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Ágrip 

Hælisleitendur hafa verið mikið í umræðunni undanfarin ár vegna mikillar fjölgunar á 

umsóknum hérlendis, og þá sérstaklega í Reykjanesbæ þar sem það var eina bæjarfélagið til 

loka ársins 2013 sem sá um að þjónusta hælisleitendur. Nú hefur verið gerður samningur við 

Reykjavíkurborg sem tók gildi 1. janúar 2014. Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hver 

kostnaðurinn er við uppihald hælisleitenda í Reykjanesbæ og framkvæma jafnframt könnun á 

meðal íbúa í Reykjanesbæ, sem og á höfuðborgarsvæðinu til samanburðar, til að kanna hversu 

mikið íbúar vita um kostnaðinn og hvað þeir ætli að hælisleitendur séu í raun að fá til 

ráðstöfunar. Einnig var spurt út í viðhorf og vitneskju íbúa á málefninu. 

Settar voru fram tvær tilgátur. Tilgáta 1: „Íbúar Reykjanesbæjar halda að kostnaður 

vegna hælisleitenda sé meiri en raun ber vitni“. Tilgáta 2: „Viðhorf íbúa Reykjanesbæjar í 

garð hælisleitenda er neikvætt“. 

Niðurstöður leiddu í ljós að bæði íbúar Reykjanesbæjar og höfuðborgarsvæðisins telja að 

hælisleitendur fái mun meira til ráðstöfunar á mánuði en raun ber vitni. Viðhorf íbúa í 

Reykjanesbæ er í heildina neikvætt, þeir eru ekki sáttir við búsetu hælisleitenda í 

bæjarfélaginu og telja þá mjög áberandi. Túlka má niðurstöðurnar sem svo að vegna þess hve 

lítið bæjarfélagið er þá séu hælisleitendur mun meira áberandi en á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem þeir falla betur í fjöldann. Eins hafa þeir verið mun lengur í þjónustu á Suðurnesjum, 

þeim fjölgað ört á síðustu árum og því hafa þeir verið meira áberandi. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Vægi ritgerðarinnar eru 12 ECTS einingar og fór vinnsla hennar fram haustið 2014. 

Leiðbeinandi var Kári Joensen lektor við Háskólann á Bifröst. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er kostnaður og viðhorf íbúa í Reykjanesbæ vegna búsetu 
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1. Inngangur 

1.1 Lýsing á viðfangsefninu 

Hælisleitendur í Reykjanesbæ hafa verið mikið til umræðu á meðal íbúa þar, þá sérstaklega 

síðustu misseri þar sem þeim hefur fjölgað töluvert. Sem fyrrverandi íbúi á Reykjanesi hefur 

höfundur orðið var við mikla umræðu um kostnað er varðar hælisleitendur og því vaknaði 

mikill áhugi á að kanna nánar hver raunverulegur kostnaður er. Vita íbúar Reykjanesbæjar í 

raun hver kostnaðurinn er við hælisleitendur, hvernig honum er ráðstafað eða hver greiðir 

hann?  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er því kostnaður vegna hælisleitenda í Reykjanesbæ. 

Áætlað er að safna saman upplýsingum um kostnað samfélagsins ásamt því að skoða kostnað 

ríkisins, en jafnframt annan kostnað sem mögulega fellur til meðal annars á bæjarfélagið sjálft 

vegna hælisleitenda sem og afla upplýsinga frá Reykjanesbæ í hvað þeir fjármunir fara, 

hvernig það fé skiptist og hversu mikið hælisleitendur eru í raun að fá til ráðstöfunar. 

Höfundi þótti mikilvægt að þetta tiltekna viðfangsefni yrði skoðað nánar eftir að hafa að eigin 

raun orðið vitni að því bæði hjá sjálfum sér og öðrum að fólk segði margt um ýmis 

viðfangsefni án þess að hafa rannsakað það eitthvað nánar eða að það hefði einhver rök fyrir 

því sem það segði. Höfundi finnst skipta máli að varpa ljósi á staðreyndir málsins með það að 

markmiði að draga úr fordómum og auðvelda hælisleitendum búsetu hér á landi. Hælisleitandi 

er ekki bara hælisleitandi heldur einstaklingur sem á sinn rétt eins og hver annar í 

samfélaginu. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 

Sem dæmi um þetta tiltekna viðfangsefni hefur það verið á vörum nokkurs fjölda fólks 

að hælisleitendur í Reykjanesbæ séu að kosta samfélagið mikið og að þeir fái allt of mikið 

upp í hendurnar. Þar má nefna sérstaklega spjallborð á internetinu þar sem mikill fjöldi fólks 

gagnrýnir þær upphæðir sem hælisleitendur fá á mánuði og fólki finnst þeir hafa meira á milli 

handanna en það sjálft (Spyr.is, 2013). Höfundur telur líklegt að mikil fáfræði og fordómar 

séu í garð þessara einstaklinga og að ekki sé mikil vitneskja um kostnaðinn sem bæjarfélagið 

og ríkið stendur undir. Það getur til dæmis verið vegna þess að íbúar hafi ekki kynnt sér 

þennan kostnað að neinu leyti og byggi því staðreyndir sínar og skoðanir einungis á til dæmis 

orðrómum og slúðri. Hagsmunaaðilar þessa verkefnis eru því hælisleitendur sem fá aðstoð á 

vegum Reykjanesbæjar og bæjarfélagið sjálft ásamt íbúum þess.  
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1.2 Rannsóknarspurning og/eða markmið verkefnisins 

Rannsóknarspurningin sem höfundur leggur upp með er „Hvernig er fjármunum sem varið er 

til málaflokks hælisleitenda ráðstafað og hversu mikið vita íbúar Reykjanesbæjar í raun um 

ráðstöfun þeirra fjármuna?“ Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hver kostnaðurinn er við 

uppihald hælisleitenda í Reykjanesbæ og jafnframt að framkvæma könnun á meðal íbúa í 

Reykjanesbæ til að kanna hversu mikið þeir vita í raun um kostnaðinn ásamt því að skoða 

viðhorf þeirra í garð hælisleitenda. Markmið rannsóknarinnar er þannig að komast að því 

hvort eitthvað misræmi sé á milli þess sem íbúar Reykjanesbæjar gefa sér að kostnaðurinn sé 

og hins vegar hver kostnaðurinn er í raun og að lokum hvert viðhorf bæjarbúa er í garð 

hælisleitanda. Í verkefninu eru lagðar fram tilgáturnar:  

 Íbúar Reykjanesbæjar halda að kostnaður vegna hælisleitenda sé meiri en raun ber 

vitni. 

 Viðhorf íbúa Reykjanesbæjar í garð hælisleitenda er neikvæðara en viðhorf íbúa 

höfuðborgarsvæðisins. 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Hælisleitendur á Íslandi 

Hvað er hælisleitandi? Oft á tíðum gerir fólk sér ekki grein fyrir muninum á orðunum 

flóttamaður og hælisleitandi og heldur ef til vill að þetta sé sama atriðið. Hælisleitandi er 

einstaklingur sem segist vera flóttamaður en það hefur ekki verið staðfest hvort sú fullyrðing 

sé sönn.Vegna þessa er kerfi í hverju landi fyrir sig til að ákvarða hvaða hælisleitendur geta 

öðlast alþjóðlega vernd. Málsmeðferðir geta tekið óratíma og því getur kostnaður vegna 

umönnunar verið töluverður. Ef það hefur verið úrskurðað að einstaklingur sé ekki 

flóttamaður og að hann þurfi ekki á annarri alþjóðlegri vernd að halda getur það farið svo að 

einstaklingurinn sé sendur til baka til síns heimalands (UNHCR, e.d.).  

Nánari skilgreining á hugtakinu flóttamaður er að finna í lögum um útlendinga. 

Samkvæmt 1. mgr. 44. gr. laga um útlendinga á einstaklingur sem ekki er í heimalandi sínu 

vegna ótta við að verða fyrir ofsókn vegna trúabragða, kynþáttar, þjóðernis, aðildar að 

tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana rétt á hæli hérlendis sem flóttamaður. 

Hér að neðan er 1. mgr. 44. gr. laga um útlendinga í heild sinni: 

Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst vera útlendingur sem er utan 

heimalands síns af ástæðuríkum ótta við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, 

trúarbragða, þjóðernis, aðildar að tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna 
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stjórnmálaskoðana og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta færa sér í nyt 

vernd þess lands; eða sá sem er ríkisfangslaus og er utan þess lands þar sem hann 

áður hafði reglulegt aðsetur vegna slíkra atburða og getur ekki, eða vill ekki, 

vegna slíks ótta hverfa aftur þangað, sbr. A-lið 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu 

flóttamanna frá 28. júlí 1951 og viðauka við samninginn frá 31. janúar 1967. Um 

skilyrði þess að teljast flóttamaður er frekar mælt í 44. gr. a. 

Einnig kemur fram í 2. mgr. 44. gr. laga um útlendinga að ef raunhæf ástæða er fyrir því að 

einstaklingur eigi í hættu verði hann sendur aftur til heimalands síns þá til dæmis vegna hættu 

á dauðarefsingu, pyntingum eða meðferð og refsingu sem lýsa má sem ómannúðlegri eða 

vanvirðandi hefur hann rétt til hælis hérlendis sem flóttamaður. Hér má sjá aðra málsgrein 44. 

gr. laga um útlendinga í heild sinni: 

Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst einnig útlendingur sem telst ekki 

flóttamaður samkvæmt ákvæði A-liðar 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu 

flóttamanna ef raunhæf ástæða er til að ætla að hann eigi á hættu að sæta 

dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð 

eða refsingu verði hann sendur aftur til heimalandsins. Sama gildir þegar um er 

að ræða ríkisfangslausan einstakling. 

Makar flóttamanna eða sambúðaraðilar ásamt börnum undir 18 ára sem ekki eru gift eða í 

sambúð sjálf eiga einnig rétt á hæli nema sérstakar ástæður sem mæli á móti 

(Útlendingastofnun, e.d.). 

 

Heimilt er samkvæmt 12. gr. laga um útlendinga að veita umsækjanda, sem telst ekki 

flóttamaður, dvalarleyfi þá á grundvelli mannúðarsjónarmiða ef orsakir eins og alvarleg 

veikindi eða mjög erfiðar aðstæður ríkja í heimalandi. Það hefur einnig verið heimilt að veita 

dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða ef sá sem um sækir hefur haft 

bráðabirgðadvalarleyfi hérlendis í tvö ár eða verið hér á landi lengur en tvö ár vegna 

meðferðar stjórnvalda á umsókn hans um hæli en þá einungis ef umsækjandi uppfyllir skilyrði 

fyrir bráðabirgðadvalarleyfi skv. 12. gr. laga um útlendinga. Ef ekki eru skilyrði til að veita 

maka eða barni undir 18 ára aldri einnig dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða geta 

þau sótt um dvalarleyfi samkvæmt 13. gr. laga um útlendinga. Ef flóttamaður hefur gerst 

sekur um stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni eða alvarlegan ópólitískan glæp utan Íslands á 

hann ekki rétt á hæli samkvæmt 1. gr. flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna og 2. mgr. 

46. gr. laga um útlendinga (Útlendingastofnun, e.d.). 
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Í 12. gr. j. og 47. gr. laga um útlendinga er fjallað um dvalarleyfi fyrir flóttamenn og 

réttaráhrif hælis. Einstaklingur sem fær hæli hérlendis sem flóttamaður fær útgefið dvalarleyfi 

til fjögurra ára. Eftir þann tíma á flóttamaður rétt á að endurnýja dvalarleyfið nema það sé 

skilyrði til afturköllunar á leyfinu eða ef það er nauðsynlegt að synja viðkomandi vegna 

öryggis ríkisins eða almannahagsmuna. Hér á landi fær flóttamaður aðstoð til að koma undir 

sig fótunum og hann fær möguleika á að stunda vinnu eða nám. Hann getur einnig sótt um 

ferðaskilríki fyrir flóttamann en þau eru tekin gild í öllum ríkjum Evrópusambandsins og 

flestum öðrum ríkjum í heimi, þó er einstaklingnum ekki leyfilegt að ferðast til heimalands 

síns. Dvalarleyfið getur skapað rétt til búsetuleyfis og ef flóttamaðurinn hefur verið búsettur í 

fimm ár á Íslandi getur hann fengið íslenskan ríkisborgararétt ef hann uppfyllir önnur skilyrði 

í lögum um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952 (Útlendingastofnun, e.d.).  

Sami réttur gildir fyrir einstakling sem sækir um hæli hvort sem það er á grundvelli 

viðbótarverndar skv. 2. mgr. 44. gr. laga um útlendinga eða skv. 1. mgr. 44. gr. laganna. Ef 

flóttamaður fellur ekki lengur undir flóttamannahugtakið samkvæmt 44. gr. laga um 

útlendinga má afturkalla hælisveitingu. Þetta á bæði við um ef hæli var veitt vegna ofsókna 

eða á grundvelli viðbótarverndar. Skilyrði vegna afturköllunar hælis má finna í 47. gr. a. 

laganna (Útlendingastofnun, e.d.). 

2.2 Meðferð umsókna 

2.2.1 Dyflinnarmeðferð 

Ísland er meðlimur í Dyflinnarsamstarfinu en í því samstarfi eru 32 lönd, þar með talið öll 

aðildarríki Evrópusambandsins auk Íslands, Noregs, Sviss og Lichtenstein. Markmið 

samstarfsins er að tryggja að hælisleitandi fái fljótt aðgang að málsmeðferð með því að eitt 

aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli og það tekur afstöðu til þess hvort 

hælisleitandinn eigi rétt á alþjóðlegri vernd (Útlendingastofnun, e.d.). 

Dyflinnarreglugerðin setur fram ákveðin viðmið sem eru innleidd í öllum 

aðildarríkjum til að ná því markmiði en þau viðmið fjalla um hvaða aðildaríki beri ábyrgð á 

meðferð umsóknar. Samkvæmt þessari reglugerð ber aðildarríki sem fær umsókn um hæli að 

kanna hvort annað aðildarríki beri ábyrgð á hælisumsókninni samkvæmt þeim ákvæðum sem 

reglugerðin setur fram. Við mat á því hver beri ábyrgð á umsókninni eru meðal annars 

eftirfarandi viðmið: 

 Hvort um fylgdarlaust ungmenni sé að ræða. 
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 Fjölskyldusameining. 

 Hvort viðkomandi hafi fengið útgefið dvalarleyfi eða áritun í öðru aðildarríki. 

 Hvort viðkomandi hafi komið ólöglega yfir ytri landamæri eða dvalið í öðru 

aðildarríki. 

 Hvort viðkomandi hafi sótt um hæli í öðru aðildarríki. 

 

Ef rannsóknin leiðir ekki í ljós að annað aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknarinnar 

samkvæmt reglugerðinni er það í höndum Íslands að bera ábyrgð á og sjá um meðferð 

umsóknarinnar. Samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni er málsmeðferð á grundvelli hennar háð 

ákveðnum tímafrestum og hjá Útlendingastofnun getur málsmeðferð tekið allt að 11 mánuði 

en það er þó ekki algengt heldur er líklegra að meðferð taki um fjórar til átta vikur. Ef í ljós 

kemur að umsóknin á heima í öðru aðildarríki er sjálfstæð rannsókn framkvæmd í hverju máli 

fyrir sig til að skoða hvort viðtökuríkið geti staðið við þær skuldbindingar er varða að tryggja 

umönnun og málsmeðferð þess er sækist eftir hæli áður en ákvörðun er tekin. Ef niðurstaðan 

er þess eðlis að viðtökuríki geti ekki tryggt réttindi hælisleitandans tekur Útlendingastofnun 

yfir málsmeðferðina. Sem dæmi um þetta eru hælisleitendur sem koma til Íslands frá 

Grikklandi eða í þeim málum þar sem Grikkland ber ábyrgð hælisleitanda á samkvæmt 

reglugerðinni ekki að senda þá þangað frá Íslandi sökum aðstæðna í landinu. Ef hælisleitandi 

fær hins vegar þá ákvörðun að hann skuli sendur til annars aðildarríkis sem ber ábyrgð 

samkvæmt reglugerðinni getur hann kært þá niðurstöðu til innanríkisráðuneytis og óskað eftir 

frestun réttaráhrifa (Útlendingastofnun, e.d.). 

2.2.2 Almenn efnismeðferð og flýtimeðferð 

Almenn efnismeðferð tekur við ef í ljós kemur að Ísland beri ábyrgð samkvæmt 

Dyflinnarreglugerðinni. Í þeirri meðferð er það rannsakað hvort umsækjandi eigi rétt á hæli 

hérlendis sem flóttamaður samkvæmt skilgreiningunni í lögum um útlendinga og í 

flóttamannasamningnum. Ef rannsóknin leiðir það í ljós að einstaklingurinn eigi ekki rétt á 

hæli er athugað hvort hann eigi rétt á viðbótarvernd eða annarri alþjóðlegri vernd eins og 

fjallað var um hér fyrir ofan. Umsækjandi fær réttarstöðu flóttamanns hér á landi ef aðstæður 

hans falla undir annað hvort flóttamannahugtakið eða viðbótarverndina og fær hann þá 

dvalarleyfi til fjögurra ára en það veitir bæði rétt til ríkisborgararéttar og búsetuleyfis. Ef 

umsækjandi fær hins vegar dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða fær hann 

endurnýjanlegt dvalarleyfi til eins árs (Útlendingastofnun, e.d.). 
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 Ef umsækjanda er synjað um hæli og dvalarleyfi af Útlendingastofnun er ákveðið 

hvort synjunin feli í sér frávísun eða brottvísun einstaklingsins frá Íslandi. Þá ákvörðun er 

hægt að kæra til innanríkisráðuneytis og er þá réttaráhrifum frestað á meðan beðið er 

niðurstöðu (Útlendingastofnun, e.d.). 

Í ákveðnum tilvikum er Útlendingastofnun heimilt samkvæmt reglugerð að flýta 

meðferð umsókna og fær hún þá svokallaða flýtimeðferð sem felur í sér að umsóknin fær 

forgang hjá stofnuninni. Þá fer viðkomandi í viðtal og mál hans er skoðað ítarlega áður en 

ákvörðun er tekin. Ef einhver vafi er á að umsókn einstaklingsins falli undir reglur 

flýtimeðferðar er málið tekið til almennrar efnismeðferðar (Útlendingastofnun, e.d.). 

2.3 Fjöldi hælisumsókna 

Á meðfylgjandi mynd má sjá umfang hælisumsókna frá árinu 1990 til ársins 2012. Eins og sjá 

má hefur þeim farið fjölgandi á 20. öldinni en þó er fjöldinn sveifukenndur. Fjöldinn hefur 

farið vaxandi frá árinu 2009 og met umsóknarfjölda sett árið 2012 þegar 120 umsóknir lágu 

fyrir. Ekki er samasem merki á milli fjölda hælisumsókna á ári og fjölda hælisleitenda sem 

eru á framfæri ríkisins þar sem umsóknarferli hvers og eins er mjög misjafnt og það getur 

tekið langan tíma að fá niðurstöðu í einstök mál. 

 

Mynd 1: Fjöldi hælisumsókna frá árinu 1990 til ársins 2012 (Nordic statistics, e.d.) 

Í janúar árið 2014 voru 279 hælisleitendur búsettir á Íslandi, 79 flóttamenn og 119 

ríkisfangslausir einstaklingar. Þetta kemur fram hjá UNHCR (e. The UN Refugee Agency) 

(UNHCR, 2014).  
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Innanríkisráðherra lagði til í mars árið 2013 að það yrði að bregðast við þessari miklu 

aukningu á hælisumsóknum en á fyrstu 65 dögum ársins 2013 voru umsóknir þegar orðnar 49 

talsins. Málsmeðferðartími er mjög langur í þessum hælismálum og í lok árs 2012 voru 140 

einstaklingar sem biðu afgreiðslu hjá íslenskum stjórnvöldum og þar á meðal voru umsóknir 

frá árunum 2010 og 2011. Vegna þessara fjölgunar á umsóknum lagði innanríkisráðherra þess 

tíma til að strax yrði farið í að stytta málsmeðferðatímann hjá báðum stofnunum það er 

Útlendingastofnun og innanríkisráðuneytinu, það yrði meðal annars gert með því að fjölga 

starfsfólki tímabundið. Enn fremur var óskað eftir aðstoð frá Rauða kross Íslands frá 

Reykjanesbæ þar sem þá voru þar í umsjón yfir 150 hælisleitendum og því full þörf til að 

aðstoða við búsetumál þessara einstaklinga og að komast yrði að einhverju samkomulagi er 

varðaði búsetu hælisleitenda í framtíðinni (Innanríkisráðuneyti, 2013). 

 

Þrátt fyrir þessa miklu aukningu hælisumsókna berast Íslandi töluvert færri umsóknir miðað 

við aðrar Norðurlandaþjóðir ef miðað er við hlutfall af íbúafjölda. Þetta kemur fram 

samkvæmt tölfræðiskýrslu frá Fjölmenningarsetrinu frá árinu 2013 samkvæmt gagnagrunni 

Nordic statistics sem vísað er í hér að ofan. Þar kemur einnig fram að af þeim umsóknum sem 

okkur berast hér á Íslandi samþykkjum við einnig hlutfallslega færri umsóknir miðað við 

nágrannaþjóðirnar. Til að nefna dæmi eins og gert er í skýrslunni voru samþykktar umsóknir 

hér á landi árið 2012 minna en helmingur umsókna eða aðeins 50 af 120. Ef Ísland er borið 

saman við önnur lönd og athugað útkomu ef Ísland hefði tekið við hlutfallslega jafnmörgum 

hælisleitendum og aðrar þjóðir þar sem miðað er við eins og segir að ofan hlutfall af 

íbúafjölda hefðu samþykktar umsóknir þurft að vera 142 til að vera jafnar Dönum, 95 miðað 

við Finna og 424 ef við miðum við Svía (Fjölmenningarsetur, 2013). 

2.4 Samningur Reykjanesbæjar  

Í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sinnir Rauði kross Íslands 

málsvarahlutverki og réttindagæslu hælisleitenda á Íslandi. Fram til ársins 2003 sá Rauði 

krossinn einnig um umönnun hælisleitenda en Reykjanesbær tók við keflinu árið 2004 þegar 

bæjarfélagið gerði samning við Útlendingastofnun dagsettan 12. febrúar 2004 (Rauði 

krossinn, e.d.).  

Samkvæmt fyrirmælum dómsmálaráðuneytis ber Útlendingastofnun ábyrgð á að 

framfærsla hælisleitenda á Íslandi sé tryggð. Það er ýmislegt sem felst í samningi 

Útlendingastofnunar og Reykjanesbæjar, en þar er meðal annars tekið fram hvers ætlast er til 
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af bæjarfélaginu og hvað þeim ber að sjá um varðandi umönnun hælisleitanda, þá framfærslu 

og húsnæði. Félagsþjónusta Reykjanesbæjar sér um að útvega eftirfarandi: 

 Gistingu. 

 Fæði. 

 Almenn aðstoð: 

o Ferðaþjónusta innanlands. 

o Komugjald til læknis. 

o Val á lögmanni. 

o Fleira sem tengist hælisumsókn. 

 

Bæjarfélagið er með samning við gistiheimili í Njarðvík, FIT hostel, og umönnun 

Reykjanesbæjar á meðan mál hælisleitenda er til afgreiðslu hjá stjórnvöldum á sér stað þar. 

Frávik frá því eru ef Útlendingastofnun tilkynnir um annað fyrirkomulag. Greiðslur til 

hælisleitenda miðast við að einstaklingur hafi dvalið hér á landi í að minnsta kosti fjórar 

vikur, og fá þeir þá greidda vasapeninga en Útlendingastofnun greiðir daggjald fyrir hvern 

hælisleitanda. Útlendingastofnun greiðir einnig Reykjanesbæ árlegt fastagjald fyrir umönnun 

hælisleitenda og þær greiðslur eiga að standa undir launa- og rekstrarkostnaði starfsmanna á 

vegum Reykjanesbæjar (Innanríkisráðuneytið, e.d.).  

Samkvæmt fréttum var og er enn mikil umræða á meðal íbúa Reykjanesbæjar um 

búsetu hælisleitenda og fjölgun þeirra. Þáverandi bæjarstjóri bar fram tillögu í samráði við 

félagsmálastjóra um að ekki yrði tekið við hælisleitendum eftir 1. apríl 2013 og að ekki yrðu 

fleiri en 50 hælisleitendur í bæjarfélaginu eftir um hálft ár. Tillagan var samþykkt einróma en 

í henni kom fram að: „Reykjanesbær telur verkefninu ekki til góðs að lítið sveitarfélag sitji 

eitt með þjónustu við slíkan fjölda hælisleitenda.  eykjanesbær hefur þrýst á við 

 tlendingastofnun og innanríkisráðuneytið að gerður verði samningur við fleiri sveitarfélög 

um umönnun við hælisleitendur, en það hefur enn ekki gengið eftir“. Þá kom einnig fram í 

tillögunni að fjöldi hælisleitenda á landinu væri nú tvöfalt meiri en þegar samningar voru 

undirritaðir í byrjun árið 2004, og að vænta mætti mikillar fjölgunnar á næstu misserum 

samkvæmt nýjustu tölum. Samkvæmt frétt Víkurfrétta er fjöldi hælisleitenda sagður vera 

orðinn mjög áberandi í samfélaginu og að þeir eigi erfitt með samlögun (Víkurfréttir, 2013). 

Til samanburðar má nefna að í lok árs 2011 voru 54 hælisleitendur hjá bæjarfélaginu en í 

byrjun árs 2013 voru þeir orðnir 150 talsins, sem er töluverð aukning á svo stuttum tíma 

(Innanríkisráðuneyti, 2013). 
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Í janúar árið 2014 samdi svo Útlendingastofnun aftur við Reykjanesbæ, fyrir hönd 

innanríkisráðuneytisins, um áframhaldandi þjónustu við hælisleitendur. Sá samningur átti að 

gilda út árið með heimild til framlengingar um ár. Í samningnum felst að bæjarfélagið taki að 

sér þjónustu fyrir allt að 70 hælisleitendur. Í viðauka samningsins er tilgreint hvað sú þjónusta 

felur í sér, svo sem húsnæði, framfærslu, heilbrigðisþjónustu, túlkaþjónustu, ráðgjöf og 

tómstundir. Einnig var gerður hliðstæður samningur við Reykjavíkurborg skömmu fyrir jólin 

árið 2013 (Vísir.is, 2014). 

Samningurinn við Reykjavíkurborg er hliðstæður þeim sem í gildi er við Reykjanesbæ 

og gerir hann ráð fyrir að Reykjavíkurborg taki að sér að þjónusta allt að 50 hælisleitendur, þá 

18 ára og eldri. Samningur þessi tók gildi í janúar 2014. Þessi aðgerð átti að tryggja, vegna 

mikillar fjölgunar á hælisleitendum, þjónustu við einstaklingana á meðan farið er yfir mál 

þeirra hjá íslenskum stjórnvöldum (Innanríkisráðuneyti, 2013). 

 

2.4.1 Þjónusta Reykjanesbæjar 

Hjá félagsþjónustu Reykjanesbæjar starfar umsjónarmaður hælisleitenda. Hans helstu hlutverk 

eru að taka á móti hælisleitendum, sjá til að þeim verði tryggð gisting og fæði sem og að 

aðstoða hælisleitendur við alla aðra þjónustu sem þeir kunna að þurfa. Hælisleitendur hafa 

óheftan aðgang að öðrum starfsmönnum sem og umsjónarmanninum eins og þörf þykir. 

Börnum hælisleitenda er tryggður aðgangur að leikskólum og grunnskólum, þó aðeins í þeim 

tilvikum sem hælisleitendur dvelja lengur en þrjá mánuði á landinu. Jafnframt er 

umsjónarmaðurinn tengiliður hælisleitenda gagnvart Útlendingastofnun þegar kemur að 

meðferð og vinnslu umsókna þeirra um hæli, viðtöl eða birtingu úrskurða sem og tengiliður 

við Rauða kross Íslands og lögregluna. Þetta á enn fremur við í þeim tilvikum er 

einstaklingurinn fær bráðabirgðadvalarleyfi eða ef upp koma óvænt tilvik tengd umönnun 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.).  

Eins og kom fram að ofan sér Reykjanesbær um læknisaðstoð, lyfjaþjónustu eða ýmis 

konar sérfræðiþjónustu og þá skiptir ekki máli hvar þessi þjónusta er innt af hendi; í 

Reykjanesbæ eða á höfuðborgarsvæðinu. Hælisleitendur njóta ýmis konar fríðinda, ef svo má 

kalla, þá sem dæmi aðgang að bókasafni þar sem aðgangur er að interneti og að allri þeirri 

þjónustu sem þar er í boði, frítt. Eins fá þeir ókeypis sundkort og aðgang að strætisvögnum 

sem ganga í Reykjanesbæ, sem og símkort. Þá er einnig greiddur ferðakostnaður er tengist 

umsókn þeirra um hæli, þá til og frá höfuðborgarsvæðinu eða vegna sjálfboðastarfa þeirra hjá 

Rauða kross Íslands. Ef eitthvað annað tilfallandi kemur upp kann Reykjanesbær að standa 

undir þeim kostnaði (Innanríkisráðuneytið, e.d.). 
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2.5 Ráðstöfun fjármagns til hælisleitenda 

Félagsþjónustan fær 7.477 krónur á dag fyrir hvern hælisleitanda og það þarf að duga 

fyrir öllu, þar með talið leigu á húsnæði, hita og rafmagni, interneti, fæði, læknisskoðun og 

þess háttar. Hver hælisleitandi fær 8.000 krónur inn á Bónuskort á viku sem og 2.700 krónur í 

dagpening á viku. Ef um er að ræða fjölskyldu úthlutast 8.000 krónur á fyrsta meðlim 

fjölskyldunnar og svo 5.000 krónur á hvern einstakling umfram það. Því má sjá að það sem 

þeir fá í raun til ráðstöfunar sjálfir eru 2.700 krónur á viku. Allur kostnaður er greiddur af 

ríkinu og því lendir hann ekki á bæjarfélaginu sjálfu (Iðunn Ingólfsdóttir og Davíð Jón 

Krisjánsson, munnleg heimild 10. nóvember 2014). 

Auk tveggja starfsmanna sem sjá alfarið um þjónustu við hælisleitendur í 

Reykjanesbæ,  koma aðrir starfsmenn Reykjanesbæjar einnig að málefnum hælsileitenda svo 

sem barnaverndarnefnd, ráðgjafar og skólar í bæjarfélaginu svo dæmi séu tekin. Þau fríðindi, 

ef svo má kalla, sem hælisleitendur eiga rétt á, eru eftirfarandi: ókeypis í sund, aðgangur að 

bókasafninu, og ýmsum söfnum og strætó, sem eru einnig ókeypis fyrir aðra íbúa. Þeir geta 

fengið aðgang að íslenskukennslu ef þeir vilja en það er ekki skilyrði. Börn hælisleitenda fá 

að velja eina tómstund. Þau fá líka eina rútuferð ókeypis til Reykjavíkur á mánuði og ef þau 

þurfa að fara í viðtal eða hitta lögfræðing er það þeim að kostnaðarlausu. Rauði krossinn sér 

um fatnað og viðtöl sem og réttindagæslu, en um það tók nýr samningur gildi núna 28. ágúst 

síðastliðinn. Hælisleitendur geta, ef þeir vilja, unnið sjálfboðavinnu fyrir Rauða krossinn þar 

sem þeir geta hjálpað til við að taka úr gámum og flokka föt og þess háttar. Ásamt því eru 

sumir að aðstoða í búð Hjálpræðishersins í Reykjanesbæ (Iðunn Ingólfsdóttir og Davíð Jón 

Krisjánsson, munnleg heimild 10. nóvember 2014). 

.  

2.7 Kostnaður samkvæmt erlendum rannsóknum 

Þann kostnað sem tengist hælisleitendum eða móttöku þeirra má flokka í þrjá hópa: beinn 

kostnaður, óbeinn kostnaður og óefnislegur kostnaður. Aðgreining þessara hópa setur fyrstu 

skrefin í því hvaða kostnað ber að skoða. Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga að sumar 

ráðstafanir munu hafa áhrif á alla þessa kostnaðarhópa á meðan aðrar munu aðeins hafa áhrif 

á beinan kostnað (Matrix Insight Ltd, Dr. Thielemann, Williams og Dr. Boswell, 2010). 

Sérstaklega skilgreindur kostnaður og fjárveitingar vegna hælisumsókna og 

hælisleitenda í hverju aðildarríki er beinn kostnaður. Þar má gera greinarmun á 

lágmarkskostnaði samkvæmt ESB lagarammanum og kostnaði aðildarríkjanna, sem er sá 
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kostnaður sem aðildarríkin bera sjálf samkvæmt yfirlýstri stefnu um óháð löggjöf ESB, eins 

og til dæmis gæsluvarðhald. Til að jafna dreifingu kostnaðar í þessum málaflokki er 

mikilvægt að aðildarríkin móti sér stefnu, þar sem mikill kostnaður felst í gæsluvarðhaldi eða 

farbanni. Að grípa til þess konar úrræða hefur mikil áhrif á beinan kostnað landsins í heildina 

(Matrix Insight Ltd, Dr. Thielemann, Williams og Dr. Boswell, 2010).  

Samkvæmt þessari skilgreiningu má sjá hvar beinn kostnaður liggur hér á landi. Ríkið 

gerir ráð fyrir ákveðnum kostnaði á ári í fjárlögum fyrir þennan málaflokk og eins og kom 

fram hér að ofan eru það 17 milljónir króna til að standa undir launa- og rekstrarkostnaði, en 

það eru tvö full stöðugildi sem sinna þessum málaflokki í Reykjanesbæ, sem og 2.729.105 

krónur á ári fyrir hvern og einn hælisleitanda.  

Óbeinn kostnaður vísar til þess kostnaðar sem er í raun ekki hægt að mæla, þar sem 

kostnaðurinn er greiddur af mörgum mismunandi hagsmunaaðilum og á við aðgang 

hælisleitenda að almennri opinberri þjónustu. Í mörgum löndum er ekki gert ráð fyrir þessum 

kostnaði í neinum sérstökum áætlunum, og hann er heldur ekki sérstaklega skráður (Matrix 

Insight Ltd, Dr. Thielemann, Williams og Dr. Boswell, 2010). Sem dæmi um óbeinan kostnað 

hér á landi má til dæmis nefna þau „fríðindi“ sem hælisleitendur eiga kost á. Kostnaðurinn er 

þá vegna reksturs sundlauga, strætisvagna og fleira sem aukin ásókn er í. 

Til viðbótar við þessa tvo hópa er gagnlegt að skoða einnig óáþreifanlegan kostnað 

sérstaklega. Það er til að gera grein fyrir kostnaði til dæmis af áhrifum búsetu hælisleitanda á 

nærsamfélagið eða öðrum tegundum af félagslegum kostnaði. Einnig er mikilvægt að skoða 

óáþreifanlega kostnaðinn fyrir hælisleitendurna sjálfa (Matrix Insight Ltd, Dr. Thielemann, 

Williams og Dr. Boswell, 2010). Þann flokk finnst höfundi mjög áhugavert að skoða með 

tilliti til samfélagsins í Reykjanesbæ, þar sem álit höfundar er að búseta hælisleitenda og 

samningur Reykjanesbæjar við Útlendingastofnun hafi haft áhrif á samfélagið Og þá 

mögulega bæði á ásýnd og enn fremur á viðhorf bæjarbúa.  

 

Höfundur ákvað að líta til kostnaðar annarra landa vegna hælisleitanda til samanburðar við 

kostnað íslenska ríkisins. Í Finnlandi á einhleypur, fullorðinn hælisleitandi rétt á 

mánaðarlegum greiðslum að upphæð 290 evra. Hælisleitandinn getur notað þessa upphæð til 

kaupa á mat, fatnaði, til að greiða minniháttar heilbrigðisþjónustu og annan kostnað. Almennt 

miðgengi Seðlabanka Íslands er 152,72 í dag þann 9. október 2014 og 290 evrur eru því 

44.289 íslenskar krónur. Ef hælisleitendur fá úthlutað máltíðum þá er greiðslan til þeirra 85 

evrur á mánuði eða 12.981 krónur. Ef hælisleitandi neitar að fara á tungumálanámskeið, önnur 

námskeið eða að vinna og veitir enga réttmæta skýringu fyrir því getur vasapeningurinn verið 
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skertur tímabundið um 20%. Ef einstaklingurinn er hins vegar með vinnu fær hann 

vasapening í hlutfalli við tekjurnar. Ef tekjurnar eru það háar að þær eru fullnægjandi á 

hælisleitandinn ekki rétt á vasapeningum. Hælisleitendur eiga ekki rétt á sjúkratryggingum, 

barnabótum eða öðrum félagslegum bótum tengdum húsnæði (Ministry of the interior, e.d). 

Efnahagslegur stuðningur veittur hælisleitendum er mismunandi eftir löndum. Á 

Norðurlöndunum dvelja flestir hælisleitendur á eins konarmóttökumiðstöðvum og fá aðstoð til 

kaupa á mat og öðru því sem kostar þá að lifa (Ministry of the interior, e.d). Þegar verið er að 

bera saman alþjóðlegar kostnaðartölur þarf að taka með í reikninginn hvað kostar að lifa í 

hverju landi, en það getur til dæmis verið mun dýrara að lifa á Íslandi en í Finnlandi og því 

ætti greiðslan að vera hærri hér til að hælisleitandi fái sömu greiðslur. Kaupmáttarjöfnuður (e. 

Purchasing power parity) er mælikvarði á mun verðlagsþróunar milli landa. Það mælir hversu 

mikið magn af vörum og þjónustu hægt er að kaupa í mismunandi löndum. Kaupmáttarjöfnuð 

má nota til að bera saman verga landsframleiðslu í mismunandi löndum án þess að tölur 

brenglist af mismunandi verðlagi í þessum löndum. Eins til þess að greina verðlag 

hlutfallslega eftir löndum, þá er PPP deilt með núverandi nafngengi til að fá verðlagsvísitölu 

(e. Price level index) sem sýnir verðlag í tilteknum löndum miðað við önnur lönd (European 

commission, e.d.). Á töflunni hér að neðan má sjá samanburð á upphæð vasapeninga eftir 

fjórum löndum: Noregi, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verðvísitalan (e. Price index) er byggð á Eurostat vísitölu fyrir mat fyrir árið 2009 en þetta er 

meðaltal fyrir 27 aðildarríki ESB. Aðrar tölur eru byggðar á upplýsingum úr gagnagrunni 

European Migration Network haustið 2009 og upplýsingar úr skýrslunni Report by the 

Committee of Experts on asylum rules of other countries sem var birt af danska ráðuneytinu 

Mynd 2: Fjárhæðir vasapeninga í Noregi, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð (Ministry of the interior, e.d.) 
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fyrir flóttamenn og innflytjendur sumarið 2009. Tölurnar eru ekki nákvæmar vegna 

fjölbreytni heimilda og gengismismunar. Tölurnar fyrir Finnland miðast við grunnfjárhæð 

sem er greidd í vasapening sem mælt er fyrir í lögum „Act on the  eception of Persons 

Applying for International Protection“ sem tóku gildi í september árið 2011 (Ministry of the 

interior, e.d.). 

3. Hönnun rannsóknar 

Ætlunin með þessari rannsókn var að fá fram viðhorf íbúa Reykjanesbæjar til málefna 

hælisleitenda á svæðinu. Kannað var hversu mikið þeir gerðu sér grein fyrir kostnaði, þá var 

bæði spurt hversu mikið þeir héldu að hælisleitendur fái til ráðstöfunar á mánuði og til 

samanburðar á þeirri hlið var ákveðið að bera fram samanburðarspurningar, þar sem spurt var 

út í aðra kostnaðarliði ríkisins. Þar voru þátttakendur beðnir um að raða þremur flokkum 

einstaklinga frá þeim sem þeir töldu ódýrastan fyrir ríkissjóð á ári og til þess sem þeir töldu 

dýrastan. Þessir málaflokkar voru eins og áður sagði þrír, það er einn háskólanemi, einn 

hælisleitandi og einn fangi í afplánun og miðað var við hversu mikið þeir kosta ríkissjóð á ári. 

Ef við gæfum okkur þannig að íbúar héldu að kostnaður væri mikið hærri heldur en raun bæri 

vitni væri hægt að svara því til hvort íbúar væru einungis að ofmeta kerfisbundinn kostnað við 

þennan málaflokk sérstaklega eða hvort þeir hefðu almennt ekki mikla tilfinningu fyrir 

umfangi reksturs bæjarfélagsins eða hins opinbera, eða að þeir væru jafnvel almennt illa 

upplýstir um rekstur bæjarfélagsins. 

Einungis  ein bakgrunnsbreyta var notuð, búseta þeirra einstaklinga sem tóku þátt í 

könnuninni. Ellefu fullyrðingar voru settar fram þar sem þátttakendur voru beðnir um að svara 

með tilliti til þess hversu sammála eða ósammála þeir voru þeim. 

3.1 Rannsóknaraðferðir og efnistök 

Bæði var notast við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir í þessari rannsókn. 

Markmið með eigindlegu rannsóknaraðferðinni var að fá fram hvaða merkingu eða skilning 

íbúar hefðu á búsetu hælisleitenda í bæjarfélaginu. Spurningakönnun var lögð fyrir almenning 

á netinu og unnið var úr henni í tölulegum niðurstöðum. Markmið með megindlegu 

rannsóknaraðferðinni var að fá fram tölulegar upplýsingar sem hægt var að bera saman við 

raungögn. Tekið var viðtal við starfsmenn Reykjanesbæjar til að afla upplýsinga um ráðstöfun 

fjármuna til hælisleitenda og ræða við þá um þá vinnu sem þessir starfsmenn væru að vinna 

við að þjónusta hælisleitendur og til þess að fá lýsingu á aðstæðum þeirra á Íslandi. 

Upplýsinga var aflað, eins og hægt var, til að gefa rétta mynd af aðstæðum þessa fólks. 
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Æskilegast var talið að nálgast almenning á þann hátt að leggja spurningakönnunina fyrir á 

netinu. Sú aðferð er einföld í framkvæmd en á móti kemur að fólk velur sig sjálft í úrtakið, 

ákveður sjálft hvort það tekur þátt og því er ekki um hefðbundið líkindaúrtak að ræða. Þýðið 

voru allir íbúar Reykjanesbæjar á aldrinum 18-67 ára og úrtakið var hentugleika- og 

snjóboltaúrtak og því var ekki hægt að reikna út svarhlutfall þar sem ekki var vitað hverjir 

tóku þátt og hverjir ekki. Valdir voru einstaklingar eftir hentugleika sem voru beðnir um að 

koma könnun áfram á meðal íbúa Reykjanesbæjar. Könnun var ekki dreift á 

samfélagsmiðlum, heldur var hún send á einstaklinga sem höfundur þekkti til og búsettir voru 

í Reykjanesbæ. Þeir voru beðnir um að koma könnuninni áfram til nokkurra aðila hver, og 

tekið var skýrt fram að ekki mátti deila könnuninni á samfélagsmiðlum.  

Höfundur telur að um það bil 30-50 svör sé góð stærð til að endurspegla þýðið, 

ákveðið var að spyrja ekki íbúa yngri en 18 ára því þá hefði þurft samþykki forráðamanna 

fyrir þátttöku, auk þess sem ætla mætti að sá aldurshópur taki ekki mikinn þátt í umræðunni 

um hælisleitendur eða kostnað þeirra. Könnunin var einnig lögð fyrir íbúa á 

höfuðborgarsvæðinu til samanburðar við niðurstöður í Reykjanesbæ í þeim tilgangi að sjá 

hvort viðhorf í garð hælisleitenda væri neikvæðara í Reykjanesbæ en á höfuðborgarsvæðinu. 

Því var lögð fram tilgátan „Viðhorf íbúa í  eykjanesbæjar í garð hælisleitenda er neikvæðara 

en viðhorf íbúa höfuðborgarsvæðisins“. 

4. Úrvinnsla og greining 

4.1 Viðtal við umsjónarmenn hælisleitenda í Reykjanesbæ 
Tekið var viðtal við tvo starfsmenn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar á fjölskyldu- og félagssviði 

þann 10. nóvember 2014, en þau sjá um og starfa eingöngu við málefni sem snúa að 

hælisleitendum. Þau heita Iðunn Ingólfsdóttir og Davíð Jón Kristjánsson. Iðunn hefur starfað 

á þessu sviði síðan 1. febrúar 2004 eða í tæp tíu og hálft ár. Davíð hefur starfað með henni 

síðastliðin þrjú ár. Höfundur fór og heimsótti þau í Ráðhús Reykjanesbæjar. Hér að neðan er 

stutt samantekt um efni þess viðtals. 

Þeir sem sækja um hæli á Íslandi eru einstaklingar sem koma úr alls kyns mismunandi 

aðstæðum. Það getur bæði verið fátækt sem og ríkt fólk sem átti hluti og eignir en neyddist til 

að yfirgefa heimasvæði sitt vegna óviðráðanlegra aðstæðna, því er þetta mál ekki alltaf einfalt. 

Þar til áramóta ársins 2013 sá Reykjanesbær einungis um hælisleitendur en eftir áramót tók 

einnig, sem áður sagði, í gildi samningur við Reykjavíkurborg. Fjöldi hælisleitenda sem 

búsettir voru í Reykjanesbæ þegar þetta viðtal var tekið eru 83 og þar af eru 19 börn og 18 
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konur. Af þessum hópi voru langflestir fjölskyldufólk. Á móti kemur að Reykjavíkurborg sér 

um einstæðinga en þó eru gerðar undanþágur ef fjöldinn reynist of mikill í Reykjanesbæ. 

Hámarksfjöldi hælisleitenda er um 50-70 einstaklingar en verið er að vinna að því að koma 

þeim fjölda undir 50 einstaklinga. Það hefur reynst erfitt og í raun jafnvel það að fara undir 80 

einstaklinga. Um 60 einstaklingar eru í Reykjavík og eru þeir búsettir á víð og dreif um 

borgina. Flestar íbúðir eru miðsvæðis en einnig í Breiðholti. Hælisleitendur í Reykjanesbæ eru 

einnig búsettir um allt bæjarfélagið, en þar eru yfir 30 íbúðir sem hælisleitendur búa í og 

einungis eru um 20 einstaklingar búsettir á FIT hostel, sem er langminnsti hluti þeirra sem eru 

búsettir í bæjarfélaginu. Samt sem áður virðist sem margir telji það eina staðinn sem 

hælisleitendur búi á. Fyrir tveimur árum fór fjöldi hælisleitenda upp í 201, en af þeim voru um 

160 búsettir í Reykjanesbæ. Það reyndist vera of mikill fjöldi fyrir jafn lítinn bæ og 

umburðarlyndið hjá íbúum fór minnkandi. Fordómar virtust aukast töluvert vegna þess hve 

sýnilegir og áberandi hælisleitendur voru orðnir í bæjarfélaginu, hins vegar virðast íbúar ekki 

taka eins eftir því nú þegar þeim hefur fækkað og meirihlutinn er fjölskyldufólk. Fólkið býr 

einnig á víð og dreif um bæinn en ekki á einum einangruðum stað (Iðunn Ingólfsdóttir og 

Davíð Jón Krisjánsson, munnleg heimild 10. nóvember 2014).  

Sá hælisleitandi sem dvalið hefur lengst á Íslandi er búinn að vera hér síðan í október 

árið 2011. Þeir eru tveir frá árinu sem ekki hafa fengið svar en í síðasta mánuði voru sjö aðilar 

sem höfðu dvalið jafnlengi, sem fengu svar við beiðni sinni um hæli. Nýtt kerfi hefur verið 

tekið upp hjá Útlendingastofnun og innanríkisráðuneytinu en nú eru báðir aðilar búnir að gefa 

út 90 daga málsmeðferðatíma. Byrjað var að vinna eftir þessu fyrirkomulagi þann 28. ágúst 

2014 og er ekki komin mikil reynsla á kerfið. Þeir sem komu á undan þeim tíma sitja ef til vill 

aðeins á hakanum. Af þeim sem sækja um hæli er mikill meirihluti þeirra sem fær höfnun og 

er vísað úr landi, þá meðal annars til annarra landa sem talið er að beri ábyrgð samkvæmt 

Dyflinnarreglugerðinni. Einhver fjöldi hælisleitenda dregur enn fremur umsókn sína til baka 

þar sem Ísland var ef til vill ekki þeirra endastöð en þeir voru til dæmis teknir hérlendis með 

fölsuð skilríki og hafa ekki fengið að fara lengra (Iðunn Ingólfsdóttir og Davíð Jón 

Krisjánsson, munnleg heimild 10. nóvember 2014). 

Dagleg störf hjá Iðunni og Davíð snúast um að vera tengiliðir fyrir hælisleitendur. Þau 

fá upplýsingar frá lögreglunni og þurfa að láta vita ef einhver á að mæta í skýrslutöku og ef 

Útlendingastofnun vill fá ákveðinn einstakling í viðtal þarf líka að láta þá vita. Þau sjá um að 

leggja inn á Bónuskortin, búa til miða vegna dagpeninga, leigja íbúðir og koma þeim í stand 

fyrir leigjendur. Það felur í sér að kaupa allt inn í íbúðirnar fyrir hælisleitandannog fá verktaka 

ef eitthvað þarf að laga og gera. Þrisvar í viku eru þau með viðtalstíma þar sem þessir 
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einstaklingar geta komið ef þá vantar eitthvað eða ef þeir þurfa að tala við einhvern og 

yfirleitt eru um 20-25 einstaklingar sem koma á hverjum degi (Iðunn Ingólfsdóttir og Davíð 

Jón Krisjánsson, munnleg heimild 10. nóvember 2014). 

Misjafnt er hvernig hælisleitendum gengur að samlaga sig í bæjarfélaginu. Sumir eru 

búnir að hefja nýtt líf og gengur vel á meðan aðrir virðast ekki fóta sig jafnvel. Þeim börnum 

sem eru í grunnskóla gengur mjög vel og mörg sem hafa verið í lengri tíma eru orðin altalandi 

og vel það á íslensku. Þeir aðilar sem eru í efnismeðferð og hafa öll skilríki í höndunum hafa 

kost á því að sækja um vinnu. Þeir sem eru ekki með skilríki eða eru innan 

Dyflinnarsamkomulagsins hafa ekki kost á því (Iðunn Ingólfsdóttir og Davíð Jón Krisjánsson, 

munnleg heimild 10. nóvember 2014). 

4.2 Kostnaður ríkisins 

Kostnaður ríkisins á hvern hælisleitanda er 2.729.105 krónur á ársgrundvelli eða 7.477 krónur 

á dag. Samkvæmt Útlendingastofnun er áætlað að fjöldi hælisleitenda verði svipaður og árið 

2013 en þá var fjöldinn 172. Á fyrstu þremur ársfjórðungum ársins 2014 hafa 112 

einstaklingar sótt um hæli hér á landi (Útlendingastofnun, 2014). Ef það gengur eftir þá má 

áætla að kostnaðurinn verði í kringum 470.000.000 krónur. miðað við framfærslu á hvern 

hælisleitenda. 

Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna umönnunar hælisleitenda í Reykjanesbæ verði 

17.000.000 krónur árið 2014. Sá kostnaður á þá að sjá um launakostnað og rekstrarkostnað 

starfsmanna á vegum Reykjanesbæjar. Gert er ráð fyrir að þessi kostnaður muni minnka á 

næstu árum þar sem verkefnahópur á vegum innanríkisráðuneytisins á að sjá um að 

endurskipuleggja málefni hælisleitenda. Þá á meðal annars að stytta málsmeðferðartíma, 

einfalda verklagsreglur, veita mannúðlegri meðferð fyrir hælisleitendur og nýta fjármuni 

betur. Framlög til málefna hælisleitenda aukast þó samkvæmt áætlun á árinu 2013 um 

220.000.000 krónur (Innanríkisráðuneyti, 2013). Áætla mætti að þessi aukning stafi bæði af 

mikilli fjölgun umsókna sem og að úrvinnsla umsókna hefur tekið langan tíma. 

  

Til samanburðar má nefna að kostnaður ríkisins vegna hælisleitenda 1. maí 2012 var 

2.632.015 krónur á ársgrundvelli eða 7.211 krónur á dag (Alþingi, 2012). 
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4.3 Niðurstöður könnunar 

Fyrst var spurt hvar ert þú búsett/ur? Þar sem einungis eru samningar við tvö bæjarfélög um 

búsetu hælisleitenda ákvað höfundur sem áður sagði að áhugavert væri að bera saman 

höfuðborgarsvæðið og Reykjanesbæ og að skoða hvort munur væri á hvort íbúum fyndist 

hælisleitendur vera meira áberandi á öðrum hvorum staðnum og hvort munur væri á 

viðhorfum. Þrír möguleikar voru gefnir í þessari spurningu: Reykjanesbær, 

höfuðborgarsvæðið og annað. Af 80 þátttakendum voru 43% búsettir í Reykjanesbæ, 48% á 

höfuðborgarsvæðinu og 10% í öðrum bæjarfélögum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settar voru fram 11 fullyrðingar þar sem þátttakendur voru beðnir um að svara með tilliti til 

þess hversu ósammála eða sammála þeir voru fullyrðingunum. Gefnir voru 5 svarmöguleikar: 

mjög ósammála, ósammála, hvorki né, sammála og mjög sammála. Í samantektar myndum 

fremst í hverjum lið voru einungis tekið saman svör frá þátttakendum í Reykjanesbæ og á 

höfuðborgarsvæðinu og þátttakendur sem svöruðu „Annað“ voru þannig ekki teknir með í 

úrvinnslu. Reiknað var hlutfallslega eftir fjölda íbúa á svæðunum til að leiðrétta þá skekkju 

sem myndaðist ef báðir staðir hefðu jafnmikið vægi þar sem íbúar Reykjanesbæjar eru 

töluvert færri en íbúar höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt Hagstofu Íslands þá er íbúafjöldi í 

Reykjanesbæ 14.527 en 208.531 á höfuðborgarsvæðinu, rétt vægi þátttakenda er því 7% í 

Reykjanesbæ og 93% á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2014).  

 

Fyrsta fullyrðingin sem sett var fram var „Viðhorf mitt til hælisleitenda er jákvætt“. Með 

þessari spurningu var höfundur að reyna að ná fram hvort viðhorf íbúa til hælisleitenda væri 

almennt jákvætt eða neikvætt. Allir þátttakendur svöruðu þessari fullyrðingu, 13% voru henni 

mjög ósammála, 15% ósammála, 36% hvorki né, 31% sammála og aðeins 5% mjög sammála. 

0 
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Mynd 3: Hvar ert þú búsett/ur? 
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Samkvæmt þessum niðurstöðum má sjá að einungis 36% af þátttakendum voru sammála eða 

mjög sammála fullyrðingunni og töldu viðhorf sitt til hælisleitenda vera jákvætt og 28% sem 

töldu viðhorf sitt í garð hælisleitenda vera neikvætt. Ef borin eru saman svörin frá 

Reykjanesbæ og höfuðborgarsvæðinu þá sést greinilega munur. 37% á höfuðborgarsvæðinu 

telja sig sammála eða mjög sammála en einungis 12% telja sig sammála í Reykjanesbæ. 

Enginn svaraði því til að hann væri mjög sammála fullyrðingunni. Einnig voru 37% svarenda 

á höfuðborgarsvæðinu sem tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar og svöruðu hvorki né á móti 

26% í Reykjanesbæ.  

62% íbúa í Reykjanesbæ eru ósammála eða mjög ósammála á móti 26% íbúa 

höfuðborgarsvæðisins. Eins og sjá má á þessum niðurstöðum þá voru íbúar 
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Mynd 4: Fullyrðing 1 „Viðhorf mitt til hælisleitenda er jákvætt“ 

Mynd 6: Fullyrðing 1 - Reykjanesbær Mynd 5: Fullyrðing 1 - Höfuðborgarsvæðið 
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höfuðborgarsvæðisins jákvæðari í garð hælisleitenda og svöruðu hvorki né. En það var 

áberandi að íbúar Reykjanesbæjar væru með neikvæðara viðhorf til hælisleitenda en þeir voru 

2,4 sinnum líklegri til að vera ósammála því að viðhorf þeirra til hælisleitenda væri jákvætt. 

 

Fullyrðing 2 

Næsta fullyrðing var „Ég vil að bæjarfélagið mitt sé opið fyrir móttöku hælisleitenda“. Með 

þessari fullyrðingu vildi höfundur athuga hvort íbúar væru almennt opnir fyrir því að 

bæjarfélag þeirra væri opið fyrir eða kæmi að móttöku hælisleitenda. 11% þátttakenda var 

mjög ósammála, 20% ósammála, 37% hvorki né, 29% sammála og 3% mjög sammála.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svipuð niðurstaða kom í ljós hér eins og í fyrri fullyrðingu, einungis 32% voru sammála eða 

mjög sammála og vildu því að bæjarfélagið sitt væri opið fyrir móttöku hælisleitenda. Svörin 

voru mjög dreifð og frekar jöfn á milli svarmöguleika en ef borin voru saman svörin 

höfuðborgarsvæðisins og Reykjanesbæjar sést greinilegur munur. 59% þátttakenda í 
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Mynd 7: Fullurðing 2 „Ég vil að bæjarfélagið mitt sé opið fyrir móttöku hælisleitenda“ 

Mynd 9: Fullyrðing 2 - Reykjanesbær Mynd 8: Fullyrðing 2 - Höfuðborgarsvæðið 
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Reykjanesbæ voru ósammála eða mjög ósammála á móti 30% á höfuðborgarsvæðinu. Einnig 

er eins og áður mikill hluti á höfuðborgarsvæðinu sem svaraði hvorki né eða 38%, en flestir 

tóku afstöðu til fullyrðingarinnar í Reykjanesbæ. Það er því áberandi að meirihluti þátttakenda 

í Reykjanesbæ vildi ekki að bæjarfélagið sitt væri opið fyrir móttöku hælisleitanda.  

Fullyrðing 3 

Þriðja fullyrðingin sem var sett fram var „Ég tel að búseta hælisleitenda hérlendis sé góð fyrir 

samfélagið“. Hér var höfundur að athuga hvort íbúar teldu að búseta hælisleitenda á Íslandi 

hefði góð áhrif á samfélagið og að það væri að hagnast á því eða öfugt, hvort íbúar teldu að 

búseta hælisleitenda væri ekki góð fyrir samfélagið. 11% þátttakenda voru mjög ósammála 

fullyrðingunni, 20% ósammála, 43% hvorki né, 21% sammála og 5% mjög sammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í heildina var jöfn dreifing á milli þeirra sem tóku afstöðu en 31% svöruðu ósammála eða 

mjög ósammála á móti 26% sem svöruðu sammála eða mjög sammála. Það var því í heildina 
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Mynd 10: Fullyrðing 3 „Ég tel að búseta hælisleitenda hérlendis sé góð fyrir samfélagið“ 

Mynd 11: Fullyrðing 3 - Reykjanesbær Mynd 12: Fullyrðing 3 - Höfuðborgarsvæðið 



29 
 

0% 10% 20% 30% 40%

Mjög ósammála

Ósammála

Hvorki né

Sammála

Mjög sammála

F4 - Reykjanesbær og höfuðborgarsvæðið 

Fjöldi

litið ekki afgerandi hluti þátttakenda sem taldi búsetu hælisleitenda hérlendis ekki vera góða 

fyrir samfélagið. Þegar niðurstöðurnar voru bornar saman á milli Reykjanesbæjar og 

höfuðborgarsvæðisins var um helmingur þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu hlutlausir eða 

45%. Þeir sem tóku afstöðu til fullyrðingarinnar skiptust frekar jafnt, 26% sammála eða mjög 

sammála og 29% voru ósammála eða mjög ósammála. Þegar litið var til þátttakenda í 

Reykjanesbæ var  hins vegar áberandi að 66% svöruðu ósammála eða mjög ósammála, á móti 

21% sem svöruðu sammála eða mjög sammála. Það var því mikill meirihluti sem var ekki 

sammála því að búseta hælisleitenda hérlendis væri góð fyrir samfélagið.  

Fullyrðing 4 

 Fjórða fullyrðingin var „Ég verð mikið var við hælisleitendur í bæjarfélaginu“. Hér vildi 

höfundur athuga hvort hælisleitendur væru áberandi í samfélaginu og hvort íbúar teldu sig 

verða mikið vara við þá í sínu bæjarfélagi. 23% þátttakenda voru mjög ósammála 

fullyrðingunni, 37% ósammála, 28% hvorki né, 6% sammála og 6% mjög sammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 13: Fullyrðing 4 „Ég verð mikið var við hælisleitendur í bæjarfélaginu“ 
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Augljós munur var á svörum íbúa Reykjanesbæjar og höfuðborgarsvæðisins. 74% þátttakenda 

í Reykjanesbæ svaraði sammála eða mjög sammála og að þeim þætti hælisleitendur vera mjög 

áberandi í bæjarfélaginu og að þeir yrðu mikið varir við þá. Hins vegar voru ekki nema 8% 

þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu sem svöruðu sammála eða mjög sammála og 63% sem 

svöruðu því að þeir væru ósammála eða mjög ósammála. Því mætti segja að í miklum 

meirihluta yrðu íbúar höfuðborgarsvæðisins ekki varir við eða að þeir væru hlutlausir 

gagnvart búsetu hælisleitenda á svæðinu. Á þessari spurningu sást vel hversu mismunandi 

búseta hælisleitenda í bæjarfélögum er. Reykjanesbær er töluvert minni bæjarfélag og hefur 

verið mun lengur með samning um búsetu hælisleitenda og þar af leiðandi finnst miklum 

meirihluta að þeir verði mikið varir við þá í bæjarfélaginu. Íbúar Reykjanesbæjar eru 9 

sinnum líklegri til að vera sammála því að þeir verði meira varir við hælisleitendur 

bæjarfélaginu. 

 

Fullyrðing 5 

Fimmta fullyrðingin var „Ég hef átt í beinum samskiptum við hælisleitendur“. Hér vildi 

höfundur athuga af þeim þátttakendum könnunar, hversu margir höfðu verið í beinum 

tengslum eða átt í samskiptum við hælisleitendur, og því hvort þeir sem svöruðu könnuninni 

væru að svara út frá því sem þeir hefðu sjálfir upplifað eða heyrt frá öðrum. 49% þátttakenda 

voru mjög ósammála fullyrðingunni, 15% ósammála, 13% hvorki né, 14% sammála og 9% 

mjög sammála. Flestir þátttakendur höfðu því ekki verið í beinum samskiptum við 

hælisleitendur. 

 

 

 

Mynd 14: Fullyrðing 4 - Reykjanesbær Mynd 15: Fullyrðing 4 - Höfuðborgarsvæðið 
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Í samanburði á milli Reykjanesbæjar og höfuðborgarsvæðisins mátti sjá að meirihluti 

höfuðborgarsvæðis hafði ekki átt í beinum samskiptum við hælisleitendur en í Reykjanesbæ 

var mjög dreifð svörun. Ætla mætti að íbúar hefðu margir hverjir verið í beinum samskiptum í 

gegnum ýmis konar þjónustu störf, sem dæmi í búðum, bönkum, veitingastöðum og svo 

framvegis. Þar sem höfuðborgarsvæðið er mikið stærra þá virtist sem svo að íbúar á því svæði 

yrðu ekki eins mikið varir við hælisleitendur á svæðinu og voru þeir því ekki í eins miklum 

beinum samskiptum við þá. 

 

Fullyrðing 6 

Sjötta fullyrðingin sem var sett fram var „Ég er sátt/ur við búsetu hælisleitenda í mínu 

bæjarfélagi“. Með þessari fullyrðingu vildi höfundur ná fram áliti bæjarbúa með hversu sáttir 

þeir væru með búsetu hælisleitenda í sínu eigin bæjarfélagi. 12% þátttakenda voru mjög 

Mynd 16: Fullyrðing 5 „Ég hef átt í beinum samskiptum við hælisleitendur“ 

Mynd 17: Fullyrðing 5 - Reykjanesbær Mynd 18: Fullyrðing 5 - Höfuðborgarsvæðið 
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ósammála fullyrðingunni, 19% ósammála, 38% hvorki né, 26% sammála og 5% mjög 

sammála. Hér var meirihluti ósammála eða mjög ósammála og var því ekki sáttur við búsetu 

hælisleitenda í þeirra bæjarfélagi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við samanburð sást greinilegur munur. Mun jafnari svörun var heilt yfir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir völdu hvorki né og voru því í raun hlutlausir. Hjá 

þátttakendum Reykjanesbæjar mátti sjá að aðeins 15% sögðust sammála fullyrðingunni og 

enginn var henni mjög sammála. Því voru 66% sem voru ósammála eða mjög ósammála og 

voru því ekki sátt við búsetu hælisleitenda í bæjarfélaginu. 
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Mynd 19: Fullyrðing 6 „Ég er sátt/ur við búsetur hælisleirenda í mínu bæjarfélagi“ 

Mynd 21: Fullyrðing 6 - Reykjanesbær Mynd 20: Fullyrðing 6 - Höfuðborgarsvæðið 
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 Fullyrðing 7 

Sjöunda fullyrðingin sem þátttakendur voru spurðir var „Ég tel mig þekkja réttindi 

hælisleitenda hérlendis“. Með þessari fullyrðingu vildi höfundur athuga hversu hátt hlutfall 

þátttakenda teldi sig þekkja réttindi hælisleitenda á Íslandi. 28% þátttakenda voru mjög 

ósammála fullyrðingunni, 38% ósammála, 27% hvorki né, 4% sammála og 3% mjög 

sammála. Hér var meirihluti ósammála og mjög ósammála og taldi sig því ekki þekkja þau 

réttindi sem hælisleitendur hafa hér á landi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við samanburð á þessari fullyrðingu sást að ekki nema 6% á höfuðborgarsvæðinu töldu sig 

þekkja réttindi hælisleitenda á móti rúmum 30% af þátttakendum í Reykjanesbæ. Það mætti 

segja að það skýrðist vegna þess að hælisleitendur hafa verið búsettir í Reykjanesbæ frá árinu 

2004 á móti mun styttri tíma á höfuðborgarsvæðinu og þá í raun ekki það mikill fjöldi fyrr en 

eftir 2013 þegar gerður var samningur við Reykjavíkurborg. Því vita ef til vill íbúar 

Reykjanesbæjar meira um réttindi hælisleitenda en íbúar annarra bæjarfélaga. 
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Mynd 22: Fullyrðing 7 „Ég tel mig þekkja réttindi hælisleitenda hérlendis“ 

Mynd 23: Fullyrðing 7 - Reykjanesbær Mynd 24: Fullyrðing 7 - Höfuðborgarsvæðið 
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Fullyrðing 8 

Áttunda fullyrðingin sem þátttakendur voru beðnir um afstöðu á var „Ég veit hver munurinn 

er á hælisleitenda og flóttamanni“. Eins og komið var inn á fyrr í þessari greinagerð er 

greinilegur munur á skilgreiningu á hælisleitanda og flóttamanni. Því ákvað höfundur að 

spyrja þátttakendur hvort þeir teldu sig vita hver munurinn væri. 20% þátttakenda voru mjög 

ósammála fullyrðingunni, 26% ósammála, 16% hvorki né, 27% sammála og 12% mjög 

sammála. Hér mátti sjá á svörum að 39% var sammála eða mjög sammála og taldi sig því vita 

hver munurinn væri, hins vegar voru 46% sem töldu sig ekki vita hver munurinn væri. 

 Svörun hjá Reykjanesbæ er eftirfarandi í þessari fullyrðingu: 3% mjög ósammála, 

21% ósammála, 12% hvorki né, 32% sammála og 32% mjög sammála. Stærri hlutinn taldi sig 

því vita hver munurinn væri á hælisleitanda og flóttamanni. Á höfuborgarsvæðinu skiptust 

svörin í 21% mjög ósammála, 26% ósammála, 16% hvorki né, 26% sammála og 11% mjög 

sammála. Það var mjög dreifð og jöfn svörun en fleiri sögðust ekki vita hver munurinn væri. 

Hér mætti einnig segja rétt eins og með síðustu fullyrðingu að íbúar á Suðurnesjum vita 

almennt mögulega meira um hælisleitendur þar sem þeir hafa verið búsettir þar í töluverðan 

tíma, einnig er bæjarfélagið mikið minna og því líklegra að íbúar verði meira varir við og viti 

meira um það sem sýst að hælisleitendum.  

Mynd 25: Fullyrðing 8 „Ég veit hver munurinn er á hælisleitenda og flóttamanni“ 
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 Fullyrðing 9 

Níunda fullyrðingin var “Mér finnst mikill munur vera á réttindum íslenskra ríkisborgara og 

hælisleitenda“. 3% þátttakenda voru mjög ósammála fullyrðingunni, 13% ósammála, 39% 

hvorki né, 39% sammála og 6% mjög sammála. Flestir töldu mikinn mun vera á réttindum 

íslenskra ríkisborgara og hælisleitenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við samanburð sást að það voru keimlík svör við þessari fullyrðingu og voru flestir íbúar í 

báðum flokkum sammála eða mjög sammála fullyrðingunni eða 47% þátttakenda í 

Reykjanesbæ og 44% á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var nokkuð um það að þátttakendur 

svöruðu hvorki né eða 38% og 39%. 

Mynd 27: Fullyrðing 8 - Reykjanesbær Mynd 26: Fullyrðing 8 - Höfuðborgarsvæðið 

Mynd 28: Fullyrðing „Mér finnst mikill munur vera á réttindum íslenskra ríkisborgara og 

hælisleitenda“ 
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Fullyrðing 10 

Tíunda fullyrðingin var „Að mínu mati renna of miklir fjármunir til málefna hælisleitenda“. 

1% þátttakenda voru mjög ósammála fullyrðingunni, 13% ósammála, 55% hvorki né, 19% 

sammála og 23% mjög sammála. Samkvæmt þessum tölum voru 48% sem töldu of miklir 

fjármunir renna til málefna hælisleitenda og 12% sem voru því ósammála. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjög athyglisvert var að skoða muninn hér á þessari fullyrðingu. 57% af þátttakendum á 

höfuðborgarsvæðinu svöruðu hvorki né og 30% sammála eða mjög sammála á móti 14% 

ósammála. Hins vegar var 61% þátttakenda í Reykjanesbæ sammála eða mjög sammála, 12% 

ósammála eða mjög ósammála og 26% hvorki né. Svör frá þáttakendum Reykjanesbæjar voru 

því áberandi meira á þann veg að íbúum þætti of miklir fjármunir renna til málefna 

Mynd 30: Fullyrðing 9 - Reykjanesbær Mynd 29: Fullyrðing 9 - Höfuðborgarsvæðið 

Mynd 31: Fullyrðing 10 „Að mínu mati renna of miklir fjármunir til málefna hælisleitenda“ 
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hælisleitenda á meðan íbúar höfuðborgarsvæðisins væru ekki að taka ákveðna afstöðu til 

fullyrðingarinnar. 

 

Fullyrðing 11 

Ellefta og síðasta fullyrðingin sem lögð var fyrir var „Bæjarfélagið mitt greiðir töluvert í 

málefni hælisleitenda“. 1% þátttakenda voru mjög ósammála fullyrðingunni, 8% ósammála, 

72% hvorki né, 12% sammála og 7% mjög sammála. Því voru 19% sem töldu að sitt 

bæjarfélag greiddi töluverða fjármuni í málefni hælisleitenda á móti 9% sem töldu svo ekki 

vera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar Reykjanesbær og höfuðborgarsvæðið var borið saman í þessari fullyrðingu sást 

greinilegur munur. 76% þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu svöruðu hvorki né, sem sýnir að 

mögulegt er að þeir hafi ekki vitað til þess að hælisleitendur væru ef til vill í þjónustu á 

Mynd 32: Fullyrðing 10 - Reykjanesbær Mynd 33: Fullyrðing 10 - Höfuðborgarsvæðið 

Mynd 34: Fullyrðing 11 „Bæjarfélagið mitt greiðir töluvert í málefni hælisleitenda“ 
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Reykjavíkursvæðinu. Þátttakendur í Reykjanesbæ töldu að sitt bæjarfélag væri að greiða 

töluverða fjármuni til málefna hælisleitenda en 69% voru sammála eða mjög sammála en 

aðeins 9% voru ósammála eða mjög ósammála. Ríkið greiðir kostnað vegna hælisleitenda og 

því er ólíklegt að einhver kostnaður leggist á bæjarfélögin sjálf. Samkvæmt viðtali við 

félagsþjónustuna í Reykjanesbæ taldi starfsmaður ekki að neinn kostnaður legðist á 

bæjarfélagið og honum fannst einnig athyglisvert að sjá hvort íbúar teldu bæjarfélagið vera að 

greiða fyrir hælisleitendurna. 

 

Næst voru þátttakendur spurðir um hvaða fjárhæð þeir teldu hælisleitendur vera að fá á 

mánuði til ráðstöfunar frá opinberum aðilum. Þessi spurning var opin og því engin viðmið 

gefin til þess að fá fram hvað þátttakendur töldu sjálfir málaflokkinn kosta. Ákveðið var að 

gefa ekki upp ákveðnar upphæðir svo að spurningin yrði ekki leiðandi. Höfundur taldi mikinn 

misskilning vera á þessum þætti er varðar búsetu og uppihald og vildi því spyrja út í þetta 

beint. Hér var átt við fjármuni eingöngu til ráðstöfunar sem hælisleitendur geta eytt sjálfir eins 

og þá lystir. Eins og kom fram hér að ofan í viðtalinu við félagsþjónustuna í Reykjanesbæ fá 

hælisleitendurnir 8.000 krónur inn á Bónuskort á viku eða 32.000 krónur á mánuði og 2.700 

krónur til ráðstöfunar á viku sem gerir um 10.800 krónur á mánuði. 84% þátttakenda á 

höfuðborgarsvæðinu svöruðu þessari spurningu og var miðgildið 100.000 krónur á mánuði. 

Eins og sést á eftirfarandi mynd skiptist það á eftirfarandi hátt: 38% nefndu fjárhæð á bilinu 0 

– 50.000 krónur, 22% svöruðu 50.001-100.000 krónur á mánuði, 19% svöruðu 100.001-

150.000 krónur, 16% svöruðu 150.001-200.000 krónur og 6% hærra en 200.000 krónur á 

mánuði. 
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Mynd 36: Fullyrðing 11 - Reykjanesbær Mynd 35: Fullyrðing 11 - Höfuðborgarsvæðið 



39 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Reykjanesbær 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
Höfuðborgarsvæðið  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% af þátttakendum í Reykjanesbæ svöruðu þessari spurningu. Þar af svöruðu 16% að 

hælisleitendur fengju á bilinu 0 – 50.000 krónur, 16% svöruðu 50.001-100.000 krónur á 

mánuði, 29% svöruðu 100.001-150.000 krónur, 19% svöruðu 150.001-200.000 krónur og 

19% hærra en 200.000 krónur á mánuði. Miðgildi svara í Reykjanesbæ var 150.000 krónur á 

mánuði sem þátttakendur í Reykjanesbæ töldu að hælisleitendur fengju á mánuði frá 

opinberum aðilum. Svörin í báðum tilvikum voru mikið hærri en rauntölur og því var 

greinilegt að íbúar væru ekki upplýstir um hversu mikið í raun hælisleitendur væru að fá 

greitt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37: „Hvaða fjárhæð telur þú hælisleitendur fái til ráðstöfunar í hverjum mánuði frá 
opinberum aðilum“ - Höfuðborgarsvæðið 

Mynd 38: „Hvaða fjárhæð telur þú hælisleitendur fái til ráðstöfunar í hverjum mánuði frá 

opinberum aðilum“ - Reykjanesbær 
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Seinasta spurningin í könnuninni var þannig að þátttakendur áttu að raða ákveðnum flokkum 

einstaklinga frá þeim sem þau töldu ódýrastan fyrir ríkissjóð á ári og til þess sem þau töldu 

dýrastan. Þeir flokkar voru hælisleitandi, háskólanemi og fangi í afplánun. Valmöguleikarnir 

voru þrír: ódýrast, næstdýrast og dýrast. Á höfuðborgarsvæðinu voru langflestir eða 72% sem 

héldu að fangi í afplánun væri dýrastur fyrir ríkissjóð á mánuði, á milli hælisleitenda og 

háskólanema var svörun frekar jöfn en aðeins fleiri héldu að hælisleitendur væru ódýrastir eða 

53% á móti 44% sem töldu háskólanema vera ódýrastan. 

 

Í Reykjanesbæ var svörunin ekki eins en þar skiptist jafnt á milli hvaða flokk þátttakendur 

töldu dýrastan, 48% sögðu fanga í afplánun en 41% taldi það vera hælisleitenda. Þegar kom 

að því að velja ódýrasta flokkinn voru einnig 41% sem sögðu hælisleitendur og 48% sem 

töldu háskólanema vera ódýrastan. Í raun var enginn flokkur með afgerandi svar heldur 

skiptist það í öllum tilfellum jafnt á milli tveggja svarmöguleika eins og sést á myndum hér að 

neðan. 
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Mynd 39: „Vinsamlegast raðaðu eftirfarandi flokkum einstaklinga frá þeim sem þú telur ódýrastan fyrir ríkissjóð á ári og til þess sem þú telur 
dýrastan“ - Höfuðborgarsvæðið 

Mynd 40: Vinsamlegast raðaðu eftirfarandi flokkum einstaklinga frá þeim sem þú telur ódýrastan fyrir ríkissjóð á ári og til þess sem þú 
telur dýrastan“ – Reykjanesbær  
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Raunin er sú að fangi í afplánun er dýrastur fyrir ríkissjóð á ári eða um 7.300.000 krónur að 

meðaltali samkvæmt tölum fyrir árið 2013 (Viðskipablaðið, 2014). Næst dýrasti flokkurinn er 

hælisleitendur, en eins og hefur komið fram í greinagerðinni að ofan eru það um 2.729.105 

krónur á ári og ódýrasti flokkurinn er því háskólanemar, en samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir 

árið 2015 er kostnaðurinn um 1.350.000 krónur á ári fyrir einn háskólanema 

(Fjármálaráðuneytið, 2014). Því mátti sjá á niðurstöðum könnunar að íbúar 

höfuðborgarsvæðisins virtust gera sér grein fyrir því að fangi í afplánun væri dýrastur fyrir 

ríkissjóð en 72% svöruðu því á móti 48% af íbúum Reykjanesbæjar. Um helmingur beggja 

hópa taldi háskólanemann vera ódýrastan en 41% íbúa Reykjanesbæjar töldu hælisleitendur 

vera dýrastan. Hér mátti sjá að íbúar Reykjanesbæjar voru næstum fjórum sinnum líklegri en 

íbúar höfuðborgarsvæðisins til að telja hælisleitenda dýrasta flokk einstaklinga. 

 

Athyglisvert var að skoða þá sem svöruðu því til að hælisleitandinn væri dýrastur og sjá hvert 

viðhorf þeirra var til málaflokksins, en 41% þátttakenda í Reykjanesbæ taldi málaflokkinn 

dýrastan. Fullyrðingin sem var sett fram var „Viðhorf mitt til hælisleitenda er jákvætt“. Eins 

og sjá má á neðangreindri mynd voru 14% af þátttakendum mjög ósammála fullyrðingunni, 

79% ósammála og 7% hvorki né. Enginn svaraði því til að hann væri sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni. Það voru því 93% þeirra sem héldu að hælisleitandinn væri dýrastur 

sem töldu viðhorf sitt til hælisleitenda vera neikvætt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 41 - Viðhorf þeirra sem svöruðu að hælisleitendur væri dýrasti málaflokkurinn 
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Höfuðborgarsvæðið 

Eins má skoða fullyrðingar 10 og 11 í sama tilgangi, en þær voru eftirfarandi „Að mínu mati 

renna of miklir fjármunir til málefna hælisleitenda“ og „Bæjarfélagið mitt greiðir töluvert í 

málefni hælisleitenda“. Í báðum tilfellum voru þátttakendur sem svöruðu að hælisleitendur 

væru dýrastir í meirihluta sammála, en 86% voru sammála fullyrðingu 10 og 92% voru 

sammála fullyrðingu 11. Því mátti sjá að mikill meirihluti þeirra sem svöruðu því að 

hælislieitendur væri dýrasti málaflokkurinn finnst of miklir fjármunir renna til málefnisins 

sem og að bæjarfélagið þeirra greiði töluverða fjármuni sjálft til málefnisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á móti mátti sjá mikinn mun ef litið er til höfuðborgarsvæðisins. Þar voru einungis 21% 

sammála fullyrðingu 10 og 15% sammála fullyrðingu 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 42 - Svör þátttakenda í Reykjanesbæ sem töldu hælisleitendur dýrasta málaflokkinn, 
fullyrðingar 10 og 11 

Mynd 43 - Svör þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu sem töldu hælisleitendur dýrasta 
málaflokkinn, fullyrðingar 10 og 11 
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Niðurstaða 

Niðurstaðan rannsóknarinnar í heild sinni er sú að íbúar í Reykjanesbæ eru heilt yfir með 

neikvæðari yfirsýn og viðhorf í garð hælisleitenda heldur en höfuðborgarbúar. Þátttakendur í 

Reykjanesbæ vildu ekki að bæjarfélag sitt væri opið fyrir móttöku hælisleitenda og töldu þá 

ekki góða fyrir samfélagið. Íbúar töldu sig verða mikið vara við hælisleitendur og voru ekki 

sáttir með búsetu þeirra í bæjarfélaginu. Í Reykjanesbæ áttu íbúar meira í beinum samskiptum 

við hælisleitendur miðað við íbúa á höfuðborgarsvæðinu, þó ekki í stórum stíl. Þegar spurt var 

um þekkingu þátttakenda kom einnig í ljós munur á milli svæða. Íbúar í Reykjanesbæ töldu 

sig vita muninn á hælisleitendum og flóttamönnum en dreifð svörun var þegar spurt var um 

réttindi þeirra. Íbúar höfuðborgarsvæðisins töldu sig ekki þekkja muninn á milli eða réttindi 

þeirra. Báðir hópar voru þó sammála um að mikill munur væri á réttindum íslenskra 

ríkisborgara og á réttindum hælisleitenda. 

Þegar spurt var út í fjármuni til hælisleitenda kom það skýrt fram að íbúar 

Reykjanesbæjar töldu of mikla fjármuni renna til málefna hælisleitenda og þeir töldu enn 

fremur að sitt bæjarfélag eyddi töluverðum fjármunum í málefnið. Íbúar á 

höfuðborgarsvæðinu höfðu ekki mikla skoðun á þessum fullyrðingum og svöruðu að mestu 

hvorki né. Miðgildi þeirra svara sem komu af höfuðborgarsvæðinu voru 100.000 krónur en 

150.000 krónur hjá þátttakendum í Reykjanesbæ. 60% á höfuðborgarsvæðinu töldu 

fjárhæðina sem hælisleitendur fá til ráðstöfunar á mánuði vera undir 100.000 krónur og 6% 

töldu fjárhæðina vera yfir 200.000 krónur. Í Reykjanesbæ voru töluvert færri eða 32% sem 

sögðu undir 100.000 krónur en 19% sem sögðu yfir 200.000 krónur. Í báðum hópum voru 

svörin langt yfir raunverulegri fjárhæð en eins og komið hefur fram hér að ofan þá fá 

hælisleitendur 2.700 krónur í dagpeninga á viku eða 10.800 krónur á mánuði sem þeir geta 

ráðstafað eins og þeir vilja. Einnig fá þeir 8.000 krónur á viku eða 32.000 krónur inn á 

Bónuskort sem þeir geta notað til matarkaupa.  

Áberandi var í gegnum könnunina að þátttakendur á höfuðborgarsvæðinu svöruðu í 

mörgum tilfellum hlutlaust og svöruðu þá hvorki né er varðaði þessi mál. Áætla mætti að 

ástæðu þess sé að rekja til þess að hælisleitendur hafa verið búsettir mun lengur í 

Reykjanesbæ en á höfuðborgarsvæðinu eða frá árinu 2004. Samningur við Reykjavíkurborg 

tók gildi um áramótin 2014 til 2014, nánar tiltekið 1. janúar 2014, en lítill hluti þeirra 

hælisleitenda sem fengu þjónustu í Reykjanesbæ hafði einnig verið búsettir á 

Reykjavíkursvæðinu árin á undan. Þar sem bæjarfélagið Reykjanesbær er mikið minna en 

höfuðborgarsvæðið verða íbúar fyrir vikið frekar varir við búsetu hælisleitanda þar sem þeir 
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eru meira áberandi í samfélaginu, á meðan þeir falla betur í fjöldann á höfuðborgarsvæðinu 

enda kom fram í könnuninni að íbúar höfuðborgarsvæðis verða lítið varir við búsetu 

hælisleitenda í bæjarfélaginu. 

 

5. Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar sem lagt var upp með í byrjun var að athuga hver kostnaðurinn 

væri við uppihald hælisleitenda í Reykjanesbæ og að framkvæma könnun á meðal íbúa í 

Reykjanesbæ til að athuga viðhorf og vitneskju þeirra. Ætlunin var að reyna að komast að því 

hvort væri misræmi á milli þess sem íbúar Reykjanesbæjar gæfu sér að kostnaðurinn væri og 

hins vegar hver kostnaðurinn er í raun. Settar voru fram tvær tilgátur:  

 Íbúar Reykjanesbæjar halda að kostnaður vegna hælisleitenda sé meiri en raun ber 

vitni.   

 Viðhorf íbúa Reykjanesbæjar í garð hælisleitenda er neikvæðara en viðhorf íbúa 

höfuðborgarsvæðisins. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar styðja gögnin þær tilgátur sem lagt var upp með í 

upphafi. Í könnuninni kom í ljós að þátttakendur í Reykjanesbæ héldu í meirihluta að 

kostnaðurinn væri meiri en raun ber vitni, en miðgildi svara sem þátttakendur héldu að 

hælisleitendur fengju til ráðstöfunar á mánuði var 150.000 krónur en 83% sögðu upphæðina 

vera meiri en 50.000 krónur. Eins og komið hefur fram í greinagerðinni fá hælisleitendur 

10.800 krónur á mánuði sem þeir ráðstafa sjálfir og 32.000 krónur til matarinnkaupa. 

Upphæðin er því mikið lægri en það sem íbúar Reykjanesbæjar héldu. 

Viðhorf íbúa í Reykjanesbæ var yfir höfuð neikvætt í niðurstöðum könnunar. Íbúar 

voru ekki sáttir með búsetu hælisleitenda í bæjarfélaginu og svöruðu því til að viðhorf þeirra 

til hælisleitenda væri neikvætt. Þeir töldu að sitt bæjarfélag greiddi tölvuvert til málefna 

hælisleitenda en samkvæmt starfsmönnum Reykjanesbæjar þá borgar ríkið algjörlega brúsann. 

Það virtist vera skortur á upplýsingaflæði og almennt að íbúar bæjarfélagsins væru upplýstir 

um málefni þessara einstaklinga og að sýna þyrfti fram á hversu mikið sé greitt til þessa 

málefnis og hvernig því er ráðstafað til þeirra. Eins og sást í niðurstöðum könnunar var 

viðhorf íbúa í Reykjanesbæ neikvæðara en viðhorf íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Íbúar 

Reykjanesbæjar voru 2,4 sinnum líklegri til að vera ósammála því að viðhorf þeirra til 

hælisleitenda væri jákvætt. 
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Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var „Hvernig er fjármunum sem varið er 

til málaflokks hælisleitenda ráðstafað og hversu mikið vita íbúar Reykjanesbæjar í raun um 

ráðstöfun þeirra fjármuna?“ Fjármunum er ráðstafað í framfærslu, leigu á húsnæði, hita og 

rafmagni, interneti, fæði, heilbrigðisþjónustu, túlkaþjónustu, ráðgjöf, tómstundum og fleira. 

Eins og komið hefur fram hér að ofan er greinilegt að íbúar Reykjanesæjar eru að ofmeta þann 

kostnað sem fer í málefni hælisleitenda og vita að auki í raun ekki endilega hver er að greiða 

hann.  

6. Lokaorð 

Höfundi þótti viðfangsefni greinagerðarinnar mjög áhugavert og hafði gaman af framkvæmd 

og úrvinnslu könnunar. Það var margt sem kom á óvart við upplýsingaöflun um þetta tiltekna 

málefni. Höfundur hafði, áður en vinnsla á þessari greinagerð hófst, ákveðna hugmynd um að 

íbúar Reykjanesbæjar hefðu neikvætt viðhorf í garð hælisleitenda en fannst sláandi þegar 

niðurstöður úr könnun bárust og þær voru í heild mjög neikvæðar. Í raun var höfundur ekki 

með ákveðna hugmynd um hvað hælisleitendur væru að fá til ráðstöfunar og hversu mikill 

kostnaðurinn væri í kringum málefnið, en hélt þó að það væri hærri upphæð en raun bar vitni.  

Í því samhengi mætti skoða fullyrðingu 11 í spurningakönnun en hún var 

„Bæjarfélagið mitt greiðir töluvert í málefni hælisleitenda“ og í niðurstöðum kom í ljós að 

69% íbúa telja Reykjanesbæ greiða töluvert en í raun er kostnaður greiddur af ríkissjóð. 

Einnig töldu íbúar að hælisleitendur fengju meira til ráðstöfunar en rauntölur segja til um eins 

og kom fram hér að ofan.  

Það virtist sem íbúar höfuðborgarsvæðisins gerðu sér betur grein fyrir því hversu 

mikið hælisleitendur fengju til ráðstöfunar og að þeir væru með minni fordóma í garð þeirra. 

Skilgreining á fordómum (e. Prejudice) samkvæmt orðabók er að fordómar eru ósanngjarnt 

viðhorf eða óbeit á einstaklingi eða hópum vegna kynþáttar, kynferðis, trúarbragða og svo 

framvegis. Einnig má segja það fordóma þegar einstaklingar hafa óbeit á öðrum 

einstaklingum þegar það er ekki sanngjarnt eða rökrétt (Merriam-Webster.com e.d.). Þar sem 

örlar á fordómum í garð hælisleitenda vonast höfundur til þess að þessi rannsókn verði einn 

liður í því að upplýsa hvernig fjármunum er varið í málaflokk hælisleitenda og hreinlega 

upplýsa almenning um málefni þeirra. Með því að taka höndum saman og upplýsa íbúa betur 

um þessi málefni er hægt að koma í veg fyrir eða minnka fordóma. 
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