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Minnisblað

Til: Allsherjar- og menntamálanefndar 

Frá: Útlendingastofnun

Efni: Er heimild í útlendingalögum nr. 80/2016, til að veita útlendingi utan og/eða innan EES/ESB 
dvalarleyfi vegna starfsnáms sem hvorki er á framhalds- né háskólastigi.

Samkvæmt útlendingalögum nr. 80/2016 þurfa útlendingar utan EES/ESB að sækja um dvalarleyfi hér 
á landi hyggist þeir dvelja á landinu á grundvelli náms.

Samkvæmt 15. tl. 3. gr. útlendingalaga nr. 80/2016 telst nám vera samfellt nám á háskólastigi, þ.m.t. 
nám á háskólastigi sem fram fer á vinnustöðum, eða annað það nám sem gerir sambærilegar kröfur til 
undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi. Einstök námskeið teljast ekki til náms.

Í 4. mgr. 65. gr. kemur fram að heimilt sé að veita útlendingi dvalarleyfi samkvæmt ákvæðinu að 
uppfylltum skilyrðum a-liðar 2. mgr. vegna náms sem fram fer á vinnustöðum hér á landi enda hafi 
verið veitt tímabundið atvinnuleyfi á grundvelli laga um atvinnuréttindi útlendinga. Í athugasemdum 
með frumvarpi því sem varð að útlendingalögum segir að 4. mgr. 65. gr. sé nýmæli þar sem lýst sé 
heimild sem hægt sé að veita útlendingi til að stunda nám á háskólastigi sem fram fer á vinnustöðum 
á Íslandi.

Í ljósi framangreinds lítur Útlendingastofnun svo á að einungis sé heimilt að veita starfsnemum sem 
stunda nám á háskólastigi dvalarleyfi á grundvelli náms skv. 65. gr. Hins vegar má nefna að það hefur 
ekki reynt á túlkun fyrrnefndrar málsgreinar í framkvæmd eftir gildistöku nýrra útlendingalaga. Ef 
lögskýringargögn með ákvæðinu kvæðu ekki á um nám á háskólastigi, væri tilefni til þess að kanna 
hvort starfsnám gæti einnig verið hluti af námi sem gerir sambærilegar kröfur til 
undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi. Sem dæmi má nefna að Kvikmyndaskóli Íslands gerir 
kröfu til undirbúningsmenntunar en er ekki nám á háskólastigi.

Um útlendinga sem falla undir samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og stofnsamning 
Fríverslunarsamtaka Evrópu gilda sérreglur, sbr. XI. kafli útlendingalaga nr. 80/2016. Samkvæmt d- lið 
1. mgr. 84. gr. laganna hefur EES- eða EFTA-borgari rétt til dvalar hér á landi lengur en þrjá mánuði ef 
hann er innritaður í viðurkennda námsstofnun með það að meginmarkmiði að öðlast þar menntun eða 
starfsþjálfun, fellur undir sjúkratryggingu sem ábyrgist alla áhættu meðan dvöl hans hér á landi varir 
og getur sýnt fram á trygga framfærslu. Að öðru leyti vísast til Þjóðskrár Íslands í þessu tilliti, sem sér 
um skráningu EES- og EFTA ríkisborgara á landinu.
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