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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda og 
lögum um vinnumarkaðsaðgerðir (sameining Vinnumálastofnunar og 
Fjölmenningarseturs, þjónustustöðvar), 782. mál, 153. löggjafarþing -
umsögn Alþýðusambands Íslands

Alþýðusamband Íslands (ASÍ) bindur vonir við að þau verkefni sem hafa verið á 
borði Fjölmenningarseturs skv. lögum um málefni innflytjenda verði áfram í 
hávegum höfð verði af umræddri sameiningu. Fjölmenningarsetur hefur sem 
sérhæfð stofnun starfað á breiðara grundvelli en einungis því sem lútir að 
vinnumarkaði. Fjölmenningarsetur hefur aðstoðað og hlotið traust innflytjenda, 
flóttafólks, umsækjenda um alþjóðalega vernd og sveitarfélaga á landinu til margra 
ára og stuðlað að jöfnum tækifærum óháð uppruna og bakgrunns. Því er mikilvægt 
að Vinnumálastofnun, ráðherra málaflokksins og ekki síst fjárveitingavaldið tryggi 
það að verkefnin skv. lögum um málefni innflytjenda týnist ekki innan um þau 
umfangsmiklu verkefni sem Vinnumálastofnun hefur nú þegar.

Sagan sýnir að sameiningar eins og þær sem hér um ræðir geta falið í sér afturför 
jafnt sem bót í hlutaðeigandi málaflokkum, allt saman er það háð metnaði og 
forgangsröðun þeirra sem bera ábyrgð. Vel heppnuð sameining á að leiða til þess 
að sú þekking og reynsla sem orðið hefur til innan Fjölmenningarseturs smitist inn 
í alla anga starfsemi Vinnumálastofnunar og að þær áherslur sjáist í enn betri 
þjónustu við innflytjendur sem og bættara upplýsingaflæði. Staðreyndin er því 
miður sú að innflytjendur eru berskjaldaður hópur á vinnumarkaði og tölur sýna 
að atvinnuöryggi þeirra er minna og þeir eru útsettir fyrir slæmri meðferð eins og 
launaþjófnaði og jafnvel mansali á vinnumarkaði. Stefna ASÍ er og hefur verið sú 
að íslenskt samfélag og vinnumarkaður eigi að vera fyrir alla og því er mikilvægt 
að þær sameiningar eins og hér um ræðir styðji við almennt góða og metnaðarfulla 
inngildingu innflytjenda í íslensku samfélagi.

Með vísan í framangreindar forsendur styður ASÍ að frumvarp þetta fái framgang 
og verði að lögum en mun eðli málsins skv. fylgjast áfram með málaflokknum m.a. 
hvernig fjárveitingu til VMST verður háttað sem og hvernig aðgengileika og gæðum 
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þjónustunnar fyrir skjólstæðinga Fjölmenningarseturs verður háttað. Verði hnökrar 
og/eða þjónustuskerðing afleiðing sameiningarinnar áskilur ASÍ sér því rétt til þess 
að breyta um skoðun á gildi sameiningarinnar.

Virðingarfyllst f.h. ASÍ,

Halldór Oddsson, sviðsstjóri Lögfræði- og vinnumarkaðssviðs 
Aleksandra Leonardsdóttir, sérfræðingur í málefnum innflytjenda
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