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Hfni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum
innflytjenda 2016-2019.

Bæjarráð Mosfellsbæjar, 1264. fundur haldinn 21. júlí 2016 , tók til umfjöllunar erindi 
allsherjar- og menntamálanefndar um tillögu til þingsáiyktunar um framkvæmda- 
áætlun í máiefnum innflytjenda árin 2016-2019. Umsögn Mosfellsbæjar er 
eftirfarandi:

Framkvæmdaáætlunin er metnaðarfuil og til þess að hún nái fram að ganga er 
nauðsyniegt að til verkefnanna sé veitt nægjanlegt fjármagn. Ástæða er til að vekja 
athygli á eftirfarandi atriðum:

• Aðstoð við flóttafóík er mismunandi eftir því hvort um kvótaflóttafólk er að 
ræða eða hælisleitendur, sem eftir komu til landsins fær stöðu flóttafólks. 
Síðarnefndi hópurinn fær einungis aðstoð í samræmi við reglur viðkomandí 
sveitarfélags eftir að lögheimili hefur verið skráð, á meðan hinn fyrrnefndi fær 
mun víðtækari aðstoð. Slíkt ósamræmi getur torveldað aðlögun þess hóps 
sem lakari stuðning fær og stuðlað að togstreitu milli hópanna.

• í leiðbeinandi reglum félags- og húsnæðismálaráðherra um móttökuþjónustu 
og aðstoð við félagslega þátttöku fíóttafólks er gert ráð fyrir því að ríkissjóður 
endurgreiði sveitarfélögum útlagðan kostnað vegna fjárhagsaðstoðar fyrstu 
tvö árin eftir lögheimilisskráningu. Námsstyrkir til flóttafólks sem ekki hefur 
lokið námi í grunn- eða framhaldsskóla er meðal þess sem mælst er til að 
veittir séu og Ijóst er að tvö ár duga í fæstum tiivikum til að Ijúka slfku námi.

• Breytt samsetning hælisleitenda þar sem fjölgun hefur orðið í hópi fjölskyldna 
með börn kallar á umfangsmeiri þjónustu sveítarfélaga þegar hælisleítandi fær 
dvalarleyfi. Með tilkomu dvaiarleyfis er einstaklingi gert að yfirgefa það 
húsnæði sem hann hefur búið í á vegum ríkisins sem hælisleitandi og útvega 
sér húsnæði sjálfur.

• Dvalarleyfum á grundvelli fjölskyldusameiningar hefur fjölgað undanfarin ár. 
Slík leyfi eru háð ákveðnum skiiyrðum þ.m.t. að framfærsla sé tryggð. Skörun 
milli iaga um útlendinga annars vegar og laga um félagsþjónustu sveitarféiaga 
hins vegar hefur sem dæmi í tvígang leitt til þess að úrskurðarnefnd 
síðarnefndu íaganna hefur úrskurðað ákvörðun velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar óréttmæta þegar synjun um fjárahagsaðstoð hefur byggt á 
fyrrgreindu skilyrði dvalarleyfis um framfærslu. Slíkt ósamræmi leiðir



augljósíega til útgjalda sveitarfélaga sem hefur ekki verið tekið tillit til við 
kostnaðarútreikning ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við innflytjendur.

• Einstaklingur öðlast rétt tii þjónustu á grundvelli laga nr. 40/1991 um 
félagsþjónustu sveitarfélaga samhliða því að lögheimiíi hans er skráð í 
þjóðskrá. Slík þjónusta felur ekki einungis í sér afgreiðslu umsókna heldur í 
mörgum tilfellum viðamikla ráðgjöf og samráð við aðrar opinberar stofnanir 
sem fela í sér umtalsverðan óbeinan kostnað í formi launagreiðslna sem ekki 
er tekið tillit til við endurgreiðslu skv. 15.gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarféiaga nr. 40/1991 þar sem viðmiðið er útlagður kostnaður skv. 
reikningi tvö ár eftir lögheimilisskráningu.

Virðingarfyllst,

Unnur V. Ingólfsdóttir 7 
framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs
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