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Með tölvupósti frá nefndasviði Alþingis dags. 22. apríl sl. var ofangreint þingmál sent 
til umsagnar.

Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á gildandi logum, nr. 96/2002, um 
útlendinga. Unnið hefur verið að heildarendurskoðun laganna um alllanga hríð en 
frumvarpið var fyrst lagt fram á Alþingi í janúar 2013 en hlaut þá ekki afgreiðslu 
þingsins. Vorið 2014 voru nokkrar breytingar gerðar á lögum um útlendinga. Það 
frumvarp sem hér um ræðir er samið af þverpólitfskri þingmannanefnd um 
útlendingamál og var nokkuð samráð haft við Samband íslenskra sveitarfélaga um ýmis 
efnisatriði þess.

Hvað varðar almenn sjónarmið vísar sambandið til fyrri umsagnar, dags. 7. september 
2015. Sambandið vill þó vekja sérstaka athygli á eftirfarandi atriðum:

Aðgreining hópa flóttamanna

Ólíkar ástæður geta búið að baki því að fólk flytur á milli landa. Sumir neyðast til að 
yfirgefa heimkynni sín vegna ofsókna eða stríðsátaka, aðrir fara á milli landa til náms, 
atvinnu, í leit að betra lífi eða til að sameinast fjölskyldu sinni að nýju. Sambandið 
tekur undir það sjónarmið sem fram kemur í frumvarpinu, að mikilvægt sé að gera 
skýran greinarmun á flóttafólki annars vegar og fólki sem hefur aðrar ástæður til að 
vilja setjast að á íslandi hins vegar, s.s. vegna atvinnu, náms eða fjölskyldutengsla.

Hins vegar er það álit sambandsins að sérstök aðgreining hópa flóttafólks sem hingað 
koma í boði íslenskra stjórnvalda og annarra flóttamanna, sé ekki málefnaleg. Gera 
megi enn betur í þessum efnum, en hópurinn sem um ræðir, sem hingað kemur á eigin 
vegum, er orðinn margfalt stærri en áður. Hér áður fyrr voru þetta yfirleitt einhleypir 
karlmenn en barnafjölskyldur, þar sem innan hverrar fjölskyldu eru oft á tíðum 
einstaklingar sem eru í mikilli þörf fyrir læknisþjónustu eða annarri sérfræðiaðstoð, eru 
nú allstór hluti hælisleitenda. Þá hefur fylgdarlausum börnum einnig fjölgað.

Misræmið á milli stuðnings vegna þessa hóps og svonefndra kvótaflóttamanna, sem 
hingað koma fyrir milligöngu Flóttamannastofnunar SÞ og í boði íslenskra stjórnvalda 
er hrópandi. Misræmið á bæði við um stuðning við fólkið sjálft og stuðning ríkisins við 
sveitarfélög sem þjónusta fólkið.

Þjónusta við hælisleitendur

Hin mikla fjölgun þeirra sem leita eftir hæli hér á landi hefur skapað ný og krefjandi 
úrlausnarefni. Eitt af því sem ekki er búið að leysa á fullnægjandi hátt er fyrirkomulag 
þjónustu við hælisleitendur á meðan umsóknir þeirra um hæli bíða afgreiðslu og eftir 
að þeir fá dvalarleyfi. Hælisleitendur, sem búa á móttökumiðstöðvum sem
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Útlendingastofnun rekur í Reykjavík, Hafnarfirði og í Reykjanesbæ, missa oftast 
húsnæði og framfærslueyri um leið og þeir fá dvalarleyfi og er vísað á þjónustu 
sveitarfélaga án þess að það liggi fyrir samningar milli ríkis og sveitarfélaga um að 
sveitarfélög eigi að þjónusta fólkið og án samráðs við viðkomandi sveitarfélag. 
Húsnæðismál þessa fólks er eitt alvarlegasta vandamálið því það hefur hvorki 
forsendur til að fá húsnæði á almennum leigumarkaði né í félagslega húsnæðiskerfinu 
þar sem eru langir biðlistar. Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu 
fyrir þennan hóp sem Velferðarráðuneytið gaf út f maí 2014, eru ófullnægjandi, bæöi 
hvað varðar inntak þeirra og framkvæmd. Á grundvelli reglnanna eru ákveðnir 
kostnaðarliðir sveitarfélaga endurgreiddir en í takmarkaðra mæli en á við um 
kvótaflóttamenn. Það er brýnt að setja nýjar reglur og skilgreina verkferla um samráð 
og samvinnu á milli Útlendingastofnunar, velferðarráðuneytisins, 
innanríkisráðuneytisins og sveitarfélaga.

Aukið álag á starfsfólk barnaverndar sveitarfélaga

í frumvarpinu er kveðið á um móttökumiðstöð þar sem leitast verði við að greina þá 
sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og sérþarfir þeirra. í þessari miðstöð þyrfti að 
fara fram samvinna ýmissa aðila, þ.á m. er gert ráð fyrir aðkomu barnaverndaryfirvalda 
og félagsþjónustu. Kostnaður vegna móttökumiðstöðva er áætlaður 75 m.kr. sem búið 
er að gera ráð fyrir í gildandi fjárlögum. Ýmsu er þó enn ósvarað um staðsetningu 
móttökumiðstöövarinnar, starfshlutfall starfsmanna og fjölda stöðugilda. Þjónustuþættir 
á ábyrgð sveitarfélaga munu því að líkindum verða umfangsmeiri sem mun hafa í för 
með sér fjárhagsleg áhrif til kostnaðarauka fyrir viðkomandi sveitarfélag.

Réttur EES/EFTA-borgara til félagslegrar aðstoðar

í almennum ákvæðum IV. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 er 
kveðið á um að sveitarfélag skuli sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð og 
jafnframt tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Þessi réttur er almenns eðlis en 
útfærsla þjónustunnar hvílir á herðum hvers sveitarfélags um sig. Þróunin undanfarin 
ár hefur verið sú að félagsþjónusta sveitarfélaga þarf æ oftar að leysa úr málum 
einstaklinga af erlendum uppruna.

Með lögum nr. 64/2014 var gerð breyting á lögum um útlendinga nr. 96/2002. ESA 
hafði gert athugasemdir við að orðin „verða ekki ósanngjörn byrði á kerfi félagslegrar 
aðstoðar" vantaði í lög um útlendinga. Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 36. gr. gildandi laga 
er EES- og EFTA-borgara heimilt að koma til landsins og dvelja hér í allt að þrjá 
mánuði svo lengi sem vera hans verður ekki ósanngjörn byrði á kerfi félagslegrar 
aðstoðar. í 5. mgr. 36. gr. sömu laga er að finna reglugerðarheimild ráðherra til að 
setja frekari fyrirmæli um skilgreiningu hugtaksins ósanngjörn byrði á kerfi félagslegrar 
aðstoðar, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Þau mál sem koma inn á borð félagsþjónustu sveitarfélaga á grundvelli IV. kafla laga 
um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eru flókin úrlausnar og reglulega koma 
upp vangaveltur um hvernig skuli túlka orðalagið „ósanngjörn byrði á kerfi félagslegrar 
aðstoðar". Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út leiðbeiningar varðandi túlkun 
tilskipunar 2004/38/EB frá 2. jú lí 2009. Þar kemur m.a. fram að við mat á því hvort 
einstaklingur sé talinn ósanngjörn byrði á gistiríkinu verði viðkomandi ríki að 
framkvæma meðalhófspróf þar sem líta skal til ákveðinna þriggja atriða við mat á því 
hvort viðkomandi reynist vera ósanngjörn byrði gagnvart gistiríkinu.
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Sambandið hefur um langa hríð kallað eftir því að frekari fyrirmæli verði sett í 
reglugerð um skilgreiningu hugtaksins, nú síðast með bréfi til félags- og 
húsnæðismálaráðherra dags. 10. desember 2015. Engin teikn eru á lofti um að slík 
reglugerð sé í vinnslu. Ákvæðinu bregður nú aftur fyrir í 83. gr. frumvarpsins. Að áliti 
sambandsins hefði verið tilefni til að orða 5. mgr. 83. gr. með mun ríkari áherslu á 
þörfina fyrir reglugerðarsetningu. Þá sé Ijóst að lagabreyting er einnig brýn á IV. kafla 
laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Kostnaðarmat sbr. 129. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011

Þótt aðstoð sé markviss og málsmeðferðartíma haldið í lágmarki munu hugmyndir að 
þeim breytingum sem lagðar eru til stuðla að auknu þjónustustigi við þann hóp 
útlendinga sem frumvarpið fjallar um. Þjónustuþættir á ábyrgð sveitarfélaga munu því 
að líkindum verða umfangsmeiri en áður með aukinni aðkomu verkefnastjóra, 
félagsráðgjafa og annarra starfsmanna sveitarfélaga, sem mun hafa í för með sér 
fjárhagsleg áhrif á sveitarfélögin.

Ekki má líta framhjá þeim kostnaði sem fellur til, og fæst ekki endurgreiddur vegna 
vinnu starfsfólks sveitarfélaga við að aðstoða þær fjölskyldur sem fengið hafa stöðu 
flóttamanna eftir hælismeðferð. Aðstoðin sem starfsfólkið veitir er margþætt og 
umfangsmikil og einskorðast því ekki eingöngu við húsnæðisstuðning og veitingu 
fjárhagsaðstoðar. Sú aðstoð og þjónusta sem veitt er snýr að túlkaþjónustu, 
samskiptum við banka, starfsmenn Rauða krossins, Útlendingastofnun, lækna, 
tannlækna, sálfræðinga, Tryggingastofnun, Sjúkratryggingar íslands, 
þjónustumiðstöðvar, grunnskóla, leikskóla, innanríkisráðuneytið, fasteignasölur og 
gistiheimili, að ógleymdu þverfaglegu samstarfi ýmissa sviða og deilda innan 
stjórnsýslu viðkomandi sveitarfélaga.

í mati sambandsins á fjárhagslegum áhrifum frumvarpsins í samráðsferlinu, kom m.a. 
fram að félags- og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga til útlendinga hefur aukist mjög á 
umliðnum árum, bæði í fjölda og umfangi. Með sama hætti hafi þrýstingur aukist á 
útgjöld vegna grunnþjónustu og fjárhagsstuðnings, þ.m.t. vegna húsaleigubóta sem eru 
fjármagnaðar sameiginlega af ríki og sveitarfélögum.

í fyrri umsögn sambandsins, dags. 7. september 2015, kom að sambandið taldi 
aðkallandi að einstök verkefni sem sveitarfélögunum væri falið að sinna með lögum 
eða stjórnvaldsfyrirmælum yrðu kostnaðarmetin. Ekki hefur verið orðið við því. í 
frumvarpinu er að finna ákvæði sem munu varða fjármál og áætlanir sveitarfélaganna. 
Sambandið vekur athygli á þeim kostnaði í athugasemdum við eftirgreind ákvæði, 
ásamt því að leggja fram breytingartíllögur við einstaka ákvæði, sbr. hér á eftir.

Athugasemdir við einstaka greinar

9. gr. Flóttamannanefnd

Lögð er til sú breyting að fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, ásamt fulltrúum frá 
Útlendingastofnun og Rauða krossinum verði í nefndinni sem áheyrnarfulltrúar. 
Sambandið fagnar þessum breytingum á ákvæði frumvarpsins en telur að gera megi 
enn betur og leggur til útvíkkun á hlutverki nefndarinnar þannig að það nái ekki 
eingöngu til stefnumótunar um skipulag móttöku flóttamannahópa. Sambandið gerir 
því svohljóðandi tillögu um breytingu á 9. gr. frumvarpsins, sbr. undirstrikun:
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„Hlutverk flóttamannanefndar er m.a. að leggja til við ríkisstjórn 
heildarstefnu um móttöku flóttamannahópa skv. 43. gr., hafa yfirumsjón 
með framkvæmd við móttöku hópa flóttafólks og veita stjórnvöldum 
umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er. Hlutverk nefndarinnar 
nær einnig til stefnumótunar um skipulag móttöku. búsetu og þjónustu 
við flóttamenn sem fá hæli hér á landi í boði stjórnvalda oe eítir 
hælismeðferð."

Sveitarfélög gegna viðamiklu hlutverki í móttöku flóttafólks og með hliðsjón af því sem 
að framan hefur verið nefnt, myndi umrædd útvíkkun á hlutverki nefndarinnar jafna 
enn frekar stöðuna á milli kvótaflóttamanna og annarra flóttamanna. Ekki sé það 
málefnaleg ástæða að greina á milli hvort flóttamenn sækja sjálfir um alþjóðlega vernd 
hér á landi eða komi hingað í boði íslenskra stjórnvalda.

17. gr. Vinnsla persónuupplvsinga

Stofnunum sem nefndar eru í 1. mgr. ákvæðisins, er heimilt að samkeyra 
persónuupplýsingar útlendinga svo tryggja megi að dvöl þeirra hér á landi sé lögleg. í 
því skyni er þessum stofnunum heimilt að afla upplýsinga hjá skattyfirvöldum, 
Vinnumálastofnun og félagsþjónustu sveitarfélaga.

Ákvæðið hefur tekið talsverðum breytingum frá því f samráðsferlinu en fyrri 
frumvarpsdrög virtust gera ráð fyrir heimildum sveitarfélaga til þess að samkeyra 
upplýsingar þeirra útlendinga sem sækja um fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu við 
upplýsingar þeirra stofnana sem nefndar eru í 1. mgr. ákvæðisins. í framkvæmd hafa 
komið upp tilfelli þar sem einstaklingar eru skráðir með lögheimili í ákveðnu 
sveitarfélagi samkvæmt Þjóðskrá, en við nánari athugun kemur í Ijós að dvalarleyfi 
viðkomandi er útrunnið. Sveitarfélögum er lögum samkvæmt, skylt að veita þeim 
þjónustu sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu og kann því sú staða að koma upp að 
sveitarfélag sé að veita einstaklingum með útrunnin dvalarleyfi þjónustu, t.a.m. 
fjárhagsaðstoð til framfærslu. Sambandið gerir því svohljóðandi tillögu um breytingu á 
17. gr. frumvarpsins, sbr. undirstrikun:

„Útlendingastofnun, kærunefnd útlendingamála, Þjóðskrá íslands  ̂
lögreglu og sveitarfélögum er heimil vinnsla persónuupplýsinga 
útlendinga, þar á meðal þeirra sem viðkvæmar geta talist, ef sú vinnsla 
telst nauðsynleg við úrlausn mála.

Stofnunum skv. 1. mgr. er heimilt að samkeyra persónuupplýsingar 
útlendinga svo tryggja megi að dvöl þeirra hér á landi sé lögíeg. í því 
skyni er þessum stofnunum heimilt að afla og samkevra upplýsingar hjá 
skattyfirvöldum, Vinnumálastofnun og félagsþjónustu sveitarfélaga. Að 
öðru leyti fer um þessar samkeyrslur eftir ákvæðum laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga."

Ef heimildir til samskeyrslu upplýsinga, verða eingöngu bundnar við þær stofnanir sem 
nefndar eru í 1. mgr. 17. gr. frumvarpsins, verður löggjafinn, eftir sem áður, að tryggja 
það að sveitarfélögin geti aflað sér upplýsinga og unnið með réttar upplýsingar sem eru 
í boði hverju sinni. Nauðsynlegt er að einstaklingar með útrunnið dvalarleyfi séu 
skráðir á utangarðsskrá hjá Þjóðskrá íslands enda yrði þeim þá veittur hvati til að 
ganga rétt frá skráningu sinni hjá Útlendingastofnun. Áhersla er lögð á að upplýsingar í 
Þjóðskrá gefi rétta mynd af stöðu útlendinga í landinu og að þjóðskrá sé uppfærð
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jafnóðum og breytingar verða. Heimildir um samkeyrslu og vinnslu upplýsinga fyrir 
félagsþjónustur sveitarfélaganna gagnvart Útlendingastofnun og Þjóðskrá Islands, eru 
nauðsynlegar heimildir svo sveitarfélög geti tekið fjárhagslegar ákvarðanir á grundvelli 
réttra forsendna.

27. gr. Móttökumiðstöð

Að áliti sambandsins er mikilvægt að starfsemi móttökumiðstöðvarinnar byggi á 
samningum við sveitarfélög um vistun umsækjenda um alþjóðlega vernd, ásamt því að 
það liggi skýrt fyrir í reglugerð að ráðherra beri að gera samning við búsetusveitarfélag 
um móttöku og þjónustu við fólk að lokinni hælismeðferð. Með það að markmiði að 
efla og jafna stöðu flóttamanna að lokinni hælismeðferð, gerir sambandið svohljóðandi 
tillögu um viðbótvið ákvæði 27. gr. frumvarpsins, sbr. undirstrikun:

„Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd ákvæðis þessa, m.a. 
um stofnun og almennan rekstur miðstöðvarinnar og samninga við
tiltekið sveitarfélag eða sveitarfélög um móttöku og þjónustu við fólk að 
lokinni hælismeðferð."

33. gr. Réttindi umsækjanda um alþjóðlega vernd

Ákvæðinu er m.a. ætlað að tryggja réttindi barna sem eru umsækjendur um alþjóðlega 
vernd, og aðgang þeirra að skyldunámi í grunnskóla, innan hins almenna skólakerfis 
eða á dvalarstað barnsins. Við útfærslu ákvæðisins ber að hafa í huga ákvæði 16. gr. 
grunnskólalaga nr. 91/2008, þar sem segir að nemendur með annað móðurmál en 
íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Er með ákvæðinu stefnt að 
því að þessir nemendur fái tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu. Hér er um að 
ræða verkefni sem ætti að vera sameiginlegt með ríki og sveitarfélögum og fjármagnað 
með samkomulagi beggja stjórnsýslustiga. Könnun Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og 
Hlíða árið 2009 meðal skólastjórnenda, deildarstjóra og kennara 148 íslenskra 
grunnskóla um allt land, leiddi í Ijós að aðeins þriðjungur nemenda sem hafa annað 
móðurmál en íslensku fá kennslu í því máli en slíkt þykir afar mikilvægt fyrir 
málþroska einstaklinga.

Að teknu tilliti til framangreinds leggur sambandið til svohljóðandi tillögu um 
viðbótarbreytingu við 33. gr. frumvarpsins, sbr. undirstrikun:

„Barn sem sækir um alþjóðlega vernd skal eiga þess kost að stunda 
skyldunám í grunnskóla eða sambærilegt nám innan hins almenna 
skólakerfis eða á dvalarstað þess eins fljótt og unnt er. Nemendur með 
annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í fslensku sem öðru 
tungumáli.

Innanríkisráðunevtið semur við tiltekið sveitarfélag þar sem barn dvelur 
og skal samningur taka til þeirrar þiónustu og skvldunáms í grunnskóla 
sem ætla má að barn þarfnist og eru á hendi sveitarfélaga."

Á íslandi er skylt að sækja grunnskóla, samkvæmt 3. gr., sbr. 15. gr. grunnskólalaga nr. 
91/2008. Árin sem barn stundar nám í grunnskóla eru mikilvæg mótunarskeið þess 
sem einstaklings og þjóðfélagsþegns. Mikil óvissa ríkir hjá þeim sem bíða eftir 
afgreiðslu umsóknar um alþjóðlega vernd og því er mikilvægt að gefa börnum tækifæri 
á biðtíma, til að virkja sköpunarkraft sinn ogtileinka sér þekkingu ogfærni og viðhalda
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henni óháð aðstæðum. Grunnskólinn er sá vettvangur þar sem öll börn eiga að finna 
til öryggis, fá tækifæri til að þroska og nýta hæfileika sína og njóta bernskunnar.

Kennsla í íslensku sem öðru tungumáli er lögbundin og skal stefnt að virku tvítyngi 
nemenda í samstarfi við foreldra. I samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er 
stefnt að því að þessir nemendur fái tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu 
samkvæmt nánari ákvörðun sveitarstjórnar. Til að tryggja jafna stöðu og samræma rétt 
allra þeirra barna, óháð því hvort þau komi hingað sem kvótaflóttamenn, hafa fengið 
stöðu flóttamanns eftir hælismeðferð eða fjölskyldusameiningu, er mikiivægt að þeim 
sé tryggður réttur til þess að stunda skyldunám f grunnskóla og viðhalda móðurmáli 
sínu, samhliða kennslu í íslensku sem öðru tungumáli.

í  niðurlagi ákvæðisins kemur fram að ráðherra setur, að höfðu samráði við viðeigandi 
fagráðherra, reglugerð með nánari ákvæðum um réttindi umsækjanda um alþjóðlega 
vernd, þ.m.t. um aðgang umsækjanda að menntun. Ráðherra er jafnframt heimilt að 
setja í reglugerð að þjónusta við umsækjanda samkvæmt ákvæði 33. gr. frumvarpsins 
sé bundin við tiltekið sveitarfélag eða sveitarfélög. Af framangreindu leiðir, að 
sambandið gerir tillögu um að innanríkisráðuneytið geri samning við tiltekið 
sveitarfélag eða sveitarfélög sem taka til þjónustu og náms sem ætla má að flóttabörn á 
grunnskólaaldri þarfnist og eru á hendi sveitarfélaga. Um er að ræða umfangsmikla 
þjónustuþætti á ábyrgð sveitarfélaga og ætti efni slíkra samninga að lúta að aöstoð við 
innritun í grunnskóla, sérfræðiþjónustu, félagsráðgjöf, íslenskukennslu umfram það 
sem fram fer á skólatíma, frístund, samfélagsfræðslu og fjárhagsaðstoð vegna kaupa á 
námsgögnum.

56. gr. Trvgg framfærsla útlendings sem sækir um dvalarlevfi

Ákvæðið gerir það eitt af grundvallarskilyrðum fyrir því að útlendingur fái dvalarleyfi 
hér á landi, að framfærsla hans sé trygg þann tíma sem hann sækir um að fá að 
dveljast hér á landi. Samkvæmt 12. og 13. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 
40/1991 skal sveitarfélag sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt 
lögunum og jafnframt tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. M.ö.o. þá ber 
sveitarfélaginu skylda til þess að veita einstaklingum, sem hafa lögheimili í 
sveitarfélaginu, þjónustu og aðstoð ef allt um þrýtur. í langflestum tilvika er um að 
ræða einstaklinga sem eiga afskaplega takmarkaðan rétt samkvæmt lögum um 
almannatryggingar og leita því eftir framfærslu frá sveitarfélagi.

Ríkissjóður endurgreiðir sveitarfélagi veitta aðstoð þegar erlendir ríkisborgarar hafa 
notið fjárhagsaðstoðar sveitarfélags en eiga ekki lögheimili í landinu, sbr. 15. gr. laga 
nr. 40/1991. Enn fremur endurgreiðir ríkissjóður sveitarfélagi fyrir aðstoð sem veitt er á 
grundvelli 12. og 13. gr. laganna, þegar um er að ræða erlenda ríkisborgara sem hafa 
átt lögheimili í landinu skemur en tvö ár. Samkvæmt félagsþjónustulögunum 
takmarkast endurgreiðsluskylda ríkissjóðs til sveitarfélaganna við fyrstu tvö árin sem 
erlendur ríkisborgari býr hér á landi. Eftir tveggja ára búsetu erlends ríkisborgara á 
íslandi þykir löggjafanum eðlilegt að sama regli gildi um hann og aðra íbúa 
sveitarfélagsins. Sambandið myndi hins vegar gjarnan vilja sjá þennan tímaramma til 
endurgreiðslu verða lengri en tvö ár, enda hefur orðið vart við talsverðar breytingar í 
þessum málalfokk frá því lögin voru sett.

6



<g>

57. gr. Endurnvjun dvalarlevfís

Hér reynir á samspil við lögheimilislögin nr. 21/1990, varðandi áhrif þess að 
útlendingur flyst af landi brott. Sambandið hefur kallað eftir því að sveitarfélög fái 
skýrari heimildir til þess að kalla eftir breytingu á lögheimilisskráningu. Óskar 
sambandið eftir stuðningi löggjafans í því efni.

69. gr. Dvalarleyfi vegna fjölskvldusameiningar

Um helmingur dvalarleyfa hér á landi er veittur vegna fjölskyldusameiningar. 
Sveitarfélögin leggja ríka áherslu á að hugað sé að áhrifum þessarar þróunar á 
sveitarfélögin, þar sem börn af erlendum uppruna þurfa iðulega sérhæfðan stuðning 
bæði á leikskóla- og grunnskólastigi en þar þurfi m.a. einnig að styðja við 
móðurmálskennslu barns. Þá eru barnaverndarmál, sem snerta fjölskyldur af erlendurn 
uppruna, oft mjög flókin úrlausnar vegna ólíkra menningarhefða og 
tungumálaörðugleika. Mikilvægt er að hafa f huga þegar reglur eru settar um 
hingaðkomu aðstandenda, að opinber stuðningur sé jafnframt tryggður til þess að 
viðkomandi fjölskylda lagi sig fljótt og vel að kringumstæðum í nýju landi. 
Stuðningsnetið er ekki nægilega þétt enda hefur sambandið talíð grátt svæði vera fyrir 
hendi í verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga gagnvart fjölskyldusameiningum.

Þá mæla lagareglur hérlendis fyrir um endurgreiðslu á þeirri fjárhagsaðstoð sem 
sveitarfélög veita einkum á fyrstu tveimur árum eftir hingaðkomu. Viðbúið er að 
foreldrum útlendings, 67 ára og eldri, sem hingað koma á grundvelli 
fjölskyldusameiningar verði í mörgum tilvikum veitt varanleg fjárhagsaðstoð 
sveitarfélags til þess að ná lágmarksframfærslu. Af þeim sökum er ákvörðun um dvalar- 
og búsetuleyfi m.a. vegna fjölskyldusameiningar, ávísun á veruleg útgjöld hjá 
hlutaðeigandi sveitarfélagi - útgjöld sem að meginstefnu til fást einungis endurgreidd 
fyrstu tvö árin.

83. gr. Réttur til dvalar í allt að þrjá mánuði

í frumvarpinu er komið inn á það skilyrði fyrir dvöl EES- og EFTA-borgara að 
viðkomandi einstaklingur eða aðstandendur hans sé ekki ósanngjörn byrði á kerfi 
félagslegrar aðstoðar. Ákvæðinu er ætlað m.a. að mæta „skyndilegum og óútskýrðum" 
flutningum hópa milli landa. Af hálfu sambandsins var farið fram á það í fyrri umsögn, 
dags. 7. september 2015, að drög að reglugerð um þetta efni yrðu unnin samhliða 
frumvarpi þessu og myndi liggja fyrir samhliða framlagningu frumvarpsins. Ekki hefur 
verið orðið við því.

Að áliti sambandsins, þarf einnig að koma inn tengingu á milli ósanngjarnrar byrði og 
brottfalls dvalarréttar skv. 92. gr. frumvarpsins, þ.e. sé það Ijóst að útlendingur sé orðin 
ósanngjörn byrði á kerfi félagslegrar aðstoðar. Eins og felst í niðurlagi ákvæðis 83. gr. 
frv., hefur reglan um ósanngjarna byrði áhrif á fjárhagsaðstoð sem sveitarfélög veita á 
grundvelli laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Hitt má einnig vera Ijóst 
að reglan snertir ekki síður aðra aðila sem mynda kerfi félagslegrar aðstoðar, sbr. m.a. 
lög nr. 99/2007, um félagslega aðstoð. Er augljóst að greina þarf áhrif reglunnar 
heildstætt áður en löggjafinn getur tekið afstöðu til þess með hvaða hætti hún verði 
tekin upp í endurskoðuð lög um útlendinga.
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Lokaorð

Samband íslenskra sveitarfélaga veitir allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis fúslega 
allar nánari upplýsingar og skýringar sem þörf er á. Jafnframt eru fulltrúar sambandsins 
reiðubúnir að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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