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Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis sem barst Reykjavíkurborg þann 13. júní 2016 
varðandi beiðni um umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum 
innflytjenda fyrir árin 2016-2019.

Að mati velferðarsviðs Reykjavíkurborgar er framkvæmdaáætlunin metnaðarfull og 
umfangsmikil. Mikilvægt er að tryggja að henni fylgi nægjanlegt fjármagn svo unnt sé að 
framfylgja henni auk þess að eftirfylgni með framkvæmdaáætluninni er mikilvæg.

A f hálfu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eru gerðar eftirfarandi athugasemdir :

Þiónusta við hælisleitendur og einstaklinga sem fá stöðu flóttamanns:

Að undanfömu hefur hópur þeirra sem leita hælis á íslandi stækkað mjög mikið og 
samsetning hópsins hefur breyst í þátt átt að nú er um að ræða fleiri ijölskyldur með böm. 
Um leið og hælisleitandi fær dvalarleyfi á íslandi missir hann það húsnæði og þann 
framfærslueyri sem honum var séð fyrir af hálfu ríkisins á meðan á hælismeðferð stóð. Við 
skráningu lögheimilis í þjóðskrá öðlast viðkomandi rétt til félagslegrar þjónustu af hálfu 
viðkomandi sveitarfélags á grundvelli laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, þ.m.t. 
til að sækja um félagslegt leiguhúsnæði. Ljóst er að einstaklingar í þessari stöðu eiga erfitt 
með að finna sér húsnæði á almennum markaði og geta ekki treyst á að fá úthlutað félagslegu 
leiguhúsnæði um leið og þeir missa húsnæði sem þeim er séð fyrir meðan á hælismeðferð 
stendur.

í maí 2014 setti félags- og húsnæðismálaráðherra leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um 
móttökuþjónustu og aðstoð við félagslega þátttöku flóttafólks þar sem m.a er fjallað um 
endurgreiðslu frá ríkissjóði til sveitarfélaga á útlögðum kostnaði vegna fjárhagsaðstoðar fyrstu 
tvö árin sem flóttamaður hefur skráð lögheimili í landinu, sbr. 2. mgr. 15. gr. laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga. Þar er fjallað um mismunandi þjónustuþætti sem mælt er með að 
sveitarfélögin veiti umræddum einstaklingum, m.a. námsaðstoð. Fram kemur að leitast skuli 
við að veita flóttafólki, sem ekki hefur lokið námi í grunnskóla eða framhaldsskóla, styrk til
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framhaldsskólanáms og í sérstökum tilvikum beri að leitast við að veita flóttafólki, sem ekki 
hefur lokið námi í háskóla, styrk til háskólanáms enda eigi viðkomandi ekki kost á láni hjá 
Lánasjóði íslenskra námsmanna sökum búsetutíma á Islandi. Ljóst er að flestir einstaklingar í 
þessari stöðu þurfa lengri tíma til að ljúka námi en tvö ár og ef að sveitarfélag hefur samþykkt 
styrk við byrjun námsferils og aðstæður viðkomandi hafa ekki breyst er ljóst að sveitarfélag 
þarf að samþykkja slíkan námsstyrk þar til viðkomandi lýkur sínu námi. Hins vegar kemur 
einungis til endurgreiðsla ríkisins hvað varðar fyrstu tvö árin.

Þegar horft er til breyttrar samsetningar þess hóps, þ.e. til aukningar íjölskyldufólks, er ljóst 
að sú þjónusta sem veitt er af hálfu sveitarfélaga er orðin mun flóknari og umfangsmeiri en 
áður. Starfsfólk sveitarfélaga innir af hendi ómælda vinnu við að aðstoða og leiðbeina þeim 
sem fengið hafa stöðu flóttamanns eftir hælismeðferð. Sú vinna felst ekki einungis í afgreiðslu 
fjárhagsaðstoðar og aðstoð í húsnæðismálum heldur er þar um að ræða samskipti við margar 
stofnanir og einkaaðila varðandi ýmis mál er upp koma í daglegu lífi fólks. Bæði er hér um að 
ræða vinnu sem innt er af hendi af hálfu starfsmanna þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar 
og af hálfu starfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur. Sá kostnaður sem ríkið hefur endurgreitt 
sveitarfélögum á grundvelli 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga hefur aðeins verið 
útlagður kostnaður sveitarfélags á grundvelli reiknings en nauðsynlegt er að endurgreiðslan 
nái einnig til vinnuframlags starfsmanna sveitarfélaga. Þá er jafnframt nauðsynlegt að lengja 
það tveggja ára tímabil sem tilgreint er í núgildandi lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 
enda ljóst að sá tími er í fæstum tilfellum nægjanlegur til að stuðla að því með félagslegri 
aðstoð að viðkomandi einstaklingar verði sjálfbjarga í íslensku samfélagi.

Misræmi milli hópa flóttafólks:

Misræmið á milli aðstoðar til hópa svonefnds kvótaflóttafólks og annarra flóttamanna er 
gífurlega mikið og nauðsynlegt er að gera breytingar á því fyrirkomulagi sem nú er við lýði. 
Nú er móttökusveitarfélögum, á grundvelli samninga, greiddur kostnaður við móttöku og 
þjónustu við kvótaflóttamenn í ákveðinn tíma og þeir hópar flóttafólks fá mikla aðstoð við að 
koma sér fyrir á íslandi. Þeir einstaklingar sem koma á eigin vegum og óska eftir hæli á 
Islandi fá aðstoð vegna húsnæðis og framfærslu á meðan á afgreiðslu umsóknar stendur, 
einnig á grundvelli samninga ríkis og sveitarfélags. Það er hins vegar mjög mikill munur á 
þeirri aðstoð sem þessir hópar fá þar sem kvótaflóttamenn fá mjög víðtæka aðstoð á ýmsum 
sviðum. Þegar einstaklingar sem beðið hafa eftir afgreiðslu hælisumsóknar fá stöðu 
flóttamanns og skráningu lögheimilis í þjóðskrá stendur þeim til boða að sækja um aðstoð og 
fá þjónustu hjá viðkomandi sveitarfélagi. Sú aðstoð miðast við reglur viðkomandi 
sveitarfélags og er þar af leiðandi mun minni heldur en sú aðstoð sem veitt er til 
kvótaflóttamanna og einstaklinga í hælismeðferð. Sérstaklega ber í þessu sambandi að nefna 
stöðuna í húsnæðismálum sem er mjög erfið.

Afar brýnt er því að ríkið veiti sveitarfélögum ijárhagslegan stuðning með það að markmiði 
að allir hópar flóttafólks fái sambærilega aðstoð og er mjög mikilvægt að horfa til framtíðar í 
þeim efnum svo að unnt verði að stemma stigu við alvarlegum vandamálum sem upp geta 
komið.

í þessu sambandi er einnig rétt að nefna þá aðstoð sem sveitarfélög veita útlendingum í neyð 
og endurgreidd er af hálfu ríkisins á grundvelli reglna nr. 1185/2011 um fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga í sérstökum tilvikum við erlenda ríkisborgara, utan EES, sem ekki eiga 
lögheimili á Islandi. í þessum tilfellum getur verið um að ræða fólk í erfiðri aðstöðu, s.s.
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fómarlömb mansals og fylgdarlaus böm. Hvað fylgdarlaus böm varðar kemur fram í 15. gr. 
bamavemdarlaga nr. 80/2002 að ef bam á ekki lögheimili á Islandi eða er hér án forsjáraðila 
sinna skuli bamavemdarnefnd í umdæmi þar sem barn dvelst eða er statt fara með mál þess. 
Bamaverndarnefnd fer þá með umsjá barnsins eftir því sem þörf krefur og ber að gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja hagsmuni þess en ríkissjóður endurgreiðir sveitarstjóm 
útlagðan kostnað sem af máli hlýst. Hér er einungis fjallað um útlagðan kostnað en ekki er 
tekið tillit til þess kostnaðar sem felst í vinnu starfsmanna borgarinnar.

Kröfur um framfærslu. almannatryggingakerfið og siúkratryggingar:

í 55. gr. nýrra laga um útlendinga er fjallað um grunnskilyrði dvalarleyfis sem m.a felast í því 
að hafa trygga framfærslu samkvæmt 56. gr. laganna auk sjúkratrygginga. I 56. gr. laganna 
segir jafnframt að útlendingur sem er eldri en 18 ára og sækir um dvalarleyfi skuli sýna fram á 
að framfærsla hans sé trygg þann tíma sem hann sækir um að fá að dveljast hér á landi. 
í 12. og 13. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kemur fram að sveitarfélag 
skuli sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögunum og jafnframt tryggja að 
þeir geti séð fyrir sér og sínum. Með íbúa sveitarfélags er í lögunum átt við hvem þann sem 
lögheimili á í viðkomandi sveitarfélagi. Sveitarfélögum ber því skylda til að veita þeim 
einstaklingum sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu þjónustu og aðstoð sem og tryggja 
framfærslu þeirra ef allt annað þrýtur.

Á síðustu árum hefur orðið fjölgun í útgáfu dvalarleyfa á grundvelli fjölskyldusameiningar og 
hefur umsóknum um Qárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg frá einstaklingum með dvalarleyfi 
á grundvelli fjölskyldusameiningar jafnframt fjölgað. Nefna má sem dæmi tilfelli þar sem 18 
ára gamall einstaklingur sótti um fjárhagsaðstoð í formi námsstyrks en honum var synjað um 
aðstoðina þar sem hann var með dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar og var 
samkvæmt því á framfæri föður síns. Urskurðamefnd félagsþjónustu og húsnæðismála felldi 
þá ákvörðun úr gildi á þeim forsendum að tekjur föðurins væru ekki nógu háar til að 
framfleyta Qölskyldunni og þar af leiðandi varð að veita viðkomandi fjárhagsaðstoð til 
framfærslu.

í þeim tilfellum sem foreldrar einstaklinga með dvalarleyfi hafa komið til landsins á 
grundvelli Qölskyldusameiningar er oftast um að ræða aldrað fólk sem á lítinn eða engan rétt 
til aðstoðar samkvæmt lögum um almannatryggingar og leitar því eftir framfærslu frá 
sveitarfélagi þegar framfærsla þeiiTa bregst af hálfu fjölskyldunnar. í 17. gr. laga nr. 100/2007 
um almannatryggingar kemur fram að rétt til ellilífeyris eigi þeir sem eru 67 ára eða eldri og 
hafa verið búsettir hér á landi a.m.k. þrjú almanaksár frá 16 til 67 ára aldurs. E f einstaklingur 
án lífeyris flyst á hjúkrunarheimili á hann að sama skapi ekki rétt á vasapeningum sem 
greiddir eru lífeyrisþegum í stað lífeyris, eftir flutning á hjúkrunarheimili, sbr. 8. mgr. 48. gr. 
sömu laga. í nýlegum úrskurði frá úrskurðarnefnd velferðarmála var íjallað um mál 
einstaklings sem hafði fengið dvalarleyfi á grundvelli Qölskyldusameiningar en sótti í kjölfar 
þess um fjárhagsaðstoð til framfærslu frá Reykjavíkurborg þar sem viðkomandi átti ekki rétt 
til ellilífeyris frá Tryggingastofnun. Við flutning viðkomandi á hjúkrunarheimili átti hann því 
ekki heldur rétt til greiðslu vasapeninga frá Tryggingastofnun. Synjaði sveitarfélagið um 
greiðslu fjárhagsaðstoðar að samsvarandi fjárhæð og vasapeningar frá Tryggingastofnun. 
Urskurðarnefnd vísaði þeirri ákvörðun til nýrrar meðferðar hjá sveitarfélaginu.
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Með vísan til framangreinds er ljóst að ákveðin skörun er á milli laga um útlendinga og laga 
um félagsþjónustu sveitarfélaga og mikilvægt er að lögin séu efnislega samhljóma þegar 
kemur að grunnframfærslu einstaklinga.

Þar sem endurgreiðsla fjárhagsaðstoðar af hálfu ríkisins til sveitarfélaga nær einungis til 
þeirrar aðstoðar sem veitt er síðustu tvö árin eftir að útlendingur flyst til landsins er ljóst að í 
framtíðinni munu útgjöld sveitarfélaga af þessum toga aukast verulega og því er að mati 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar nauðsynlegt að komið verði til móts við sveitarfélög af 
hálfu ríkisins hvað þetta varðar.

Þá er einnig mikilvægt að kannaður sé réttur innflytjenda í almannatryggingakerfinu og 
sjúkratryggingakerfinu og er sérstaklega brýnt að skoða stöðu flóttamann. f því samhengi má 
e.t.v. kanna hvort æskilegt sé að sveitarfélög aðstoði innflytjendur/flóttamenn varðandi þann 
kostnað sem til fellur vegna umræddrar þjónustu gegn endurkröfu á ríkið.

Skráning hiá Þióðskrá íslands:

Þá telur velferðarsvið Reykjavíkurborgar einnig rétt að benda á að rétt skráning einstaklinga 
hjá Þjóðskrá íslands skiptir miklu máli hvað varðar rétt til félagslegrar þjónustu frá 
sveitarfélögum. í framkvæmd hefur borið á því að langur tími getur liðið frá því að 
Útlendingastofnun veitir dvalarleyfi þar til umræddur einstaklingur er skráður í þjóðskrá og 
fær þá lögheimili og kennitölu. Slíkt getur valdið vandkvæðum hvað varðar þá þjónustu sem 
umræddur einstaklingur fær í samfélaginu t.d. hvað varðar félagslega þjónustu, leikskóla og 
heilbrigðisþj ónustu.

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar telur rétt að benda á að þeir einstaklingar sem fá dvalarleyfí 
á grundvelli mannúðarsjónarmiða eru skráðir hjá þjóðskrá frá þeim degi sem leyfið er veitt en 
þeir einstalingar sem fá stöðu flóttamanns eru skráðir afturvirkt í þjóðskrá frá umsóknardegi. 
Með því að skrá einstakling með stöðu flóttamanns afturvirk frá umsóknardegi og með 
hliðsjón af því hversu langan tíma málsmeðferð í máli hælisleitanda getur tekið þá getur það 
leitt til þess að réttur sveitarfélaga til endurgreiðslu frá ríkissjóði á útlögðum kostnaði fyrstu 
tvö árin sem flóttamaður hefur skráð lögheimili í landinu, sbr. 2. mgr. 15. gr. laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, sé skertur eða falli niður.

I umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um útlendinga kom fram að 
í framkvæmd hafí komið upp tilfelli þar sem einstaklingar í þjóðskrá eru skráðir með 
lögheimili í sveitarfélaginu en við nánari athugun hafí komið í ljós að dvalarleyfi þeirra er 
útrunnið. Sveitarfélaginu er skylt að veita þeim þjónustu sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu 
og því getur sú staða komið upp að sveitarfélagið sé að veita einstaklingum sem eru með 
útrunnið dvalarleyfi þjónustu, t.d. fjárhagsaðstoð til framfærslu. Nauðsynlegt er að 
einstaklingar sem eru með útrunnið dvalarleyfí séu skráðir á utangarðsskrá hjá þjóðskrá enda 
yrði það hvatning til að ganga rétt frá málum sínum hjá Útlendingastofnun.
Samkvæmt upplýsingum sem velferðarsviði Reykjavíkurborgar hafa borist hefur orðið 
breyting á þessu og hefur skráning Þjóðskrár íslands hvað þetta varðar orðið betri. Brýnt er 
að skráning í þjóðskrá sé rétt og upplýsingar úr þjóðskrá veiti rétta mynd af stöðu útlendinga í 
landinu og að þjóðskrá sé uppfærð jafnóðum og breytingar verða.

Þá er mikilvægt að hjúskaparstaða sé skráð í þjóðskrá þar sem fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins 
til framfærslu tekur mið a f hjúskaparstöðu.
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Starf Fiölmenningarseturs og innflytiendaráðs:

Þá telur velferðarsvið Reykjavíkurborgar mikilvægt að starf Fjölmenningaseturs sé 
endurskipulagt svo fjármunir sem veittir eru til setursins nýtist betur. Skýrt kemur fram í 
lögum um málefni innflytjanda nr. 116/2012 að verkefni Fjölmenningarseturs sé m.a. að vera 
sveitarfélögum til ráðgjafar við að taka á móti innflytjendum sem flytjast í sveitarfélagið. Að 
mati velferðarsviðs skortir verulega á um að Fjölmenningarsetur sinni framangreindu 
hlutverki sínu.
Einnig er bent á að hlutverk innflytjendaráðs er óskýrt auk þess sem ráðið er lítið sýnilegt en í 
því sambandi má nefna að nýjustu fundargerðir innflytjendaráðs sem birtar eru á heimasíðu 
velferðarráðuneytisins eru frá fyrri hluta árs 2013. í 5. gr. laga um málefni innflytjanda nr. 
116/2012 kemur m.a. fram að hlutverk innflytjendaráðs sé að stuðla að samhæfingu og 
samráði milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunnar. Æskilegt væri að 
þjónstuaðilar, eins og sveitarfélög, gætu leitað til innflytjendaráðs með þau málefni sem upp 
koma og falla ekki að því kerfi sem fyrir er í landinu. Má í því samhengi nefna mál sem rakið 
er hér að framan varðandi einstakling sem kom til landsins á grundvelli fjölskyldusameiningar 
og átti ekki rétt til ellilífeyris frá Tryggingastofnun. Við flutning viðkomandi á 
hjúkrunarheimili átti hann því ekki heldur rétt til greiðslu vasapeninga frá Tryggingastofnun. 
Þá er fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi ekki veitt einstaklingum sem dveljast á 
hjúkrunarheimilum þar sem grunnþörfum einstaklings er mætt á hjúkrunarheimilinu. 
Viðkomandi féll því á milli tveggja kerfa en brýnt er að koma í veg fyrir slík tilvik.

Með hliðsjón af framansögðu er mikilvægt er að störf Fjölmenningarseturs og 
innflytjendaráðs styðji í raun við þá þjónustu sem sveitarfélögum og öðrum aðilum er ætlað 
að veita innflytjendum. Miðað við umfang og eðli þeirra mála sem falla undir þennan 
málaflokk verður að telja að lög um málefni innflytjenda nr. 116/2012 hafi lítið vægi og brýnt 
sé að skilgreina betur hvaða starfsemi falli undir þau og hvert sé raunverulegt hlutverk 
Fjölmenningarseturs og innflytjendaráðs.

Leyfi til dvalar á íslandi eru veitt af hálfu Útlendingastofnunar og hafa sveitarfélög ekki 
aðkomu að því ferli. Mikilvægt er að hafa í huga að útlendingar eru þjóðfélagshópur sem í 
mjög mörgum tilfellum þarf meiri félagslega þjónustu en aðrir hópar, ekki síst þegar um er að 
ræða böm og ungmenni. Það er sérstaklega mikilvægt að útlendingar fái þá þjónustu sem 
nauðsynleg er til að aðlögun að íslensku samfélagi gangi vel. Mikilvægt er að ríkið ábyrgist 
að umit sé að þjónusta þessa einstaklinga og aðlaga þá að íslensku samfélagi án þess að sá 
kostnaður sem af því hlýst leggist að mestu á sveitarfélögin.

Virðingarfyllst, 
f.h. velferðarsviðs Reykjavíkurborgar,

Tíel^ 'a Jóna Benediktsdóttir, 
lögfræðingur

Afrit: Skrifstofa borgarstjómar
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