefhdar. Þeir hópar sem koma til íslands á grundvelli ákvæðisins eiga að fá dvalarleyfi til 
þriggja ára sem ekki er háð takmörkunum (= myndar grundvöll fyrir búsetuleyfi). Að þeim tíma liðnum er 
hægt að fá endumýjun á tímabundnu dvalarleyfi til eins árs áður en sótt er um búsetuleyfi (ótímabundið 
dvalarleyfi).

Ekki gilda sérstakar reglur um búsetuleyfi fyrir kvótaflóttafólk heldur eiga almennar reglur útlendingalaga 
við um þau réttindi til þessa hóps. Meginregla 15. gr. útlendingalaga um búsetuleyfi felur í sér að hægt er 
að sækja um búsetuleyfi hafi umsækjandi dvalið hér samfellt síðustu fjögur ár samkvæmt dvalarleyfi sem 
getur verið grundvöllur búsetuleyfis. Skilyrði fyrir búsetuleyfi eru talin upp í ákvæðinu og eru m.a. 
eftirfarandi:

• Utlendingur hafi sótt námskeið í íslensku fyrir útlendinga.
• Ekki liggja fyrir ástæður sem valdið geta því að honum verði vísað úr landi, sbr. 1. mgr. 20. gr. 

laganna.
• Útlendingur sýni fram á að framfærsla hans hafi verið trygg á dvalartíma og að hann hafi getað og 

geti framfleytt sér hérlendis með löglegum hætti. Greiðslur almannatrygginga, atvinnuleysisbætur1 
eða greiðslur í formi félagslegrar aðstoðar ríkis eða sveitarfélags teljast ekki til tryggrar 
framfærslu samkvæmt ákvæðinu. Heimilt er að víkja frá þessu skilyrði ef framfærsla hefur verið 
ótrygg um skamma hríð og ríkar sanngimisástæður mæla með því.

• Útlendingur hafi haft dvalarleyfi á sama grundvelli síðustu fjögur ár áður en umsókn um 
búsetuleyfi er lögð fram og skilyrði þess leyfis eru enn uppfyllt.

•  Útlendingur eigi ekki lengur ólokið máli í refsivörslukerfinu þar sem hann er grunaður eða 
sakaður um refsiverða háttsemi.

Norsk löggjöf

í norsku útlendingalögunum2 er vikið að kvótaflóttafólki í 35. gr. laganna. Kvótaflóttafólk fær annað hvort 
dvalarleyfi fyrir eða efltir komu þeirra til landsins og fær þá ýmist dvalarleyfi flóttamanns/hæli eða 
dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Fyrsta dvalarleyfi er tímabundið skv. almennum reglum laganna og 
getur gilt frá einu ári allt upp í þrjú ár, sbr. 60. gr. laganna. Þá gilda almennar reglur um endumýjun

1 Með einu af þremur frumvörpum til breytinga á útlendingalögum er lagt til að greiðslur almannatrygginga og 
atvinnuleysisbætur verði tekið út úr ákvæðinu, sjá þskj. 976, 585. mál.
2 Lov om utlendingers adgang til riket og deres ophold her (LOV-2008-05-15-35, utlendingsloven).
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dvalarleyfa fyrir þennan hóp eins og aðra, sbr. 61. gr. laganna (skilyrði um að forsendur dvalar séu áfram 
til staðar).

Eftir þriggja ára samfellda dvöl á grundvelli dvalarleyfis sem myndar grundvöll fyrir búsetuleyfi er hægt 
að sækja um búsetuleyfi skv. almennum reglum, sbr. 62. gr. laganna. Meðal skilyrða fyrir búsetuleyfi er 
að skilyrði hins tímabundna dvalarleyfis séu enn uppfyllt. í ákvæðinu eru ekki sett fram sérstök 
framfærsluskilyrði heldur virðst gengið út frá að við mat á því hvort skilyrði hins tímabundna leyfis séu 
uppfyllt falli framfærslan þar undir. Þeir sem fá stöðu flóttamanns eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum 
eru undanþegnir framfærsluskilyrðinu skv. 58. gr. laganna og reglugerðar um útlendinga, ákvæði 10-7. 
Við endumýjun tímabundins dvalarleyfis gilda sömu framfærslukröfur og við fyrsta leyfi.

Þótt það sé ekki tekið fram berum orðum í 62. gr. norsku útlendinganna má lesa út úr ofangreindum 
ákvæðum að ekki séu gerðar sérstakar framfærslukröfur til flóttafólks við umsókn um búsetuleyfi, hvort 
sem um er að ræða einstaklinga sem sækja um hæli í Noregi eða kvótaflóttafólk.

Finnsk löggjöf

Skv. 39. gr. finnsku útlendingalaganna3 eru þeir einstaklingar sem fá hæli eða dvalarleyfi af 
mannúðarástæðum undanþegnir kröfu um að sýna fram á framfærslu. Fyrsta dvalarleyfi er veitt til fjögurra 
ára, sbr. 7. mgr. 53. gr. laganna. Samkvæmt 2. mgr. 54. gr. laganna er síðan unnt að endumýja 
tímabundna dvalarleyfið ef skilyrði þess eru enn uppfyllt. Kvótaflóttafólk fær stöðu flóttamanns/hæli og 
dvalarleyfi á þeim gmndvelli.

Eftir fjögurra ára samfellda dvöl á grundvelli dvalarleyfis sem myndar grundvöll fyrir búsetuleyfi4 er hægt 
að sækja um búsetuleyfi skv. almennum reglum, sbr. 56. gr. laganna. Meðal skilyrða fyrir búsetuleyfi er 
að skilyrði fyrra dvalarleyfis séu enn uppfyllt og að ekkert í lögunum komi í veg fyrir útgáfu búsetuleyfis. 
I ákvæðinu em ekki sett fram sérstök framfærsluskilyrði. Fyrirkomulagið er því með svipuðum hætti og í 
Noregi.

Dönsk löggjöf

í dönsku útlendingalögunum er kveðið á um dvalarleyfi kvótaflóttafólks í 8. gr. laganna5. Ekki er vikið að 
gildistíma leyfisins í ákvæðinu sjálfu en á vefsíðu dönsku útlendingastofnunarinnar 6 kemur fram að 
kvótaflóttamaður fái í fyrstu dvalarleyfi til sex mánaða. Síðan er unnt að framlengja dvalarleyfið allt til 7 
ára frá komu. Eftir það sé hægt að sækja um endumýjun ef skilyrði fyrir dvöl í Danmörku em enn 
uppfyllt. Það sama á því við fyrir þennan hóp og aðra flóttamenn að skilyrði dvalarleyfis verða áfram að 
vera uppfyllt (forsendur dvalarleyfisins séu áfram til staðar).

I ár breyttu Danir skilyrðum ótímabundins dvalarleyfis/búsetuleyfis með því að taka upp punktakerfi 
þannig að umsækjendur, þ. á m. kvótaflóttafólk, ávinna sér rétt í áföngum. Áður var meginreglan sú að

3 Utlánningslag, nr. 301/2004, http://www.finlex.fi/sv/laki/aiantasa/2004/20040301
4 í Finnlandi eru þau dvalarleyfi nefnd „kontinuerligt uppehállstillstánd“ . Þó flokkun dvalarleyfa sé með öðrum hætti 
en í Noregi t.d. eru þetta dvalarleyfín sem umsækjandi þarf að hafa haft til að geta sótt um búsetuleyfi.
5 Bekendtgerelse af udlændingeloven nr. 785 frá 10.08.2009, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126407&exn=l
6 http://www.nvidanmark.dk/da-dk/Onhold/asvl/kvoteflvgtninge.htm
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unnt var að sækja um búsetuleyfi eftir sjö ára samfellda dvöl. Skv. nýju reglunum er miðað við fjögurra 
ára samfellda dvöl auk þess sem ýmis skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að ná tilskildum 100 stigum fyrir 
búsetuleyfmu. Kvótaflóttafólk getur sótt um skv. almennum reglum og er ekki að sjá af lögunum að um 
neina tilslökun eða undanþágur sé að ræða fyrir þennan hóp.

Framfærslukröfur eru ekki settar fram með beinum hætti eins og í íslensku lögunum heldur eru m.a. gerðar 
kröfur um að umsækjandi standi ekki í skuld við danska ríkið, hafi ekki sl. þijú ár fyrir umsókn þegið 
fjárhagsaðstoð og að umsækjandi hafi verið virkur á vinnumarkaði um ákveðið skeið á sama tímabili.

Sænsk lðggjöf

Dvalarleyfi kvótaflóttafólks í Svíþjóð grundvallast á 2. gr. í 5. kafla sænsku útlendingalaganna7. 
Kvótaflóttafólk fær annað hvort hæli, þ.e. stöðu flóttamanns, eða vemd af öðrum ástæðum sem 
„skyddsbehövande“ .

Lögin sjálf eru ekki skýr um stöðu kvótaflóttafólks, þar er ekki að fínna ákvæði sem eingöngu lúta að 
stöðu þeirra og dvalarrétti. Á vefsíðu8 sænsku útlendingastofnunarinnar kemur hins vegar fram að þeir 
einstaklingar sem koma til landsins á þessum grundveli fá ótímabundið dvalarleyfi/búsetuleyfi og hafa rétt 
til að dvelja í Svíþjóð. Réttarstaðan er engu að síður ólík eftir því hvort veitt er staða flóttamanns (hæli) 
eða hvort vemdin er veitt af öðrum ástæðum (,,skyddsbehövande“ ). Hið ótímabundna dvalarleyfi er unnt 
að afturkalla að tilteknum skilyrðum uppfylltum.

Þar sem kvótaflóttafólk fær yfirleitt strax ótímabundið dvalarleyfi reynir ekki á framfærslukröfur og ekki 
er vikið að þeim nánar í lögunum, nema að því leyti að aðstandendur kvótaflóttafólks sem óska eftir 
íjölskyldusameiningu, em undanþegnir framfærslukröfu laganna, sbr. 4. tl. 3. gr. c í 5. kafla laganna.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,

26. ágúst2010,

Rósa Dögg Flosadóttir.

7 Utlánningslag, 2005:716, http://www.notisum.se/rnD/sls/lag/20050716.htm
8 http://www.migrationsverket.se/info/601 .html
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