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Varðar: Umsögn við frumvarp til laga um útlendinga, þingskjal 917- 541.mál.

Undirritaður hefur í mörg ár unnið að útlendingamálum fyrir erlend fyrirtæki sem sótt hafa um 

dvalarleyfi fyrir starfsmenn vegna umfangsmikilla verkframkvæmda á íslandi. Umsóknir slíkra 

starfsmanna eru byggðar á starfi sem krefst sérfræðiþekkingar eða á grundvelli þjónustusamnings sem 

einnig krefst sérfræðiþekkingar, svonefnd sérfræðileyfi. Flest af þeim leyfum sér hér um ræðir hafa verið 

veitt starfsmönnum eða verktökum sem starfa fyrir áliðnaðinn á vegum alþjóðlegra verkfræðistofa, 

fyrirtækja tengd áliðnaði eða álfyrirtækjunum sjálfum. Langt og ógegnsætt umsóknarferli dvalarleyfa 

hefur í æ ríkara mæli verið mikill Þrándur í götu umsókna um sérfræðileyfi fyrir starfsmenn sem koma 

hér í skamman tíma eða vegna tiltekinna verkefna sem hluti stærri verkframkvæmda. Hefur skilyrðið um 

öflun sakavottorða frá öllum þeim löndum sem starfsmaður hefur verið búsettur síðastliðin 5 ár hamlað 

svo mjög umsóknarferlinu varðandi slík leyfi, að þessi fyrirtæki hafa íhugað alvarlega að senda ekki 

starfsmenn til landsins þar sem umsóknarferlið tekur of mikinn tíma og of mikil óvissa er hvort leyfi verði 

veitt þegar afla verður sakavottorða frá fleiri en einu ríki. Slíkt hefur þegar haft áhrif á verkefni hérlendis.

Af þeim sökum telur undirritaður ástæðu til að gera athugasemd við ákvæði 26. gr. í frumvarpinu og 

orðalag athugasemdar með frumvarpinu við 26. gr.

Skýrsla nefndar um útlendingamál frá júní 2012 opnar fyrir þann möguleika að tekin verði upp sama regla 

hér og samkvæmt norskum útlendingalögum þar sem einungis er óskað eftir sakavottorði starfsmanns ef 

það er talið nauðsynlegt. Nefndin taldi að „íslensk löggjöf eigi að kveða á um sambærilegt svigrúm" (bls. 

26). Frumvarpið gerir hins vegar ekki ráð fyrir því að þessi leið sér farin heldur er gert ráð fyrir í 26. gr. að 

aflað sér sakavottorða, en hins vegar geti ráðherra sett í reglugerð reglur um framkvæmd þess ákvæðis, 

m.a. hvaða gögn og vottorð umsækjandi skuli leggja fram. Er harmað að þessi leið skuli farin í stað þeirra 

norsku.

í athugasemdum við 26. gr. er þess getið að ábendingar hafi komið um að það geti reynst miserfitt að afla 

tilskilinna gagna, einkum vegna einstaklinga sem koma hingað vegna náms eða íþrótta. Segir þar að 

„reynt hafi á þetta í tilfellum útlendinga frá ríkum með veikt stofnanakerfi sem koma til skammrar dvalar
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í tengslum við sérsniðið nám eða tímabundið íþróttastarf". Hér tel ég ástæðu til að bæta við 

ofangreindum athugasemdum vegna sérfræðileyfa og verður það skýrt nánar.

llmsækjendur sérfræðileyfa eru einstaklingar sem vinna fyrir erlendar verkfræðistofur eða fyrirtæki sem 

sérhæfa sig á tilteknu sviði, t.d. áliðnaði og sinna verkefnum um allan heim. Þessir einstaklingar hafa oft 

búið í 3-4 löndum á síðustu 5 árum, þ.m.t. heimaland þeirra. Fyrirtækin gera strangar kröfur um 

óflekkaðan persónulegan bakgrunn þessara aðila þar sem beinlínis er ætlast til þess að þeir ferðist starfa 

sinna vegna og aðlagist verkefnum í mismunandi löndum. Umsóknarferlið hér á landi lengist verulega 

þegar kalla verður eftir sakavottorðum frá 3-4 mismunandi löndum og oft löndum þar sem erfitt er að 

afla sakavottorða í frumriti eða yfir höfuð þar sem stjórnsýsla í mörgum löndum er með þeim hætti að 

sakavottorð eru að jafnan ekki gefin út vegna erlendra ríkisborgara.

Vinnslutími umsókna myndi styttast til muna og ferlið einfaldað verulega ef einungis yrði gerð krafa um 

sakavottorð ef sérstök ástæða teldist til eða í öllu falli einungis frá heimalandi umsækjanda. Störf þau 

sem þessir aðilar sinna hér taka oft minna en eitt ár og ekki er óalgengt að sérfræðingar komi hér og 

dvelji einungis í 6 mánuði og hverfi síðan til annarra starfa.

Forgangs- eða hraðafgreiðsla mála sem lögð er til í 27. gr. frumvarpsins myndi í fæstum tilvikum hjálpa til 

við að stytta afgreiðslutíma, því samt sem áður þyrfti að afla sakavottorða frá öllum þeim löndum sem 

umsækjandi hefur dvalið undanfarin 5 ár. Biðin eftir sakavottorðum er það sem lengir umsóknarferlið 

verulega.

Að auki er það skoðun undirritaðs að ákvæði 27. gr. um hraðafgreiðslu muni nýtast fæstum erlendum 

fyrirtækjum líkt og komið hefur á daginn, að Útlendingastofnun hefur einungis veitt einu fyrirtæki slíka 

afgreiðslu síðan því var komið á fót árið 2008. Skilyrði þessa að njóta hraðafgreiðslu er háð huglægu mati 

Útlendingastofnunar hverju sinni, en ekki hlutlægum mælikvarða.

Að lokum vill undirritaður koma því á framfæri að nauðsynlegt er að útlendingalög að því er varðar 

umsóknir erlendra fyrirtækja um sérfræðileyfi þurfa að innihalda vissan sveigjanleika svo unnt verði að 

bregðast við þeim stórverkefnum og framkvæmdum sem eru í gangi á hverjum tíma.

Virðingarfyllst,


