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728. mál 145. löggjafarþing: Umsögn um frumvarp til laga um útlendinga.

Íslandsstofa fagnar ákvæðum sem tryggja skjóta meðferð umsókna sérhæfðra starfsmanna því auðvelt 
aðgengi að erlendri sérfræðiþekkingu og starfskröftum er mikilvægt til að tryggja alþjóðlega 
samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs auk þess sem slíkt auðveldar erlendum fyrirtækjum að byggja upp 
starfsemi á Íslandi. Eftirfarandi umsögn byggist í meginatriðum á þeirri umsögn sem Íslandsstofa sendi 
þann 7. september 2015 til starfshópsins sem undirbjó frumvarpið og ítrekar eftirfarandi ábendingar:

Mikilvægt er að þau reglugerðarákvæði sem ráðherra er heimilt að setja um umsókn um dvalarleyfi og 
forgangs- og hraðafgreiðslu umsókna styðji við framangreind markmið um skjóta afgreiðslu.

Varðandi leyfi vegna starfa sem krefjast sérfræðiþekkingar er rétt að benda á að í niðurstöðum 
könnunar Maskínu fyrir Íslandsstofu, í samstarfi við SI og fleiri aðila, um þörf fyrirtækja fyrir erlenda 
sérfræðinga kemur fram að um 82% erlendra sérfræðinga eru ráðnir til þriggja til fimm ára. Því er rétt 
að heimildin verðri rýmri en tvö ár.

Íslandsstofa bendir einnig á að í ákvæðum um dvalar- og atvinnuleyfi á grundvelli samnings um 
kennslu-, fræði- og vísindastörf eru tímaramminn mjög þröngur eða aðeins að hámarki hálft ár í senn. 
Lítið má út af bregða til að þessi þröngi rammi fari að valda vandkvæðum við að ljúka umsömdum 
verkefnum. Sá möguleiki að sækja með litlum fyrirvara erlenda sérþekkingu til menntunar og þjálfunar 
fólks til margvíslegra flókinna starfa er afar verðmætur og mikilvægt að útfærslan gagnist sem best.

Mikilvægt er að heimilt sé fyrir maka og fjölskyldu erlends sérfræðings að fá dvalarleyfi á forsendum 
hjúskapar, sambúðar og fjölskyldu. Krafa um tveggja ára sambúð áður en til leyfisveitingar kemur 
verður að teljast íþyngjandi. Íslandsstofa leggur til að hámarkstími sambúðar áður en til leyfisveitingar 
kemur verði einungis 6 mánuðir.

Loks er mikilvægt að auðvelda maka sérfræðings atvinnuleit til dæmis með vilyrði fyrir atvinnuleyfi sem 
staðfest yrði við ráðningasamings.
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