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Almennar athugasemdir
Í athugasemdum með frumvarpinu segir m.a.:

“Ný löggjöf þ a rf að taka mið a f og samræmastþörfum íslensks 
samfélags með tilliti til hagvaxtar, aukinnar kröfu um 
samkeppnishæfni landsins og leggja aukna áherslu á mannúð og 
réttindaverndþeirra sem hingað koma.”

Það má taka undir þessi orð. En lýsi þau vilja löggjafans þá er ljóst að 
frumvarpið ætti að ganga mun lengra í því að tryggja að sá vilji nái 
raunverulega fram að ganga.

Ýmsar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru vissulega þess 
efnis að stjórnvöld gætu, e f þau vildu, gert ákveðnum hópum fólks 
auðveldara um vik með að koma til landsins vegna vinnu eða náms og 
setjast hér að með tíma. Hins vegar erum margar þeirra lausna settar 
fram í formi undantekninga sem stjórnvöld munu geta túlkað frjálslega.

Einnig veldur það vonbrigðum hversu afdráttarlaust frumvarpið er í 
banni sínu við sjálfstæðri atvinnustarfssemi útlendinga sem ekki hafa



ótímabundið dvalarleyfi, í raun þvert á yfirlýsta stefnum um 
samkeppnishæfni landsins og norræn fordæmi.

Almennt ætti réttindasöfnun vegna löglegrar dvalar að vera meginregla, 
ekki undantekning og eru í þessu skjali lagðar til ýmsar tillögur í þá veru.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins

Um 62. gr. (Skortur á starfsfólki)

Atvinnuleyfi vegna skorts á starfsfólki er áfram háð miklum kvöðum: a) 
Það hefur hámarkstíma. b) Það telur ekki til ótímabundins dvalarleyfis. 
c) Starfsmenn þurfa að fara úr landi í að minnsta kosti tvö ár eftir að því 
lýkur áður en þeir geta komið aftur. Ekkert af þessu bætir 
samkeppnishæfni landsins eða réttindavernd þeirra útlendinga sem um 
ræðir.

Lagt er til að greinin orðist svo:

Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi vegna starfs þegar um er að 
ræða skort á starfsfólki hér á landi. Skilyrðifyrir veitingu dvalarleyfis 
samkvæmt ákvæðiþessu eru m.a. eftirfarandi:

a. útlendingur fullnægir skilyrðum 1. og 2. mgr. 55. gr.,
b. tímabundið atvmnuleyfi vegna skorts á starfsfólki hefur 

verið veitt á grundvelli laga um atvmnuréttmdi útlendinga.
Dvalarleyfi samkvæmt ákvæðiþessu skal ífyrsta skipti ekki veitt til 

lengri tíma en eins árs, þó aldrei til lengri tíma en nemur gildistíma 
atvmnuleyfis. Heimilt er að endurnýja dvalarleyfið í [ .. .]  eitt ár í senn, 
þó aldrei til lengri tíma en nemur gildistíma atvmnuleyfis.

Heimilt er að endurnýja leyfi til lengri tíma en skv. 2. mgr. þegar 
um er að ræða skýrt afmarkaða og tímabundna verkframkvæmd sem 
tekur lengri tíma en þar greinir. Er þá heimilt að veita dvalarleyfi til 
þess tíma sem atvmnuleyfið gildir.

[ ...]
Dvalarleyfi samkvæmt ákvæðiþessu getur [ ...]  orðið grundvöllur 

ótímabundins dvalarleyfis.



Um 64. gr. (Sérhæfðir starfsmenn á grundvelli þjónustusamnings)

Ekki verður séð hvers vegna mjög sérhæft starfsfólk sem fellur undir 
þetta dvalarleyfi ætti ekki að safna sér réttindum meðan á dvöl þeirra 
stendur. Lagt er til að seinast málsgrein orðist svo:

Dvalarleyfi samkvæmt ákvæðiþessu getur [ ...]  orðið grundvöllur 
ótímabundins dvalarleyfis.

Um 65. gr. (Námsmenn)

Sú viðleitni að búa til undantekningu sem heimilar að við sérstakar 
aðstæður að doktorsnám sé að hluta talið til ótímabundins dvalarleyfis er 
til eftirbreytni. Það er hins vegar spurning hvort það væri beinni leið að 
sama markmiði að láta dvalarleyfi vegna náms einfaldlega telja til 
ótímabundins dvalarleyfis Þá er lagt til að sá tími sem útskrifaðir 
nemendur geti fundið sér vinnu á nýju atvinnuleyfi verði lengdur í 12 
mánuði.

Um 70. gr. (Makar)

Í núverandi tillögum er gert ráð fyrir þeirri meginreglu að maki missi 
sjálfstæðan rétt í dvalar við sambandsslit. Á því eru fáar undantekningar 
(andlát, ofbeldi, óöruggt upprunaland).

Að því gefnu að ekki hafi verið stofnað til hjúskapar eða sambúðar til 
málamynda ætti það að vera meginregla að makar fái dvalarleyfi á 
óháðum grunni eftir sambandslok. Sambandslit eru stór og erfið 
ákvörðun og óvissa um réttarstöðu aðila að henni lokinni ætti ekki að 
hafa ráðandi áhrif á þá hana. Því ætti að slaka á fyrirvörunum um “ríkir 
sanngirnishagsmunir” þurfi að vera til að áframhaldandi dvalarleyfi 
skuli vera veitt.

Um 71. gr. (Börn)

Of fáir dvalarleyfisflokkar veita börnum þann sjálfsagða rétt að fá að 
alast upp með foreldrum sínum.



Það hljóta til dæmis að vera mistök að fvalarleyfi fyrir íþróttafólk
sem nú telja til ótímabundins dvalarleyfir veiti mönnum ekki rétt til 
koma börn sín til landsins.

Þar sem þetta álit gerir tillögu um að öll atvinnutengd leyfi afli mönnum 
réttinda er gerð tillaga um að börn foreldra á þannig leyfum geti fengið 
dvalarleyfi.

Sömuleiðis er rétt að námsdvöl veiti sambærilegan rétt. Sé okkur 
umhugað um jafnrétti á heimsvísu er ljóst að með því að heimila fólki 
ekki að koma með börn sín með í námsdvöl til Íslands erum við í reynd 
að mismuna konum, sem oftar þurfa að bera ábyrgð á uppeldi barna.

Lagt er til að fyrsta málsgrein orðist svo:

Heimilt er að veita barni yngra en 18 ára dvalarleyfi e f foreldriþess 
hefur dvalarleyfi á grundvelli 58., 61., 62., 63., 64., 65., 70., 73., 74. 
eða 78. gr.

Um 122. gr. (Atvinnuréttindi útlendinga)

Umsagnir stéttarfélaga

Víða er gert ráð fyrir að umsagnarrétti stéttarfélaga um atvinnuréttindi 
verði viðhaldið eða hann aukinn. Þetta er sérstaklega furðulegt þegar um 
er að sameiningar hjóna. Hér verður löggjafinn að hugsa hluti til enda. Á 
einhvern tímann að meina mökum þeirra sem hér eru staddir löglega um 
atvinnuleyfi með þeim afleiðingum að þeir geti ekki búið hér eða 
framfleytt sér? Svarið við þessari spurningu hlýtur að vera “nei” og því er 
eðlilegt að skilyrðum vegna slíkra leyfa sé haldið í lágmarki.

Sérhæft starf orðið þrengra

Í frumvarpinu segir:

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:
a. Í  stað orðanna „krefst sérfræðiþekkingar enda sé ekki um 

að ræða tímabundið verkefni“ í b-lið 1. mgr. kemur: samkvæmt lögum



eða venju hér á landi er þess eðlis að það krefjist þess að sá sem því 
gegnir búi yfir tiltekinni sérfræðiþekkmgu; aukþess er 
Vinnumálastofnun heimilt að óska eftir aðþar til bærir aðilar að mati 
stofnunarinnar votti um að starfið sem um ræðir sé þess eðlis aðþað  
krefjistþess að sá sem því gegnir búi yfir tiltekinni sérfræðiþekkmgu.

Hér er ekki annað að sjá um sé að ræða verulega og óþarfa þrengingu á 
því sé telst vera starf sem krefst sérfræðiþekkingar. Hún samræmist ekki 
meginmarkmiðum lagasetningar. Lagt er til að þessi málsliðir falli 
brott.

Vantar leyfi fyrir sjálfstætt starfandi

Ísland er sér á báti meðal Norðurlanda að veita mönnum ekki dvalarleyfi 
vegna eigin atvinnurekstur. Það veldur vonbrigðum hve afdráttarlaust 
frumvarpið er í banni við eigin atvinnurekstur útlendinga (utan EES). Í 
ljósi þess hve margir flokkar dvalarleyfa telja ekki til búsetuleyfis er 
hæglega hægt að setja upp dæmi þar sem menn búa á landinu í 6-7 ár án 
þess að mega stunda eigin atvinnurekstur.

Lagt er til að eftirfarandi ný grein bætist við lög um atvinnuréttindi 
útlendinga:

"Heimilt er að veita útlendingi tímabundið atvinnuleyf vegna 
sjálfstæðs atvinnureksturs sem hann stundar eða hyggst stunda. Í  
reglugerð má setja nánari skilyrði um veitingu slíkra atvinnuleyfa, 
m.a. skilyrði um fárm ögnun, viskiptaáætlun og sjúkratryggingar".

Hliðstæð grein um dvalarleyfi vegna eigin reksturs komi inn í 
dvalarleyfiskafla laga um útlendinga.

Þá er lagt að þeim sem fá atvinnuleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar 
verði einnig heimilt að stunda sjálfstæða starfsemi. Í stað orðanna:

Útlendingi er óheimilt að starfa hér á landi sem sjálfstætt starfandi 
einstaklingur nema hann sé undanþeginn kröfu um atvinnuleyfi 
samkvæmt lögum þessum.



Komi eftirfarandi:
Útlendingi er óheimilt að starfa hér á landi sem sjálfstætt starfandi 
einstaklingur nema hann uppjylli eitt a f  eftirfarandi skilyrðum

1) hann sé undanþeginn kröfu um atvinnuleyfi samkvæmt lögum 
þessum

2) hann hafi fengið atvinnuleyfi vegna eigin reksturs
3) hann hafi fengið atvinnuleyfi vegna nánustu aðstandenda.

Að lokum

Lagt er til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem 
fram koma í umsögn þessari.

Virðingarfyllst Pawel Bartoszek


