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Alþingi
Allsherjar- og menntamálanefnd 
150 Reykjavík

Umsögn með tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum 
innflytjenda fyrir árin 2016-19, 765. mál.

Almennar athugasemdir

Hagstofan vill benda á að rétt er að tilgreina Hagstofu Íslands sem samstarfsaðila í 
framkvæmdaáætluninni enda er Hagstofan miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í 
landinu, hefur forystu um tilhögun, samræmingu og framkvæmd hennar og samskipti 
við alþjóðastofnanir um hagskýrslu- og tölfræðimál, sbr. lög nr. 163/2007 um 
Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. Hagstofan er í einhverju tilviki nefnd 
sem framkvæmdaaðili án þess að samráð hafi verið haft um verkefnið og verður 
nánar fjallað um það hér neðan.

Hagstofa Íslands vill einnig benda á að þrátt fyrir að hlutfall innflytjenda á Íslandi hafi 
aukist síðustu áratugi er vandkvæðum bundið að varpa ljósi á hagi þeirra í opinberri 
hagskýrslugerð þar sem fjöldi innflytjenda er ekki mikill og erfitt getur reynst að ná til 
hópsins. Til að tryggja áreiðanlegar hagtölur um innflytjendur verður að leita leiða til 
að stækka úrtök, auka svörun eða gera sérstakar úrtaksrannsóknir sem sniðnar eru 
að málaflokknum.

Athugasemdir við einstakar greinar

A.1. Mælingar á viðhorfum.
Tilgreind eru áform um að mæla viðhorf almennings og nemenda í grunn- og 
framhaldsskólum og vista niðurstöður mælinga í félagsvísum. Þar sem félagsvísar eru 
samstarfsverkefni Hagstofunnar og velferðarráðuneytis er skýrara að tilgreina einnig 
Hagstofuna sem samstarfsaðila.
Lagt er til að Hagstofa Íslands verði tilgreind sem samstarfsaðili við mælingar á 
viðhorfum.

B.1. Samstarfsteymi helstu stofnana sem koma að skráningu erlendra ríkisborgara.
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Hagstofan fagnar samstarfi stofnana við nýskráningu innflytjenda. Rétt er að benda á 
að með því að hafa samráð við Hagstofuna í skipulagsferli er hægt að hámarka líkur á 
að stjórnsýslugögn nýtist í opinberri tölfræði um innflytjendur og þeirra hagi, líkt og 
fram kemur í 6.gr. laga um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð.
Lagt er til að Hagstofa Íslands verði hér tilgreind sem samstarfsaðili.

C.3. Aðgerðir gegn brotthvarfi úr námi.
Í framkvæmdaáætluninni er lagt til að skimað verði reglulega fyrir brotthvarfi 
nemenda af erlendum uppruna í framhaldsskólum og efri bekkjum grunnskóla til að 
stuðla að því markmiði að fjölga nemendum sem útskrifast úr framhaldsskólum sem 
hafa annað móðurmál en íslensku. Hagstofan vinnur með reglubundnum hætti 
upplýsingar um nemendur á öllum skólastigum. Upplýsingar um móðurmál nemenda 
eru ekki tiltækar fyrir nemendur á framhaldsskólastigi en hægt að nýta upplýsingar 
um erlendan bakgrunn nemenda við gerð hagtalna um menntamál. Til dæmis er 
hægt að reikna innritunarhlutfall sem hlutfall 16 ára af erlendum uppruna í 
framhaldsskóla af heildarfjölda 16 ára í framhaldsskóla. Hagstofan birtir jafnframt 
upplýsingar um brotthvarf af framhaldsskólastigi eftir uppruna nemenda með 
reglulegum hætti. Hagstofan hefur ekki unnið upplýsingar um brotthvarf nemenda úr 
grunnskólanámi.
Lagt er til að Hagstofan verði hér samstarfsaðili til að tryggja samræmi við opinbera 
hagskýrslugerð.

D.2. Launajafnrétti á vinnumarkaði
Í framkvæmdaáætlun er greint frá áformum um framkvæmd launagreiningar á 
íslenskum vinnumarkaði þar sem kanna eigi hvort marktækur munur sé á launum 
erlendra og íslenskra ríkisborgara sem ekki skýrist af öðru en uppruna. Ennfremur 
kemur fram að Hagstofa Íslands eigi að framkvæmda fyrrnefnda launagreiningu en 
ekkert samráð verið haft við Hagstofuna við undirbúning framkvæmdaáætlunarinnar. 
Hagstofan hefur því hvorki haft tök á að meta þær hugmyndir að launagreiningu sem 
fram koma í áætluninni með tilliti til gagna og aðferða sem Hagstofan býr yfir né með 
tilliti til kostnaðar.
Hagstofan vinnur reglulega ítarlegar launagreiningar sem birtar eru á vef 
stofnunarinnar auk launagreininga í aðdraganda kjarasamninga í samstarfi við aðila 
vinnumarkaðar. Jafnframt hefur Hagstofan unnið aðrar launagreiningar, til dæmis 
greiningu á launamun karla og kvenna í samstarfi við aðgerðahóp stjórnvalda og 
samtaka aðila vinnumarkaðarins til að vinna að launajafnrétti kynjanna. Reynsla og 
þekking á fjölbreyttum launagreiningum er því til staðar hjá stofnuninni.
Rétt er að taka fram að þrátt fyrir að hlutfall innflytjenda fari hækkandi á íslenskum 
vinnumarkaði er eðli málsins samkvæmt ekki um að ræða mikinn fjölda einstaklinga
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sem getur sett skorður á tölfræðilega greiningu. Því er mikilvægt að skoða vel 
gagnaheimildir og aðferðir með tilliti til upplýsingaþarfa.
Lagt er að Hagstofan sé hér tilgreind sé samstarfsaðili.

Virðingarfyllst, 
f.h. Hagstofu Íslands.

Hrafnhildur Arnkelsdóttir 
Sviðsstjóri félagsmálasviðs
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