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Umsögn um frumvarp til laga um útlendinga, 728 mál.

KKÍ fagnar því að fá tækifæri til að veita umsögn við frumvarp til laga um útlendinga, 
728 mál. Innan körfuknattleikshreyfingarinnar hefur það lengi verið venja að lið í 
efstu deildum tefla fram erlendum leikmönnum sem oftast koma frá Bandaríkjunum. 
Þar af leiðandi hafa aðildarfélög KKÍ mikla reynslu af því að eiga í samskiptum við 
Útlendingastofnun við að sækja um leyfi fyrir íþróttamenn. KKÍ hefur reynt að aðstoða 
félögin eftir bestu getu og átt í góðu samstarfi við Útlendingastofnun til að tryggja að 
félög innan hreyfingarinnar fari eftir lögum. Meðal annars er það nú í lögum KKÍ að 
erlendir leikmenn fá ekki leikheimild með íslensku liði nema sýnt sé fram á að þeir séu 
með gilt dvalar- og atvinnuleyfi.

Það sem helst aftrar þó íþróttahreyfinguna er sú regla að sækja skal um dvalarleyfi í 
fyrsta skipti áður en útlendingur kemur til landsins og að útlending sé óheimilt að 
koma til landsins fyrr en umsókn hefur verið samþykkt. Eðli málsins samkvæmt vilja 
íþróttafélög fá erlenda leikmenn fyrst til reynslu og hugsanlega gefa þeim tækifæri á 
að æfa í eina til tvær vikur áður en gengið er í það ferli að skrifa undir 
ráðningasamning og sækja um tilskilin dvalar- og atvinnuleyfi ásamt leikheimild hjá 
KKÍ. Það væri því til mikilla bóta ef hægt væri að sækja um dvalar- og atvinnuleyfi fyrir 
erlenda leikmenn meðan þeir eru á landinu svo lengi sem þeir séu undanþegnir 
áritunarskyldu og séu staddir hér á landi í löglegri dvöl.

KKÍ leggur því til að við c. lið 2. mgr. 51. gr. verði bætt við upptalninguna dvalarleyfi 
fyrir íþróttafólk samkvæmt 63. gr. Greinin yrði því svohljóðandi:

c. umsækjandi um dvalarleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar skv. 61. 
gr., dva larleyfi vegna s ta r fa  íþ ró t ta fó lks  hjá íþ ró t ta fé lag i innan Iþ ró t ta -  og 
Ó lym píusam bands Ís lands skv. 63. gr. eða dvalarleyfi fyrir sérhæfða starfsmenn á 
grundvelli samstarfs- eða þjónustusamnings skv. 64. gr.
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Með því að heimila íþróttafólki sem dvelst löglega í landinu að sækja um án þess að 
fara úr landi eykst hagræði innan íþróttahreyfingarinnar gífurlega. Bæði er hægt að 
tryggja að eingöngu sé sótt um leyfi fyrir íþróttamenn er sannanlega munu vera í 
starfi hjá íþróttahreyfingunni og komið er í veg fyrir þann kostnað sem nú er til staðar 
er fljúga þarf leikmenn úr landi þar til leyfi hefur verið veitt. Þannig myndi einnig álag á 
Útlendingastofnun minnka til muna þar sem líklega myndi umsóknum fækka, þar sem 
eingöngu er sótt um fyrir leikmenn er liðið raunverulega hefur áhuga á að hafa í starfi 
og hins vegar minnkar áreiti vegna stöðugra beiðna um flýtimeðferðir og upplýsingar 
um nákvæmar dagsetningar er leyfi verður veitt svo hægt sé að skoða flugmiðakaup 
til landsins við fyrsta tækifæri.

Fyrir hönd KKÍ,

_____

Hannes S. Jónsson
Formaður KKÍ x£u.
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