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Vísað er til umsagnarbeiðni nefndasviðs Alþingis dags. 18. mars sl. vegna 
ofangreinds frumvarps.

Markmið fyrirliggjandi frumvarps er að leysa úr ýmsum álitaefnum við framkvæmd 
gildandi laga sem sett voru 2016 eftir heildarendurskoðun meðal annars á vettvangi 
þverpólitískrar þingmannanefndar um málefni útlendinga. Jafnframt eru lagðar til 
breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, en þau lög er að stofni til frá 
árinu 2002 og hafa ekki farið í gegnum ferli heildarendurskoðunar.

Sú staða er bagaleg að nauðsynleg úrlausn á álitaefnum nái ekki fram að ganga 
vegna skorts á samstöðu, sbr. að frumvörp hafa í tvígang verið lögð fram á Alþingi 
(149. og 150. lþ.) án þess að hljóta afgreiðslu. Frumvarpið nú er þannig endurflutt 
en jafnframt liggur fyrir að lagðar eru til efnismeiri lagabreytingar en gerðar hafa 
verið til þessa.

Að mati sambandsins er áríðandi að ná fram breytingum á regluramma sem 
auðveldi stjórnvöldum að bregðast við auknum fjölda útlendinga sem hingað koma 
í leit að öruggari og betri lífsskilyrðum. Lögð er áhersla á að þessi reglurammi hefur 
margvíslega snertifleti við sveitarstjórnarstigið. Sveitarfélögin hér á landi hafa sett 
sér að verða samfélög án aðgreiningar enda njóta þau í ríkum mæli þekkingar og 
reynslu sem nýir íbúar þeirra búa yfir og leggja til samfélagsins. Í þessu felst að allir 
íbúar séu virkir og sjálfbjarga þátttakendur í samfélaginu. Þannig verður 
fjölbreyttur uppruni íbúa að styrkleika og stuðlar að efnahagslegri velgengni.

Við móttöku nýrra íbúa er það algert lykilatriði að nægjanlegur stuðningur sé í boði 
fyrir þá sem þurfa á honum að halda við aðlögun að samfélaginu. Ef skortir á 
stuðning næst ekki það markmið að nýir íbúar verði virkir og sjálfbjarga 
þátttakendur í samfélaginu til framtíðar litið.

Samband íslenskra sveitarfélaga telur langflestar tillögur í fyrirliggjandi frumvarpi 
vera til bóta í þágu ofangreindra markmiða og er allsherjar- og menntamálanefnd 
hvött til þess að ná samstöðu um nauðsynlegar breytingar.
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