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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í
málefnum innflytjenda 2016-2019, 765. mál.

Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 13. jún í 2016, þar sem 
ofangreint þingmál var lagt fram til umsagnar. Vegna sumarleyfa tókst ekki að 
skila inn umsögn fyrir upphaflegan frest. Sambandinu var veittur framlengdur 
umsagnarfrestur til 11. ágúst í tölvubréfi 4. ágúst sl.

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda er sú fyrsta eftir að lög nr. 116/2012 
um málefni innflytjenda voru samþykkt. Mikilvægi nefndrar þingsályktunartillögu 
endurspeglast í þeim miklu breytingum sem orðið hafa á íslensku samfélagi á 
síðustu árum. Samhliða aukinni fjölmenningu og fjölbreytni með komu erlendra 
innflytjenda er afar brýnt að huga að þörfum innflytjenda við opinbera 
stefnumótun og samfélagið í heild þarf að takast á við nýjar aðstæður, hvort sem 
er á vinnumarkaði, í skólakerfinu, heilbrigðisþjónustu eða annarri 
velferðarþjónustu ríkis og sveitarfélaga. Í umræðu um málefnið hefur Samband 
íslenskra sveitarfélaga haldið fram almennri áherslu sem leiðir af hlutverki 
sveitarfélaga á sviði jafnfréttis- og mannréttindamála en í stefnumörkun 
sambandsins 2014-2018 segir:

3.3.29. Sambandið skal leggja sitt af mörkum, sérstaklega í 
gegnum þátttöku í innflytjendaráði, til að stuðla að því að 
hagsmunir íbúa af erlendum uppruna, bæði barna og fullorðinna, 
séu tryggðir. Mikilvægt er að þjónusta sé þeim aðgengileg, þannig 
að þeir öðlist sem fyrst sömu stöðu og aðrir íbúar og séu 
viðurkenndir og virkir þátttakendur í samfélaginu.

Markmið framkvæmdaáætlunarinnar er að vinna að því að innflytjendur hafi jöfn 
tækifæri á við aðra og auðvelda þeim að vera virkir þátttakendur í samfélaginu 
óháð þjóðerni og uppruna. Samband íslenskra sveitarfélaga fagnar því að 
áætlunin sé komin fram, en hún mun nýtast sveitarfélögunum á markvissan hátt í 
stefnumótun og framkvæmdum í málefnum innflytjenda hjá sveitarfélögunum.

Almennt um tillöguna og grá svæði í þjónustu við innflytjendur

Sveitarfélögin á Íslandi, m.v. við maí 2016, eru 74 talsins og telja 334.300 
manns, m.v. lok 1. ársfjórðungs 2016. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar 
2015-2065 er gert ráð fyrir að íbúar gætu orðið 437 þúsund árið 2065. Þá fjölgun 
sem gert er ráð fyrir að muni eiga sér stað á næstu 50 árum, má að stórum hluta 
megi rekja til þess að fæddir verða fleiri en dánir og fjöldi aðfluttra verður meiri
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en brottfluttra á hverju ári, sem skýrist fyrst og fremst af fjölgun í komum erlendra 
innflytjenda.

Sveitarfélögin gegna veigamiklu hlutverki í aðlögun útlendinga, sem flytjast 
hingað, að íslensku samfélagi en lögum samkvæmt eiga þeir að hafa sama rétt 
og aðgengi og aðrir landsmenn að þeirri þjónustu sem tryggð er með lögum nr. 
40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Ó líkar ástæður búa að baki flutnings fólks 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. 
Útlendingar sem hafa áhuga á búsetu á Íslandi hafa mjög mismunandi forsendur 
til setjast hér að og aðlagast aðstæðum eftir því hvort þeir koma af EES svæðinu 
eða utan þess og eftir því af hvaða ástæðum þeir sækjast eftir búsetu hér.

Fyrir flóttamannavandann í Evrópu voru þeir útlendingar sem settust hér að fyrst 
og fremst fólk af EES svæðinu sem kom hingað til að vinna og þeim fjölgaði svo 
hratt á árunum eftir aldamótin að stjórnkerfið átti erfitt með að mæta þörfum 
þeirra fyrir þjónustu. Stjórnkerfið var þannig vanbúið til að sinna móttöku, 
nýskráningum og upplýsingagjöf til hins mikla fjölda fyrst eftir komuna til 
landsins og ennþá er pottur brotinn í þeim efnum sem endurspeglast í tillögum 
A4 og B1-4 í framkvæmdaáætluninni.

Efnahagshrunið skapaði síðan ný úrlausnarefni þar sem atvinnuleysi meðal 
innflytjenda varð mun meira og illviðráðanlegra en meðal Íslendinga. 
Atvinnuástandið er nú allt annað og betra en fyrir örfáum árum en ennþá er þörf 
á að styrkja stöðu innflytjenda á vinnumarkaði, og eru tillögur í 
vinnumarkaðsstoð þingsályktunartillögunnar mikilvægar í því sambandi.

Flóttamannavandinn í Evrópu og fjölgun þeirra, sem koma hingað á eigin vegum 
til að leita hælis sem flóttamenn, hefur svo hin allra síðustu ár skapað ný 
úrlausnarefni. Einkum skortir stuðning og úrræði fyrir fólk sem er veitt vernd hér á 
landi eftir hælismeðferð og verkferla sem tryggja samstarf á milli 
þjónustustofnana ríkis og sveitarfélaga.

Í framkvæmdaáætluninni er leitast við að mæta þörfum allra hópa útlendinga 
sem setjast hér að. Fulltrúar sambandsins í innflytjendaráði tóku þátt í mótun 
tillagna á frumstigi og telur sambandið að tillögurnar endurspegli almennt séð vel 
brýn úrlausnarefni í innflytjenda- og flóttamannamálum. Sambandið fagnar 
sérstaklega tillögum um vinnu að úrbótum á stöðu hælisleitenda sem veitt er 
alþjóðleg vernd hér á landi. Það hefur ítrekað gagnrýnt þá mismunun að ríkið 
veiti sérstakt fjármagn vegna svokallaðra kvótaflóttamanna, sem koma hingað í 
boði stjórnvalda, á meðan aðrir flóttamenn búa við öryggisleysi þegar kemur að 
framfærslu, húsnæðismálum og stuðningi við að aðlagast íslensku samfélagi. Að 
því leyti sker Ísland sig úr meðal Norðurlandaþjóða því annars staðar á 
Norðurlöndunum er ekki gert upp á milli þessara hópa. Til að tryggja jafnræði 
telja sveitarfélögin sig þurfa aukinn fjárhags- og faglegan stuðning ríkisins. Í 
nágrannalöndunum veita miðlægar ríkisstofnanir sveitarfélögum faglegan 
stuðningi vegna móttöku flóttamanna. Fjölmenningarsetur, sem er stofnun á 
vegum velferðarráðuneytisins og staðsett á Ísafirði, hefur m.a. það hlutverk að 
greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum uppruna og efla þjónustu við
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innflytjendur með því að veita stjórnvöldum, stofnunum fyrirtækjum, félögum og 
einstaklingum ráðgjöf og upplýsingar í tengslum við málefni innflytjenda. 
Framlag til Fjölmenningarseturs nam 35,1 m. kr. á fjárlögum 2016 og 32,4 m. kr. 
á fjárlögum 2015. Mikil þörf er á að styrkja stofnunina til að hún geti betur sinnt 
hlutverki sínu og er það miður að tillögur þar að lútandi er ekki að finna í 
framkvæmdaáætluninni.

Um mat á kostnaðaráhrifum, sbr. 129. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011

Allar aðgerðir sem lagðar eru til í þingsályktunartillögunni hafa verið 
kostnaðarmetnar og er heildarkostnaður vegna þeirra gróflega áætlaður rúmar 85 
m. kr. Sambandið vekur þó athygli á því að einstaka þættir í 
framkvæmdaáætluninni sem eðli málsins samkvæmt má ætla að vegi hvað 
þyngst í kostnaði, eins og t.a.m. tillaga B.5. Innflytjendur á  húsnæðism arkaði og 
E.1. Móttaka fíóttafóíks eftir hæ lisleit, er algjörlega háð auknu fjármagni frá 
ríkissjóði og að ráðist verði sem fyrst í þær aðgerðir sem fram koma í 
framkvæmdaáætluninni. Einnig gerir sambandið fyrirvara við að ýmsar tillögur 
sem lúta að verkefnum sveitarfélaga, s.s. tillaga B.2 um fyrirmynd að 
móttökuáætlun, B.6 um aðgerðir til að auka þátttöku barna og ungmenna í 
íþrótta- og æskulýðsstarfi, C.1 um bættan námsárangur innflytjendabarna við lok 
grunnskóla og C.2 um aukið vægi móðurmálskennslu munu fyrirsjáanlega fela í 
sér ný og aukin þjónustuverkefni og aukinn kostnað fyrir sveitarfélög sem þau 
kunna að eiga erfitt með að fullnægja nema með sérstökum fjárveitingum frá 
ríkinu.

Athugasemdir við einstaka liði tillögunnar

A.4. Fræðsla starfsfólks ríkis og sveitarfélaga

Lagt er til að stofna starfshóp sem undirbúi fræðslu fyrir starfsfólk ríkis og 
sveitarfélaga með það að markmiði að auðvelda aðgengi innflytjenda að 
opinberri þjónustu og efla faglega þekkingu starfsfólks á menningarnæmi og - 
færni. Sambandið vill sérstaklega árétta mikilvægi fræðsluátaks meðal starfsfólks 
sem starfar við að veita innflytjendum almannaþjónustu. Innflytjendum hefur 
fjölgað mjög mikið á tiltölulega stuttum tíma og það er ekki nægileg þekking 
innan stjórnkerfisins á sérstakri stöðu og þörfum þeirra. Mikilvægt er að bjóða 
bæði upp á endurmenntunarnámskeið og kennslu í menningarnæmni og - færni í 
grunnmenntun fagstétta.

B.1. Samstarfsteymi helstu stofnana sem koma að skráningu erlendra 
ríkisborgara

Markmiðið með tillögunni er að efla samstarf stofnana sem koma að nýskráningu 
innflytjenda í íslenskt samfélag til einföldunar fyrir innflytjendur. Áhersla verði 
lögð á að bæta þjónustu og upplýsingagjöf til innflytjenda og sveitarfélaga um 
nýja íbúa. Sambandið telur mikla þörf fyrir þessa vinnu en leyfir sér að benda á 
að það nægir ekki að upplýsingagjöf til sveitarfélaga sé einhliða frá 
ríkisstofnunum. Sveitarfélögin þurfa einnig sjálf að geta aflað sér upplýsinga til 
að meta rétt einstaklinga til þjónustu, t.d. til félagsþjónustu, með samkeyrslu
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upplýsinga. Útlendingastofnun, kærunefnd útlendingamála, Þjóðskrá Íslands og 
lögregla hafa slíka heimildir í 17. gr. laga um útlendinga, sem samþykkt voru á 
Alþingi hinn 2. jún í sl til að tryggja að útlendingar dveljist og starfi löglega hér á 
landi.

Innan Velferðarráðuneytisins er að störfum starfshópur, skipaður fulltrúum frá 
Tryggingastofnun, Sjúkratryggingum Íslands, Vinnumálastofnun og Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga, sem hefur það verkefni að bæta rafræn samskipti milli 
nefndra aðila sem nauðsynleg eru vegna afgreiðslu umsókna og við 
ákvarðanatöku um greiðslur og ívilnanir til einstaklinga samkvæmt lögum. 
Verkefnið er sprottið af niðurstöðu greiningarskýrslu sem unnin var á vegum 
velferðarráðuneytisins árin 2013-2014 og bar heitið „Samnýting upplýsinga til að 
auka skilvirkni og varna misnotkun", sem er og markmiðið með verkefninu. Búið 
er að kortleggja vel úrlausnarefnin og skilgreina ávinninginn en framkvæmd 
strandar á að lagaheimild skortir fyrir sveitarfélögin til samkeyrslu.

B.2. Fyrirmynd að móttökuáætlun

Lagt er til að settur verði á fót starfshópur sem fái það hlutverk að semja 
fyrirmynd að formlegri móttökuáætlun fyrir sveitarfélög. Starfshópnum er ætlað 
að hlutast til um að sveitarfélög taki þátt í reynsluverkefni sem snýr að 
innleiðingu móttökuáætlunar og upplýsingagjöf sveitarfélaga til innflytjenda. Þá 
verði stefnt að því að minnst 15 sveitarfélög hafi tekið upp formlega 
móttökuáætlun í lok árs 2019 og að þau sveitarfélög nái til þorra innflytjenda á 
Íslandi.

Tilefni er til að árétta að hugmyndin um reynsluverkefni varðandi 
móttökuáætlanir var upphaflega sett fram af sambandinu í umsögn þess til 
velferðarráðuneytisins um drög að framkvæmdaáætluninni, sbr. bréf þess dags. 
12. janúar 2015. Eins og útskýrt er í bréfinu byggðist hugmyndin á því að 
áhugasöm sveitarfélög, sem eru fulltrúar ólíkra gerða sveitarfélaga, hvað varðar 
stærð og staðsetningu, verði valin til að taka þátt í reynsluverkefni sem gæti nýst 
til að móta raunhæfa fyrirmynd að móttökuáætlun. Mikilvægt er að fyrirmynd að 
móttökuáætlun sé sveigjanleg og taki tillit til mismunandi aðstæðna í 
sveitarfélögum.

B.5. Innflytjendur á húsnæðismarkaði

Í tillögunni er lagt til að rýnt verði í rannsóknir um stöðu innflytjenda á 
húsnæðismarkaði og í framhaldinu ráðist í viðeigandi aðgerðir þegar niðurstöður
!iggja fyrir.

Skortur á leiguhúsnæði á viðráðanlegum kjörum er almennt mikið vandamál hér 
á landi og það liggur í augum uppi að fyrir útlendinga sem skortir félagsleg tengsl 
og þekkingu á aðstæðum geta húsnæðismálin verið ennþá erfiðari viðureignar en 
almennt gengur og gerist eins og dæmin sanna. Samkvæmt könnun Varasjóðs 
húsnæðismála árið 2015 voru leiguíbúðir sveitarfélaganna 4.992 talsins og hjá 
27 sveitarfélögum var talinn skortur eða nokkur skortur á leiguíbúðum. Hér þurfi 
að bregðast skjótt við, fjölga íbúðum og ráðast í mótvægisaðgerðir til lækkunar á 
leiguverði á hinum almennum markaði. Miklar vonir eru bundnar við ný lög um 
almennar íbúðir og lög um húsnæðisbætur en það er óvíst hvort þau muni fela í 
sér fullnægjandi lausnir á húsæðismálum innflytjenda. Þess vegna telur
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sambandið þörf á að útvíkka ákvæðið þannig að skoðað verði hvort hin nýju lög 
feli í sér fullnægjandi úrræði til að leysa húsnæðismál innflytjenda.

Húsnæðismál fólks sem fær hér dvalarleyfi eftir hælismeðferð er síðan sérstakt 
úrlausnarefni sem þarf að leysa með sértækum hætti og tryggja þeim sem á þurfa 
að halda sambærilegan rétt til húsnæðis og kvótaflóttamenn hafa. 
Útlendingastofnun er skylt að útvega hælisleitendum húsnæði og framfærslu á 
meðan á úrvinnslu hælisumsóknar stendur en eftir að dvalarleyfi hefur verið veitt 
stendur þetta fólk oft uppi húsnæðislaust og alls laust og er vísað fyrirvaralaust á 
sveitarfélögin sem hafa hvorki ráðrúm né úrræði til að leysa húsnæðisvandann í 
félagslega húsnæðiskerfi sínu þar sem eru langir biðlistar.

B.6. Þátttaka barna og ungmenna í íþrótta- og æskulýðsstarfi

Markmið tillögunnar er að auka þátttöku barna og ungmenna af erlendum 
uppruna í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi sem og öðru tómstundastarfi og 
draga úr brotthvarfi þeirra úr slíku starfi. Lagt er til að stofnaður verði starfshópur 
sem fái það hlutverk að útbúa tillögur um aðgerðir til að ná til innflytjenda af 
ólíkum uppruna. Sambandið telur mikilvægt að fjármagnið til þessa málefnis 
verði aukið umfram það sem lagt er til með í framkvæmdaáætluninni, en þar er 
einungis gert ráð fyrir 5,5 m.kr. Enn fremur leggur sambandið til að einnig verði 
lögð áhersla á að efla áhuga innflytjenda á listnámi til jafns við íþrótta- og 
æskulýðsstarf.

B.8. Ofbeldi

Lagt er til að stofnaður verði starfshópur sem leggi drög að rannsóknum á ofbeldi 
í garð innflytjenda og meðal þeirra hér á landi. Í tillögunni eru nefndir nokkrir 
samstarfsaðilar, en athygli vekur að fulltrúa ákæruvalds vantar, en það er jafn 
mikilvægt að lagður sé skýr rammi utan um saksóknina eins og um rannsóknir 
þessara mála hjá lögreglu.

C. Menntastoð

Í framkvæmdaáætluninni er lagt til að unnið verði markvisst gegn brottfalli 
innflytjenda úr framhaldsskólum með stuðningi á báðum skólastigum og að lögð 
verði áhersla á að jafna stöðu og tækifæri innflytjenda til menntunar. Samband 
íslenskra sveitarfélaga telur þær tillögur sem fram koma í C-lið  
framkvæmdaáætlunarinnar um jákvæðar en árréttar að þær munu að öllum 
líkindum leiða til aukins kostnaðar fyrir sveitarfélögin sem þau kunna að eiga 
erfitt með að mæta, nema með sérstökum fjárveitingum frá ríkinu.

E.1. Móttaka flóttafólks eftir hælisleit
Eins og kom fram í almennum athugasemdum hér að ofan hefur Samband 
íslenskra sveitarfélaga ítrekað gert athugasemdir við þann mikla mun sem er á 
móttöku mismunandi hópa flóttafólks, þ.e. annars vegar þeirra sem koma í boði 
stjórnvalda, svonefndra kvótaflóttamanna og hins vegar þeirra sem koma á eigin 
vegum og fá vernd að lokinni hælismeðferð. Það er álit sambandsins að þessi 
aðgreining hópa flóttafólks sé ekki málefnaleg. Brýnt sé að gera úrbætur þar sem 
þeir sem koma hingað á eigin vegum eru orðnir margfalt fleiri en áður og þ. á m. 
fylgdarlaus börn og barnafjölskyldur en áður samanstóð hópurinn nær eingöngu 
af fullorðnum karlmönnum.

5



Misræmið á milli stuðnings vegna þessara tveggja hópa á bæði við um stuðning 
við fólkið sjálft og stuðning ríkisins við sveitarfélög sem þjónusta fólkið. 
Samkvæmt Viðmiðunarregíum flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við 
hópa fíóttafóíks, fá kvótaflóttamenn húsnæði með húsbúnaði um leið og þeir 
koma til landsins, leikskólapláss, félagsráðgjöf, fjárhagsaðstoð, aðstoð við 
atvinnuleit, heilbrigðisþjónustu, þ. á m. tannlæknaþjónustu, ókeypis 
íslenskukennslu og samfélagsfræðslu. Aftur á móti, ef litið er til Leiðbeinandi 
reg/na fyrir sveitarfé/ög um m óttökuþjónustu og aðstoð við féíagsíega þátttöku 
annarra hópa fíóttafóíks frá 2014, kemur munurinn berlega í ljós þar sem 
flóttafólk ber t.a.m. sjálft ábyrgð á húsnæðisleit og fær afar takmarkaðan styrk til 
innkaupa á almennum húsbúnaði og nauðsynlegum heimilistækjum. Að mati 
sambandsins eru leiðbeinandi reglurnar ófullnægjandi, bæði hvað varðar inntak 
og framkvæmd. Brýnt er að setja nýjar reglur og skilgreina verkferla um samráð 
og samvinnu á milli þjónustustofnana ríkisins og sveitarfélaga með það að 
markmiði að stuðla að samfellu í þjónustu við þennan hóp flóttafólks og byggja 
brýr á milli móttökukerfis fyrir hælisleitendur og móttökukerfis fyrir fólk eftir að 
því er veitt alþjóðleg vernd. Mikilvægt er að ríkið viðurkenni kostnað 
sveitarfélaga vegna umfangsmikillar umsýslu starfsmanna sveitarfélaga í þjónustu 
við þennan hóp sem er umfram það sem almenn ákvæði laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga gera ráð fyrir.
E.2. Fræðsla og ráðgjöf fyrir flóttafólk
Markmið tillögunnar er að öllum sem fengið hafa stöðu flóttamanns standi til 
boða að fá fræðslu og ráðgjöf á fyrstu fjórum vikum eftir að þeir hafi fengið stöðu 
flóttamanns hér á landi. Um er að ræða fræðslu og ráðgjöf um réttindi og skyldur 
og helstu upplýsingar um íslenskt samfélag. Það er enn fremur mjög mikilvægt að 
kveðið er á um að vinna skuli að því að flóttafólk fái aðstoð við að tengjast því 
sveitarfélagi sem það hyggst flytja til. Sambandið vill hins vegar benda á að 
mikilvægt atriði sem það gerði tillögu um til velferðarráðuneytisins á 
undirbúningsstigi þingsálykturnartillögurnar, er ekki að finna í þessari 
endanlegu tillögu. Það er að í lok markmiðsákvæðisins í E.2 bætist setning um 
að sveitarfélög „verði ávallt upplýst um þessa nýju íbúa" þannig að þau geti 
undirbúið og veitt þessu fólki þá þjónustu sem það þarfnast. Eins og staðan er í 
dag þá missa hælisleitendur, sem búa á móttökumiðstöðvum sem 
Útlendingastofnun rekur í Reykjavík, Hafnarfirði, Reykjanesbæ og Borgarbyggð, 
oftast húsnæði og framfærslueyri um leið eða fljótlega eftir að 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.
Það er enn fremur spurning hvort ástæða er til að kveða fastar að orði þannig að 
flóttamenn skuli fá fræðslu og ráðgjöf, en ekki einungis að það standi til boða.
Í tillögunni er ekki tekin afstaða til þess hver eigi að hafa fræðslu og ráðgjöf með 
höndum en sambandið telur að vinna verði að útfærslu þess í tengslum við 
útfærslu á 27. gr. útlendingalaga sem kveður á um að ráðherra útlendingamála 
beri ábyrgð á til staðar sé móttökumiðstöð, með fullnægjandi móttökukerfi fyrir 
umsækjendur um alþjóðlega vernd.
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Lokaorð
Samband íslenskra sveitarfélaga lýsir yfir jákvæðri afstöðu til 
þingsályktunartillögunnar. Sambandið bindur vonir við að framkvæmdaáætlunin 
verði til þess að unnt sé að veita innflytjendum markvissari og heildstæðari 
þjónustu og að verkferlar um samráð og samvinnu þjónustustofnana, ríkis og 
sveitarfélaga verði skýrari, með það að markmiði að fækka gráum svæðum í 
þjónustu við hópa innflytjenda á Íslandi.

Virðingarfyllst 
SAM BAN D ÍSLEN SKRA SVEITARFÉLAGA

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri
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