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Málefni:152. löggjafarþing 2021-2022. Þingskjal 834 — 592. mál. Stjórnartillaga.

Ábending, IÐAN fræðslusetur hefur verið umsagnaraðili um mat á menntun og starfsreynslu og unnið eftir 
reglugerð um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi 585/2011. IÐAN 
hafur sinnt málaflokknum fyrir nær allar löggiltar iðngreinar í 15 ár og er mikil reynsla og þekking til staðar á 
þessu sviði. Ef á að bæta umgjörð málaflokksins þá teljum við að IÐAN gæti orðið að liði.

Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2022-2025. Frá félags- og 
vinnumarkaðsráðherra.

3.2. Mat á menntun.
3.2.1. Markmið: Fleiri einstaklingar af erlendum uppruna eigi þess kost að fá menntun frá heimalandinu metna 
svo að þeim bjóðist störf við hæfi.
3.2.2. Framkvæma/lýsing: Aðgengi innflytjenda að upplýsingum um mat á menntun með tilliti til aðgengileika 
og eftirspurnar verði kortlagt.
3.2.3. Ábyrgð: Mennta- og barnamálaráðuneytið.
3.2.4. Dæmi um samstarfsaðila: Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytið, Menntamálastofnun, ENIC-NARIC, framhalds- og háskólar.
3.2.5. Hagaðilar/markhópur: Fullorðnir innflytjendur sem aflað hafa sér menntunar í heimalandi fyrir komuna 
til Íslands og vilja nýta hana á íslenskum vinnumarkaði.
3.2.6. Tímabil: 2022-2023.
3.2.7. Kostnaður: Innan fjárheimilda.
3.2.8. Niðurstaða: Fyrir liggi yfirlit og tillögur um aðgerðir sem fari til skoðunar í viðkomandi ráðuneyti eða 
stofnun.

Hér er tillaga um sama málefnið fyrir árin 2016-2019.

Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016-2019. (Lögð fyrir 
Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)

C.6. Mat á menntun. Markmið: Að einfalda ferli við mat á menntun innflytjenda. Framkvæmd: Stofnaður verði 
starfshópur til að samræma verklag við mat á menntun. Hann sjái til þess að upplýsingar um málið verði 
aðgengilegri en nú er, verkferli einfölduð og raunfærnimat nýtist innflytjendum. Jafnframt verði unnið að því 
að stytta afgreiðslutíma umsókna um mat á menntun. Ábyrgð: Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 
Samstarfsaðilar: Iðan fræðslusetur, háskólasamfélagið, stéttarfélög, Menntamálastofnun og aðrir aðilar sem 
hafa umsjón með mati á menntun, auk innflytjendaráðs. Mælikvarði: Starfshópurinn skilgreini mælikvarða fyrir 
þær aðgerðir sem hann leggur til. Hagaðilar/markhópur: Innflytjendur og vinnumarkaðurinn. Tímabil: 2016- 
2019. Kostnaður: Innan ramma. Niðurstaða: Aðgengilegri upplýsingar um mat á menntun.

IÐAN er reiðbúin til samstarfs þar sem málaflokkurinn skiptir atvinnulífið og iðnaðinn miklu máli.

Virðingarfyllst,

Hildur Elín Vignir, Framkvæmdastjóri IÐUNNAR fræðsluseturs

Reykjavík, 25. maí 2022
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