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Starfsfólk Fjölmenningarseturs hefói þutft mnn meiri tíma tii að veha vandaða 
imsogn þvi frumvarpið er mjog langt og á kanum torskilið og því mjög tímafrekt að 

veitd Limsogn. Mörg atnði eru óljós og þarfnasl frekari skýringa.

l í X arPT  "  haft að leíðarl-iósi að l,: - í a L1 mannúðlega meðferð stjðmvalda f rtJfZT Ut'enti"1ga °*  J/fnframt er lögð áhersla á að ákvæði laganna séu skýr og 
aðgengileg. Þvt her að fagna að stjémvöld leggi áherslu á þess, atriði og er ( 
rumvarpmu kveflið a um mikilvægar réttarbætur ekki sísl fynr aðstandendur 

utlendinga og folks af erlendum uppama sem þegar er búsett á íslandi.

oe'efoblð *  'Ö8in SéU Sk/ r °* að«e"*ile* t* Þ a rf  að skýra ýmis atriði betur
mítmum t i M v Í  b T  T ®  ”  að ^  *  fjalla<5 Um atv*nnuréttindi samhliða re mum 1,1 dvalai. Það veldur ov.ssu <sumum tilfellum hvort tiltekin dvalarleyfi veit,

1,1 atnm uþatttoku og hvort þau séu grundvöllur busetuleyfis En það er afár brýnt 
',  , 1,1 (Jval;‘'' rettur !l1 að stl|nda vinnu fari saman þannig að einstaklingar ogsir ** “ * “ - * 2

eBðea tn T n ttí a ik",Væ,gi ÞeSS "  * ̂  SCm erU ' ra" 'kvæmdaaðilar emstakra þátta 
2 l gt ,  V ðvalar- °8 atvtnnuleyfa fái framvarpið til umsaguar. Má þar
T hi f ga * Sem hafa með sJtíkratiyggingu og læknisskoðun að gera 
Landlæknir cða sottvarnalæknir, Sjúkratryggingar íslands og vátryggmgarfélögín eru

Þcu dðlIar sem að mikilvægum grunnskilyrðum.

Serstaklega verður erfitt að upplýsa fólk um dvalarleyf, vegna sérstakra tengsla og
hvenæi'hím e ma™uðaf f æðum‘ Hvenær Þa“ leyfi eiga við og kannski enn fremur
skvlda benra§t í  ^ g ^ æ ð m  eru mjög opin og óljós og það hlýtur að vera 
skylda þeirra sem vinna við upplýsingamiðlun til dtlendinga að benda þeim

ektó að hgUm " T  ^  gCla SÓtí Um ÖnnUr dvalarleyfl að athuSa hvort þessi leyfi falli 
n w n d f . l  m’ AðstOÖa Þá Vlð að *era grein fynr sfnum aðstæðum og

yndi siðan su gremargerð fylgja með umsókn um dvalarleyfi. En ekki er skilgreint
hvað felst i serstökum tengslum og Ijóst að sktlgremingin á dvalarleyfi á grundvelli

J nf T ann?  aVlð, Um mjÖg marga‘ Stór hlutJ Jarða^ ú a  hefur þvi miður ríka 
P ■ °  \ ISað se UI gremargerðinnar með lagafrumvarpinu- vemd t d  af

“ S a f h e t Umv  V,egna, e5 ‘ðra fé,agSle8ra aðSlœðna' ^  erfiðra almennra ■ tæðna , heimarík, eða i landi sem honum yrði vfsað til. Fjölmenningarsetri berast



fyrirspumir víða að úr heiminum frá fólki sem býr við afar erfiðar aðstæður, hefur 
ekki aðgengi að góðri heilbrigiðisþjónustu og býr við erfiðar félagslegar aðstæður.

Sem dæmi um þetta má nefna fyrirspurnir frá fólki biiseltu í E1 Salvador, Mexikó og 
Kólumbíu en þar er glæpatíðni skelfileg og fólk á ýmist í baráttu við glæpagengi eða 
er að reyna að forða bömunum sínu frá því að ganga í slík gengi og stjórnvöld ófær 
um að veita borgurunum nauðsynlega vemd.

Einnig er hægt að nefna nokkur dæmi um mæður sem hafa haft samband frá austur 
Evrópu og Riisslandi. Þær eru að reyna að forða sonum sínum sem samkvæmt 
íslenskum lögum teljast ennþá börn að aldn frá því að gegna herskyldu á 
átakasvæðum sem myndi stefna lífi þeirra í hættu og valda varanlegum skaða á þeirra 
sálarlífi.

Það er afar jákvætt að stjórnvöld ætli að koma til móts við fólk sem býr við bágar 
aðstæður. En spurning hvort ekki sé æskilegt að það sé gert með gegnsærri og 
markvissari hætti en gert er í frumvarpinu. Til þess eru ýmsar leiðir svo sem að 
stjómvöld tækju ákvörðun um að ákveðinn íjöldi einstaklinga geti fengið dvalarleyfi á 
þessum forsendum á hverju án og í leiðinni væri þá hægt að tryggja að fólk fái 
nauðsynlega þjónustu og möguleika á menntun og vinnu.

Ymsar réttarbætur eru gerðar en gera má enn betur í nokkrum þáttum eins og varðandi 
rétt umsækjanda til að geta sótt um leyfi sem er grundvöllur fyrir umsókn um óbundið 
atvinnu- 02 dvalarlevfi eða biisetulevfi.

Það mætti skoða að flokkun leyfa verði út frá öðrum forsendum en koma fram í 
frumvarpi þessu. Tímabundin leyfi væru sett saman í einn flokk og leyfi sem eru 
grundvöllur búsetuleyfis saman undir öðrum flokki.

Skoða þarf sérstaklega tímamörk eða kæmfrest í nokkrum ákvæðum. Lengja þarf 
tímann úr 15 dögum og hafa hann minnst 15 virka daga eða 21 dag.
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Fjölmenningarsetur gerir eftirfarandi athugasemdir við einstakar greinar 
frumvarpsins.

1 KAFLf -  Almenn ákvæðs 

3. gr.
Mjög jákvætt að hafa orðskýringar og þær mættu alveg vera fleiri. Hugtökin 
stjómsýslukæra og réttaráhrif sem eru mjög lögfræðileg hugtök þarf að útskýra fyrir 
fólki. Einnig er mikilvægt að skýra hvað felst í hugtakinu sérstök tengsl.

26. -  Ábyrgdaradili
Flókin orðskýring og skýrir ekki nægjanlega hver ábyrgðaraðili er eða getur verið. 
Þarf að endurskoða með tilliti til þess að einstaklingar geta verið með mikla ábyrgð í 
einstaka dvalarlevfisflokkum og vegna framfærsluskyldu hans gagnvart öðrum.

S! KAFLl ~ Stjómsýsía og framkvæmd faganna

6. gr -  Kærunefnd útlendingamála
Afar jákvætt að það eigi að setja sérstaka kærunefnd um útlendingamál. Skoða þarf 
sérstaklega hverjir eru skipaðir í slíka nefnd því gæta þarf þess að ákveðin þekking og 
reynsla sé til staðar, ekki bara þekking á lögum heldur líka málefnum innflytjenda, 
mannréttindum og fleira.
Hvað atriði liggja til gmndvallar við skipun valnefndar sem velur formann 
kærunefndar og hver er ástæðan fyrir þvi að ráðherra skipar alla þrjá fulltrúana í 
valnefndinni?

7. gr -  Kæruheimild
Lengja þarf tíma vegna kærufrests. Mikilvægt að kærufrestur taki tillit til þess að oft 
skilur útlendingurinn ekki þau bréf sem berast frá Útlendingastofnun og þarf því 
aðstoð við að vita hver var ákvörðun stofnunarinnar og hvaða möguleika hann hefur. 
Hann þarf jafnframt aðstoð ef hann vill kæra ákvörðunina og hvort hann geti vísað 
málinu til Kærunefndar eða ráðuneytissins. Því þarf kæmfrestur að vera lengri en 15 
dagar. Umboðsmenn, ábyrgðaraðilar og lögfræðingar þurfa líka tíma til að kynna sér 
málin og 15 dagar eru því oft ekki nægjanlegur tími.

8. gr - Réttaraðstod
Mikilvægt að kæruleiðir séu kynntar fyrir útlendingum og þá sérstaklega hlutverk 
Kærunefndar. En ekki kemur fram með hvaða hætti það verður gert. Okkar mat er að 
ekki sé nægjanlegt að það komi einungis fram í þvi bréfi sem tilkynnir viðkomandi að 
umsókn hans hafi verið synjað. Er gert ráð fyrir að þeir einstaklingar sem hvorki 
kunna íslensku eða ensku fái aðstoð?

9. gr -  Frestun réttaráhrifa og málskot til dómstóla
Spurning hvort málshöfðun fyrir dómstólum til ógildingar á úrskurði um að 
útlendingur skuli yfirgefa landið eigi að fresta réttaráhrifum úrskurðarins? Hvernig á 
einstaklingurinn að fylgja málinu almennilega eftir ef hann er ekki á landinu? Ekki 
kemur fram hve fresturinn er langur sem útlendingur hefur til að yfirgefa landið en 
mikilvægt að hann taki eins og mögulegt er tillit til aðstæðna viðkomandi.
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!!i ~ Almenn mátsmeðferð

11.gr - Málshraði
Með hvað hætli getur útlendingur fengið upplýsingar um stöðu síns máls hjá 
Útlendingastofnun eða Kærunefnd útlendingamála og hvaða aðilar geta leytað eftir 
upplýsingum fyrir hans hönd? Útlendingar leyta eftir aðstoð frá ýmsum aðilum meðal 
annars hjá Fjölmenningarsetri, Mannréttindaskrifstofu íslands og fleirum við að afla 
upplýsinga um stöðu máls hverju sinni. Þetta þarf að vera mjög skýrt og aðgengilegt 
fyrir innflytjandann hvort og þá hveijir geta aðstoðað hann.

12. gr -  Andmælaréttur
Mjög jákvætt að taka eigi tillit til tungumálakunnáttu útlendinga eða eins og segir í 
greininni að stjórnvald skal eftir fremsta megni sjá um að útlendingur eigi kost á að 
koma sjónarmiðum sínum á framfæri á tungumáli sem hann getur tjáð sig á svo að 
viðunandi sé. Með hvaða hætti koma stjórnvöld til að með að sjá um þetta?
Þarf ekki að hafa verklagsreglur í kringum túlkaþjónustu eða lög um slíkt. Hver á að 
greiða fyrir hana og hvað á að gera þegar ekki er aðgengi að túlkaþjónustu eða 
tungumáli sem viðkomandi talar eða skilur?

13. gr. c -  Leiðbeingarskylda
Er ætlunin að kynna fyrir viðkomandi hverjir eru fulltrúar hans heimalands og 
viðurkennd- mannúðar- eða mannréttindasamtök? Ef svo er hverjir teljast fulltrúar 
heimalands og hvaða skilyrði þurfa samtök að uppfylla til að teljast viðurkennd 
mannúðar- eða mannréttindasamtök?
Mikilvægt að hafa í huga og að þeir aðilar sem eiga að veita aðstoð þurfa að hafa til 
þess þekkingu og færni.

IV KAFLl -  Dwöl og búseta 

23. gr - Dvöl án dvalarleyfis
Reglugerð um dvöl umfram þrjá mánuði -  hvenær á þetta við? Einnig undanþágur frá 
kröfu um dvalarleyfi -  í hvaða tilvikum á þetta við? Hvernig á að sækja um slíkt?

25. gr -  Skylda til að sækja um dvalarleyfi áður en komið er til landsins
Skýra þarf betur hvenær hægt er að sækja um undanþágu frá ákvæðinu um að mega 
vera á landinu á meðan á afgreiðslu umsóknar stendur.

26. gr -  Umsókn um dvalarleyfi
Ráðherra skal setja reglugerð um framkvæmd þessa ákvæðis, m.a hvaða gögn og 
vottorð umsækjandi skuli leggja fram. Gæta þarf að samræmi varðandi þau gögn sem 
óskað er eftir. Misræmi er nú þegar varðandi gögn sem leggja þarf fram t.d sem maki 
íslendings og maki EES borgara. Ekki er t.d gerð krafa um sakavottorð fyrir maka 
EES borgara varðandi umsókn um dvalarsknteini.
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27. gr -  Forgangs og hraðafgreiðsla umsókn um dvalarleyfi og heimild til komu 
til landsins við umsókn
Af hverju er forgangur á þessum umsóknum frekar en öðrum?
Nýmæli er að það megi taka gjald fyrir flýtimeðferð og hraðafgreiðslu. Eru það bara 
fyrirtæki sem mega sækja um og eru þau þá rukkuð fyrir slíkt eða er það 
einstaklingurinn sjálfur? Hvað með nemendur? Ef taka á gjald vegna þessa ætti það 
ekki að renna beint í ríkissjóð heldur til þeirrar stofnunar sem sér um framkvæmd sem 
er í þessu tilviki Útlendingastofnun. Það þarf að vera mjög skýrt í hvaða tilvikum 
hægt er að sækja um forgangsafgreiðslu og hverjir eigi að gera slíkt. Samkvæmt þessu 
ákvæði er það atvinnurekandi sem ber ábvrgð á að skila inn öllum gögnum fyrir hönd 
útlendings. Dvalar- og atvinnuleyfið er gefið út til útlendingsins en ekki 
atvinnurekandans. Af hverju er það þá á hans ábyrgð að skila inn fullnægjandi 
gögnum? Hvernig viðurkenning er frá Útlendingastofnun, er hún skrifleg og eru 
fyrirtækin metin eftir einhverju sérstöku eða er það mat einstakra leyfafulltrúa hvaða 
fyrirtæki skulu fá hraðafgreiðslu?

28. gr -  Útgáfa dvalarleyfís
I greininni er talað um að dvalarleyfi verði ekki gefið út fyrr en umsækjandi hefur 
tilkynnt dvalarstað sinn hér á landi. I núverandi verklagi þá skilar umsækjandi inn 
húsnæðisvottorði með umsókn um dvalarleyfi og Útlendingastofnun sendir beint til 
Þjóðskrár tilkynningu um skráningu lögheimilis út frá upplýsingum á 
húsnæðisvottorði. Það getur verið villandi að hafa í greininni að umsækjandi þurfi 
sjálfur að tilkynna dvalarstað sinn hér á landi þvi hann sækir um til 
Útlendingastofnunar og þaðan er síðan sótt um kennitölu og skáningu lögheimilis 
beint til Þjóðskrár. Umsækjandi gerir það ekki sjálfur. Einnig er ekki það sama að 
tilkynna dvalarstað sinn og skrá lögheimili. Þeir sem fá útgefið dvalarleyfi ( lengur en 
x tíma) eru skráðir með lögheimili á íslandi en ekki dvalarstað og eiga því að vera 
skráðir í Þjóðskrá en ekki á utangarðsskrá.
Starfsfólk Fjölmenningarseturs fagnar því mjög að ætlunin sé við afhendingu fyrsta 
dvalarleyfis í samfelldn dvöl skuli útlendingur frá fræðslu um réttindi og skyldur í 
íslensku þjóðfélagi, þar á meðal réttindi launafólks, jafnréttismál og samtök og 
stofnanir sem vinna að málefnum útlendinga. En ekki er Ijóst hvaða aðili/aðilar bera 
ábyrgð á útgáfu efnissins né hvemig eigi að mæta kostnaði af fræðslunni.

29. gr -  Grunnskilyrði dvalarleyfis
I e lið greinarinnar kemur fram að umsækjandi þurfi að samþykkja að gangast undir 
læknisskoðun innan tveggja vikna frá komu til Iandsins í samræmi við gildandi lög og 
fyrirmæli heilbrigðisyfirvalda. í verklagsreglum Landlæknisembættisins um 
læknisrannsókn á fólki sem flyst til landsins kemur fram að hafi umsækjandi fullgilt 
erlent læknisvottorð að mati læknis, og sé það ekki eldra en þriggja mánaða þurfi 
viðkomandi ekki að hlíta læknisrannsókn. Það er eðlilegt að umsækjanda sé skylt að 
panta tíma í læknisrannsókn innan tveggja vikna fremur en að gangast undir 
læknisskoðun því meta þarf hvort viðkomandi þarf að fara í slíka skoðun eða ekki. 
Samkvæmt verklagi í dag þá hefur umsækjandi allt að tvo mánuði til að klára að fara í 
læknisskoðun og að vottorð frá lækni sé komið til Útlendingastofnunar áður en 
afgreiðslu dvalarleyfisumsóknar líkur. Samræmi þarf að vera í lögum og framkvæmd.
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30. gr -  Trygg framfærsla útlendings sem sækir um dvalarleyfi
Mikilvægt er að tiyggja það að hægt sé í undantekningartilvikum að víkja frá 
framfærsluskilyrðum s.s þegar um skilnað eða sambúðarslit er að ræða og í tengslum 
við einstaka fjölskyldusameiningarleyfi. Hvaða greiðslur flokkast undir félagslega 
aðstoð ríkis eða sveitarfélags? Er einungis verðið að tala um framfærslu frá 
sveitarfélagi?

31. gr Endurnýjun dvalarleyfis
Fram kemur að Útlendingastofnun taki ákvörðun um hvort fella skuli dvalarleyfi 
niður þegar leyfishafi hefur dvalist erlendis samfellt lengur en þrjá mánuði. Einnig er 
talað um að dvalarleyfi útlendings falli sjálfkrafa niður þegar lögheimili hans, sem 
skráð var hér á landi, hafi verið skráð í útlöndum lengur en í þrjá mánuði. Ekki er 
nógu skýrt kveðið á um það hvort dvalarleyfi fellur niður um leið og lögheimili er 
skráð úr landi. Túlka má það þannig að dvalarleyfið geti gilt allt að þremur mánuðum 
eftir að lögheimili var skráð úr landi þó umsækjandi hafi sjálfur tilkynnt flutning úr 
landi. Misræmi er þarna á milli ríkisborgara frá löndum utan EES sem eru með 
dvalarleyfi og EES/EFTA borgara sem skráðir eru úr landi um leið og þeir tilkynna 
slfkt eða Þjóðskrá fær upplýsingar um slíkt frá öðrum stofnunum. Mikilvægt er að 
réttar forsendur séu fyrir skráningu úr landi, að viðkomandi sé ekki skráður þegar 
hann er t.d í leyfi eða dvelur í fyrrum heimalandi vegna sérstakra aðstæðna, veikinda í 
fjölskyldu eða annað. Mikilvægt er að tryggja að verklagsreglur séu á milli stofnana 
varðandi skráningu úr landi, Útlendingastofnunar, Þjóðskrár, skattyfirvalda, 
Tryggingastofnunar og Heiri aðila. Ákveðin réttindi fylgja því að vera með dvalarleyfi 
í landi innan Schengen, eins og í tengslum við ferðalög og er spurning hvort 
umsækjandi nýtur þeirra réttindi eftir að hann er skráður úr landi en dvalarleyfið hans 
er enn í gildi?

32. gr -  Búsetuleyfi
Jákvætt að fleiri hafi möguleika á að sækja um búsetuleyfi og að það sé tengt 
einstaklingi en ekki alfarið hvernig leyfi viðkomandi hefur verið með. Mikilvæg 
breyting er að ekki þurfi að sækja um dvalarleyfi fyrir bam í fjögur ár eftir að það 
fæðist hér á landi ef aðeins annað forsjárforeldrið er komið með búsetuleyfi fyrir 
fæðingu barns.

34. gr -  Tilkynningarskylda
Mjög mikilvægt er að skýra nákvæmlega í hvaða tilgangi útlendingi er skylt að gefa 
sig fram við Útlendingastofnun eða embætti sýslumanns á landsbvggðinni. Skýrt þarf 
að vera hvað viðkomandi á að gera og einnig hlutverk starfsmanns 
sýslumannsembættis eða Útlendingastofnunar.

V Kafli -  ÐvalarleyfS vegna atvinnuþáfttöku

Samkvæmt fmmvarpinu er ekki gert ráð fyrir neinni breytingu á því að útlendingar, 
aðrir en sérfræðingar, utan EES/EFTA landa geti sótt um dvalarleyfi vegna 
atvinnuþátttöku sem myndar gmndvöll fyrir búsetuleyfi. Benda má á að



atvinnurekendur, sérstaklega innan fiskvinnslufyrirtækja og ferðaþjónustu, hafa 
komið með athugasemdir þess efnis að erfitt sé að ráða fólk sem ekki fær dvalarleyfi 
lengur en til 2 ára. Þetta á sérstaklega við þar sem leitast er eftir sérstakri kunnáttu, 
eins og í tungumálum, en slík þekkingin og reynsla er ekki metin sem 
sérfræðikunnátta. I fyrri lögum um útlendinga var til dvalarleyfi vegna 
atvinnuþátttöku ( svokallað B- leyfi) sem skapaði grundvöll fyrir búsetuleyfi og þarf 
að skoða vel hvort slík leyfi þurfi ekki að vera til. Er gert ráð fyrir að þeir sem fá leyfi 
vegna skorts á starfsfólki geti sótt um leyfi vegna sérstakra tengsla eftir tveggja ár 
dvöl?

36. gr. -  Dvalarleyfi vegna skorts á starfsfólki
I þessu ákvæði er heimild til að endurnýja leyfi til lengri tíma en 2 ára ef um lengri 
verkframkvæmd er að ræða. Spuming hvort þeir sem fá slík leyfi og hafa jafnvel 
starfað hér á landi í 4 ár fái þann rétt að mega sækja um leyfi sem skapar grundvöll 
íyrir búsetuleyfi?

37. gr -  Dvalarleyfi fyrir íþróttafólk
Þetta dvalarleyfi er þess eðlis að það þarf að skapa grundvöll fyrir 
búsetuleyfi. Iþróttamenn og þjálfarar eru ekki í sömu stöðu og sérfræðingar í 
núgildandi lögum en eru oft sérfræðingar á sínu sviði. Sömu réttindi eiga að vera í 
báðum þessum flokkum. Dvalarleyfi íþróttafólks veitir ekki undir neinum tilvikum 
svo sem búsetutíma á íslandi gmndvöll fyrir búsetuleyfi og því þyrfti að breyta.

38. gr -  Dvalarleyfi vegna starfa sérhæfðra starfsmanna á grundvelli 
þjónustusamnings
Spurning hvort þetta leyfi er nauðsynlegt? Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli ætti 
að geta gengið í þessu tilviki og gildistimi tæki þá mið af tímalengd 
þjónustusamnings.

39. gr -  Dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða
Nauðsynlegt að til séu tímabundin leyfi vegna sérstakra heimsókna eða verkefna en 
spurning hvort hægt er að sameina leyfi samkvæmt 39. gr og leyfi samkvæmt 42. gr - 
Dvalarleyfi vegna samninga íslands við erlend ríki. Jafnvel mætti skoða að setja 
saman öll timabundin leyfi í einn flokk.

VI KÁFLI -  Dvalarfeyfi vegna menntunar og menningarskipta

40. gr -  Dvalarleyfi vegna vistráðningar
jákvætt að verið sé að gera meiri kröfur varðandi skilyrði fyrir slíkum leyfum. Er 
gert ráð fyrir að eitthvað eftirlit verði með þessum leyfum?

41. gr -  Dvalarleyfi vegna samninga íslands við erlend riki - Hvaða rök eru fyrir 
aldursbilinu 18-26 ára í þessu leyfi? Einnig vísað í athugasemdir við 39. gr.

42. gr -  Dvalarleyfi vegna náms
Jákvætt að leyfin séu gefin út til lengri tíma en 6 mánaða.
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43. g r -  Dvalarleyfi fyrir iitskrifaða nemendur í þeim tilgangi að leita atvinnu á 
grundvelli sérfræðiþekkingar sínnar
Jákvætt að nemendur hafi möguleika á að fá áframhaldandi leyfi eftir nám en 
spurning er hvort þetta þurfi að vera sér leyfaflokkur? Vísað í athugasemdir við 39.
gr-

VII KAFLi -  Ýmis dvafarieyfi

Þennan kal'la mætti endurskoða allan og jafnvcl færa leyfi samkvæmt 45. og 46. gr 
laganna undir XI kafla um dvalarleyfi vegna meðferðar umsóknar um alþjóðlega 
vemd og mannúðarsjónarmið. Dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið og öll 
tímabundin leyfi geta ílokkast sér undir þessum kafla.

44.gr -  Dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið
Hvað felst í sérstökum tengslum er hvorki skilgreint í lagaákvæðinu né 
greinargerðinni og því mjög óljóst hvað felst í sérstökum tengslum.
Skýra þarf mun betur hverjir það eru sem falla undir það að mega sækja um slíkt leyfi 
því það er mjög óljóst samkvæmt þessu ákvæði. Það býður upp á mjög huglægt mat 
leyfafulltrúa/ starfsmanna hverjir það eru sem hafa myndað tengsl við landið á öðrum 
forsendum en þeim sem em talin upp í gr 38., 39., 40., 41.,45.,55.,56., og 84. Einnig 
em sérstakar kvaðir vegna þeirra sem hafa myndað tengsl við landið út frá gr. 42.

45. gr og 46 gr -  Dvalaiieyfi fyrir hugsanlegt fórnarlamb mansals og dvalarleyfi 
fyrir fórnarlamb mansals
Færa þessa leyfaflokka undir X kafla - dvalarleyfi vegna mcðferðar um alþjóðlega 
vernd og mannúðarsjónarmið. Spuming hvort dvalarleyfi fyrir fórnarlamb mansals 
ætti ekki að skapa grundvöll fvrir búsetuleyfi?

Vili KAFLl -- DvaSarleyfi fyrír aðstandendur

Leyfaflokkum fyrir aðstandendur hcfur verið fjölgað en spurning er hvort þeir eru allir 
nauðsynlegir en kaflinn er mjög flókinn. Leyfi samkvæmt 59. gr þarf sérstaklega að 
skoða þar sem ekki er mjög skýrt hverjir það eru sem falla undir þetta ákvæði. Einnig 
þarf að skoða hvort tímabundin leyfi eins og samkvæmt 55. og 56. gr megi vera í sér 
flokki með tímabundnum leyfum. Vísað er í athugasemdir samkvæmt grein 39. 
Einnig þarf að koma skýrt fram hvort dvalarleyfi samkvæmt gr 51., 57., 58. og 59 
skapi gmndvöll fyrir búsetuleyfi.

47. gr -  Abyrgðaraðili og aðstandendur hans
Jákvætt að þeir sem fá dvalarleyfi vegna náms (aðrir en doktorsnemar) og íþróttamenn 
geti sótt um leyfi fyrir maka og börn.

50. gr -  Krafa um að ábyrgðaraðili hafí starfað eða stundað nárn hér á landi í 
þrjú ár
í hvaða tilvikum á þetta við? Mjög óljóst hvemig þetta virkar
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51. gr -  Dvalarleyfi fyrir einstaklinga í sambúð
Vantar að það komi fram hvort leyfið skapi grundvöll fyrir búsetuleyfi eða ekki.

59. gr. -Dvalarleyfi fyrir aðstandanda í öðrum tilvikum
Fylgir rétturinn til vinnu þessu levfi og er þetta leyfi grundvöllur búsetuleyfis?

Xlí KAFLI -- Dvaiarieyfi vegoa meðferðar ymsóknar um aSþjóðJega vernd og 

mannúðarsjónarmiða

Það þarf að vera skýrt í hvaða tilvikum atvinnuleyfi er vcitt samhliða dvalarleyfum 1 
þessum llokki því í öllum þessum tilvikum er heimilt að víkja frá einstaka skilyrðum 
samkvæmt 29. gr og á það væntanlega við í tengslum við m.a framfærslu.

XIV KAFLI ~ Sérregfur ym útlendiriga sem falla undir samnínginn um 

Evrópska efnahagssvæðið (EES) og stofnsamníng Fríverslunarsamtaka 
Evrópu jEFTA)

Benda má á að samræma þarf orð og hugtök í lagatexta og umsóknum um skráningu 
EES/EFTA borgara hjá Þjóðskrá. Skýra þarf hvað átt er við með ósanngjörn byrði á 
kerfí félagslegrar aðstoðar sem kemur fram í nokkrum ákvæðum.

Nýmæli er í lögunum að taka megi gjald fyrir skráningu og útgáfu skírteina. Á 
Norðurlöndunum er almennt ekki tekið gjald fyrir skráningu hjá Þjóðskrá en tekið er 
gjald fyrir umsóknir vegna dvalarleyfa. Samkvæmt núgildandi lögum er ekki tekið 
gjald fyrir útgáfu dvalarskírteina hjá Utlendingastofnun en ef það breytist þá væri 
eðlilegt að framkvæmdaraðili, í þessu tilviki Útlendingastofnun og /eða Þjóðskrá 
fengi það fjármagn.

Einnig þarf að skoða vel hvemig eftirfylgt með lögunum verðu háttað. í greinum 104. 
til 108 kemur fram að EES/EFTA borgarar og aðstandendur þeirra haldi réttindum 
sínum til bæði tímabundinnar og ótimabundinnar dvalar í ákveðnum tilvikum. 
Spurning er hvernig framkvæmd og eftirfylgd með slíku verður háttað? í dag sækir 
EES/EFTA borgari um skráningu á ákveðnum forsendum og ef forsendur breytast s.s 
vegna atvinnumissis, andláts eða annað þá fá þeir eða aðstandendur þeirra ekki 
sérstaka tilkynningu eða vottorð um að þeir haldi réttindum sinum.

Ef EES/EFTA borgari er kominn með ótímabundinn rétt hér á landi á hann þá rétt á 
meiri eða annars konar þjónustu samkvæmt íslenskum lögum s.s í tengslum við 
félagsþjónstu og íjárhagsaðstoð, félagslegar bætur eða annað. Hver er munurinn á 
timabundnum rétti EES/EFTA borgara til dvalar og ótímabundum rétti? Það þarf að 
vera miklu skýrar hvað felst í slíkum rétti ekki síst vegna þess að í réttur til 
ótímabundinnar dvalar fellur niður dveljist viðkomandi utan landsins lengur en í tvö 
ár i senn.

102. g r -  Dvöl aðstandenda EES eða EFTA borgara
Jákvætt að aðstandendur EES/EFTA borgara skuli óháð ríkisfangi eiga rétt á að 
stunda vinnu eða gerast sjálfstæðir atvinnurekendur hér á landi.
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104. gr -  Réttur til dvalar lengur en í þrjá mánuði fyrir EES eða EFTA borgara 
C og D liður
Ef viðkomandi á ekki rétt innan almenna sjúkratryggingakerfisins á Islandi og flytur 
ekki með sér réttindi frá fyrrum heimalandi þarf hann að kaupa sér tryggingu hjá
vátryggingarfélagi með starfsleyfi á íslandi sem gildir i 6 mánuði frá skráningu
lögheimilis. Slíkar tryggingar ábyrgjast ekki alla áhættu á meðan á dvöl viðkomandi 
hér á landi varir og er því mjög óeðlilegt að farið sé fram á slíkt í lögum. Sem dæmi 
má nefna þá taka sjúkrakostnaðartryggingar hjá vátryggingarfélögum ekki á kostnaði 
vegna meðgöngu og fæðingar. I umsóknum um kennitölu og skráningu lögheimilis 
eru grunnskilyrði að viðkomandi skili inn staðfestingu á sjúkratryggingu sem nær til 
allra þátta sem umsækjandi myndi njóta eftir íslenskum lögum. Samræma þarf þetta 
og aðskýrt sé hvernig sjúkratryggingar er gerð krafa um.
Skýra þarf sérstaklega undir hvaða flokk eða skilyrði réttur til dvalar vegna
vistráðningar falla því samkvæmt verklagi í dag þá falla þeir undir einstaklinga með 
framfærslueyri ( væntanlega c lið sem er nægjanlegt fé sér til handa)
Er ekki krafist þess að EES eða EFTA borgarar sem falla undir d- lið ákvæðisins 
framvísi fullnægjandi ferðaskilríkjum og gögnum? Einungis er talað um þá sem 
uppfylla skilyrði a-, b-, eða c-liðar 1. mgr.
Hvemig er áætlað að fylgjast með breyttum aðstæðum EES/EFTA borgara, breyttri 
stöðu hans sem launþega eða sjálfstætt starfandi einstaklings og hvaða áhrif hefur það 
á réttindi hans hér á landi?

105. gr -  Réttur til dvalar lengur en í þrjá mánuði fyrr aðstandendur sem eru 
EES- eða EFTA borgarar
Er það réttlætanlegt að bam EES- eða EFTA borgara sem fellur frá eða fer úr landi 
megi einungis dvelja hér á landi svo lengi sem það er innritað til náms hjá 
viðurkenndri stofnun? Hvað með börn viðkomandi sem eru 16-18 ára eða undir 21 
árs og eru ekki í skóla?

106. gr -  Réttur til dvalar lengur en þrjá mánuði fyrir aðstandendur EES- eða 
EFTA borgara
Visað í athugasemdir við 105 gr.

Eins og nefnt var í upphafi þá gafst ekki nægur tími til að skoða frumvarpið í heild 
sinn. Ekki gafst tími til að skoða einstaka kafla frumvarpssins ýtarlega svo sem kaíla 
IX um vernd gegn ofsóknum og flóttamenn og kafla X um sérstakar reglur er varða 
málsmeðferð í málum um alþjóðlega vemd.

Virðingarfyllst fyrir hönd Fjölmenningarseturs,

Cl
Elsa Arnardóttir, forstöðumaður Fjölmenningarseturs

• iA/Wvtwfel/
Hrefn(i R. Magnúsdóttir,verkefnastjóri Fjölmenningarsetri
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