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Efni: Minnisblað Fjölmenningarseturs vegna símafundar með Allsherjar-

og menntamálanefnd 16. ágúst 2016.

Vegna tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum  

innflytjenda fyrir árin 2016-2019., 145. löggjafarþing 2015-2016. 765. mál.

Almennt

Það er mikilvægt að búið sé að leggja fram framkvæmdaáætlun í málefnum 

innflytjenda og að hún sé samþykkt en skoða þarf einstaka þætti hennar 

betur og taka tillit til ábendinga/ umsagna ýmissa hagsmunaaðila varðandi 

einstakar stoðir og liði í áætluninni.

Það er mat Fjölmenningarseturs að auka þurfi fjármagn í einstökum liðum og 

bæta við fjármagni þar sem áætlað er að það sé innan ramma ráðuneyta/ 

stofnana eða annarra samstarfsaðila. Það hefur því miður verið raunin að 

ekki hefur verið byrjað á verkefnum eða markmiðum þeirra ekki náð ef 
sérstakt fjármagn fylgir ekki með því margar stofnanir hafa nú þegar ekki 
fjármagn til að sinna sínum verkefnum. Það hefur komið fram að byrjað var 

á ýmsum nauðsynlegum verkefnum í framkvæmdaáætlun frá árinu 2008 í 

málaflokknum en þau ekki kláruð m.a vegna þess að ekki var sett sérstakt 

fjármagn til þeirra eða þau áttu að vinnast innan ramma stofnana.

Fjölmenningarsetrið er í þeim hópi stofnana sem hefur þurft að forgangsraða 

sínum verkefnum en stofnunin hefur einungis 2, 8 stöðugildi og takmarkað 

fjármagn.

Fjölmenningarsetrið hefði viljað sjá tillögur í framkvæmdaáætlun sem miða 

að því að efla stofnunina og þá þjónustu sem hún á að veita því margar 

tillögur snúa að verkefnum sem krefjast samræmingar, upplýsingarmiðlunar



og eftirfylgdar og hefur Fjölmenningarsetrið komið með ýmsar tillögur til ; n g a r s e t u r

samræmingar í þjónustu við innflytjendur, breyttu verklagi og fleiru sem geti

m.a stuðlað að betri nýtingu fjármagns. I stefnumótun fyrir

Fjölmenningarsetur eru tillögur um 5 áhersluþætti í starfseminni á næstu

misserum og er það í fyrsta lagi aukin þjónusta ráðgjafa, heildarendurskoðun
á upplýsingavef stofnunarinnar, framleiðsla á upplýsingaefni, sýnileiki -

kynningar á starfsemi stofnunarinnar um landið og aukin verkefni vegna

framkvæmdaáætlunar í málefnum innflytjenda. Verið er að vinna að nánari

greiningu og útfærslu á þeim hugmyndum, kostnaði og fleiru og liggja þær

tillögur fyrir fljótlega. Gróft áætlað er gert ráð fyrir auknum launakostnaði,

um 10,5 milljónum á ári, og um 3-5 milljónum í kostnað vegna verkefna.

í úttekt og skýrslu Ríkisendurskoðunar frá mars 2015, á málaflokkum 

innflytjenda og útlendinga, er velferðarráðuneytið hvatt til að íhuga hvort 

ekki þurfi að efla stofnunina og e.tv fjölga starfsstöðvum hennar til að gera 

stofnuninni kleift að sinna öllum lögbundnum starfsskyldum sínum, en 

stofnuninni er ætlað að sinna margþættum verkefnum samkvæmt lögum.

Það er einnig bent á í skýrslunni að þannig geti Fjölmenningarsetrið orðið 

leiðandi í því að skapa samstarfsgrundvöll í málefnum innflytjenda fyrir 

stjórnvöld. Starfsmenn Fjölmenningarseturs telja að stofnunin geti fyllilega 

gert það og sinnt hlutverki sínu með höfðuðstöðvar á öðrum stað á landinu 

en á höfuðborgarsvæðinu en til að gera stofnuninni kleift að sinna öllum 

lögbundnum skyldum sínum þarf aukið fjármagn . Gagrýni hefur komið fram 

á staðsetningu Fjölmenningarseturs en minna má á að stofnunin sinnir 

þjónustu við innflytjendur á öllu landinu og á þá ekki að skipta máli hvar 
höfðustöðvar hennar eru en í umsögnum frá Reykjavíkurborg er óskað eftir 

því að gerð verði úttekt á stofnunni og því hvort fjármagn til hennar sé að 

nýtast og starfsmenn séu að sinna þeim störfum sem þeim er ætlað. Til að 

svara þeim óskum er aftur bent á úttekt Ríkisendurskoðunar frá mars 2015.

Benda má á að Fjölmenningarsetri er ætlað að vera eftirlitsaðili með 
framkvæmdaáætluninni en ekkert sérstakt fjármagn er eyrnamerkt því en 

Ijóst er að Fjölmenningarsetrið þarf að leggja í upplýsingaöflun, skýrslugerð 

og fleira um stöðu verkefna á hverju ári ef vel á að vera. Það gleymist einnig 

að Fjölmenningarsetrið er oft mikilvægur samstarfsaðili í einstökum 

verkefnum en Fjölmenningarsetrið er ekki sett sem samstarfsaðili í nokkrum



þeirra sem er miður og þarf að gera breytingar þar á. Má þar t.d nefna MENn i n g a r s e T u r

fjölskyldustoðinni sem snúa að upplýsingum til innflytjenda ( B4), 

húsnæðimálumf B5) þátttöku barna og ungmenna ( B6) stuðningi við konur 

(B7) og ofbeldi (B8). Fjölmenningarsetur hefur veitt ýmsa aðstoð og ráðgjöf 

í fjölskyldu og velferðarmálum og ákveðin þekking og reynsla sem er til 
staðar innan stofnunarinnar en því miður er ekki alltaf leitað þangað. Má 

nefna sem dæmi að þegar unnin var skýrsla starfshóps varðandi 

heimilisofbeldi var ekki haft samband við Fjölmenningarsetur en stofnunin 

hefur veitt ýmsar upplýsingar, aðstoð og ráðgjöf í slíkum málum, m.a til 

einstaklinga, félagsþjónustu, Kvennaathvarfs og fleiri aðila.

Fjölmenningarsetur telur að stofnunin sé einnig mikilvægur samstarfsaðili í 

verkefnum innan vinnumarkaðsstoðar D1-D6 og menntastoðar, C l,  C2, C4,

C5 og C6 en mjög brýnt er að gera úrbætur í tengslum við túlkaþjónustu og 

samfélagstúlkanám, jafna tækifærin til náms, einfalda ferli við mat á 

menntun, auka vægi móðurmálskennslu, efla gæði og framboð 

íslenskukennslu og fleira. Ef horft er til þeirra verkefna sem stofnuninni ber 

að sinna samkvæmt lögum væri eðlilegast að hún væri samstarfsaðili í öllum 

verkefnum framkvæm daáætlunar í málefnum innflytjenda.

Fjölmenningarsetur tekur undir þær ábendingar sem koma fram í umsögn 

Kennarasambands íslands, einnig Jafnréttisstofu, Rauða krossins ogfleiri 

aðila að horft verði til þess að mannréttindi og jafnrétti í víðum skilningi séu 

viðhöfð í verkefnum áætlunarinnar. Einnig að skoða þurfi sérstaklega velferð 

barna og ungmenna og að áherslur í verkefnum taki mið af annars vegar 

börnum undir 18 ára aldri og hins vegar ungmennum á aldrinum 18-25 ára.

Taka þarf tilllit til þeirra ábendinga að auka þurfi þáttöku barna og ungmenna 

ekki bara í íþrótta og æslulýðsstarfi heldur einnig í öðru tómstundastarfi og 

frístundum. Þá er mikilvægt að haft sé samráð við innflytjendur sjálfa, 
flóttamenn og fleiri í tengslum við þau verkefni sem ætlað er að styðja við 
fjölskyldur, mæla viðhorf, fræðslu, stuðning, þjónustu og fleira. Það þarf að 
afla upplýsinga um stöðu og líðan fjölskyldna, ekki síst barna og ungmenna, 

en nauðsynlegt er að vinna að auknum sálrænum stuðningi, aðstoð fagaðila 

og sérhæfðri þjónustu innan heilbrigðis- og velferðarkerfisins. I því 
samhengi má benda á þær ábendingar í umsögnum að mikilvægt sé að til séu



heildarsamtök úr grasrót hinna ýmsu hópa innflytjenda sem komið geta metjk  ̂ , _

tillögur og ábendingar til stjórnvalda.

Fjölmenningarsetrið tekur heils hugar undir þær ábendingar að mjög 
mikilvægt sé að mótuð sé almenn grundvallarstefna stjórnvalda í málefnum 

innflytjenda þar sem hugmyndafræði, hlutverk og ábyrgð ríkis- og 
sveitarfélaga og annarra aðila kemur fram því hún nýtist sem grunnur að 

stefnumótun, þjónustu og verklagi hjá mörgum þjónustuaðilum, 

sveitarfélögum og fleirum. Það eru margir óljósir þættir varðandi ábyrgð og 

skyldur í málaflokknum, flókin lög og reglur sem oft eru ekki í samræmi við 

þörf og raunveruleika og oft myndast flöskuhálsar í kerfinu þar sem 

breytingar á einum stað geta haft mikil áhrif til hins verra á öðrum.

Mikil þörf er á samræmingu í hinum ýmsu kerfum en nauðsynlegt er að 

endurskoða sem allra fyrst og gera breytingar varðandi réttindi þeirra sem 

koma hingað til lands sem kvótaflóttamenn og þeirra sem fá stöðu 

flóttamanns eða alþjóðlega vernd eða mannúðarleyfi. Mikill munur er á 

réttindum og þjónustu í þessum tilvikum. Nauðsynlegt er að endurskoða 

einnig ýmsar verklagsreglur og leiðbeindandi reglur fyrir sveitarfélögin 

varðandi aðstoð, réttindi og skyldur þeirra og er tekið undir þær ábendingar 

sem koma fram í umsögn Sambands sveitarfélaga og fleiri aðila varðandi 

þessa þætti.

Að mati Fjölmenningarseturs er mikilvægt til að ná þeim markmiðum laga 

um málefni innflytjenda, að stuðla að samfélagi þar sem allir geta orðið virkir 

þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna, að festa í framkvæmdaáætlun að 

það sé ekki hugað að eða leitast við að ná markmiðum stoðanna fimm, góðu 

aðgengi innflytjenda að opinberri þjónustu, bæði á vettvangi ríkis og 

sveitarfélaga og að ná breiðu samstarfi þeirra sem koma að verkefnunum 

heldur unnið að þeim. Það er einnig mikilvægt að horft sé til hagsmuna 

innflytjenda í allri stefnumótun, stjórnsýslu og opinberri þjónustu.

f.h Fiölmenninearseturs

M
U

LT
IC

U
LT

U
R

A
L 

A
N

D
 

IN
FO

RM
A

T
IO

N
 

C
E

N
T

R
E


