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Útdráttur 

 

Verkefnið fjallar um núverandi stöðu innflytjendamála í Sveitarfélaginu Skagafirði með 

tilliti til laga og reglugerða og leiðir til umbóta. Markmiðið verkefnisins er tvíþætt. 

Annars vegar að greina stöðu í málefnum innflytjenda í Sveitarfélaginu Skagafirði í 

samanburði við stefnu ríkisins og þær aðgerðaáætlanir sem gerðar hafa verið. Hins 

vegar að hvetja Sveitarfélagið Skagafjörð til umbóta með því að móta sér stefnu í 

málefnum innflytjenda.  

Greint er frá lögum um málefni innflytjenda ásamt helstu aðgerðum ríkisins. Fjallað 

er um stjórnsýslulegt verklag sveitarfélaga og hlutverk þeirra er kemur að málefnum 

innflytjenda. Skoðaðar eru aðferðir stefnumótunar innan skipulagsheilda og eru þær 

aðferðir lagðar til sem leiðir að umbótum fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð. 

Verkefnið er ætlað að vera innlegg í umræðu um stefnumótun í Sveitarfélaginu 

Skagafirði í málefnum innflytjenda en þar hafa aðgerðir vegna móttöku innflytjenda ekki 

verið formgerðar nema í einstaka tilfellum.   

Notast var við blandaðar rannsóknaraðferðir með tengdu sniði. Í þessu tilviki eru 

eigindlegar aðferðir í forgrunni og megindlegar aðferðir þeim til stuðnings. Gögnum var 

safnað með því að taka viðtöl við átta innflytjendur í Skagafirði og með  

spurningakönnun sem send var á tuttugu fyrirtæki og stofnanir í Sveitarfélaginu 

Skagafirði. Áhersla var lögð á að tengja niðurstöður við aðgerðir ríkisins í málefnum 

innflytjenda, hlutverki sveitarfélagsins, verklagi ásamt leiðum til stefnumótunar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru, að staða innflytjenda í Sveitarfélaginu 

Skagafirði er góð að því leyti að fólk er almennt jákvætt og líður vel að eigin sögn. Hins 

vegar má spyrja hvernig aðlögun innflytjenda að samfélaginu er háttað. Nokkuð algengt 

er að  innflytjendur sem búsettir eru í Sveitarfélaginu Skagafirði tali ekki íslensku, 

umgangist mest samlanda sína eða aðra innflytjendur og fátt virðist hvetja þá til 

breytinga hvað þetta varðar. Til þess að sporna við þessari stöðu er lagt til að 

Sveitarfélagið Skagafjörður móti sér stefnu í málefnum innflytjenda og útbúi 

móttökuáætlun samhliða. Með þeim hætti væri hægt að formgera betur leiðir og lausnir 

til aðlögunar innflytjenda í samfélagið sem er ein af þeim aðgerðum sem ríkið leggur til í 

framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016 – 2019. 
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Formáli  

 

Rannsóknin er lokaverkefni til MPA meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, Stjórnmálafræðideild. Leiðbeinandi var Eva Marín 

Hlynsdóttir, dósent við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Vægi rannsóknarinnar er 30 

ECTS einingar. Útskriftarmisseri er vorönn 2019. 

Rannsakandi starfar sem fræðslustjóri og hefur starfað í skólaþjónustu undanfarin ár 

og  leitt hugann að gengi og líðan innflytjenda í skólasamfélaginu. Hugmyndir um 

móttökuáætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar hafa lengi verið í umræðunni en ekki orðið 

að veruleika. Rannsakandi sá sér leik á borði að sameina hugleikin mál og aðgerðir og 

hvetja Sveitarfélagið Skagafjörð til frekari aðgerða í málefnum innflytjenda.  

Meistararitgerð er ákveðið lærdómsferli sem nemandi fer í gegnum. Ég vil þakka Evu 

Marín Hlynsdóttir fyrir sérlega góða leiðsögn í gegnum þetta lærdómsríka ferli. 

Samstarfsfólki mínu á fjölskyldusviði vil ég færa þakkir fyrir áhuga og skilning og  

sérstakar þakkir færi ég Herdísi Á Sæmundardóttur, samstarfskonu og vinkonu fyrir 

ómetanlega hvatningu og stuðning og það svigrúm sem mér hefur verið veitt í mínu 

starfi. Sömuleiðis vil ég færa Helgu Harðardóttur vinkonu minni og samstarfskonu, 

sérstakar þakkir fyrir einstaklega ánægjulegt samstarf í gegnum námsferlið allt og fyrir 

ómetanlega hvatningu, stuðning og aðstoð við allt á milli himsins og jarðar. Fjölskyldu 

minni allri þakka ég innilega fyrir mikla hvatningu, stuðning og þolinmæði undanfarin ár.  

Ég vil að endingu þakka öllum þeim aðilum sem gáfu sér tíma til þess að svara 

spurningakönnun og viðmælendum mínum vil ég þakka sérstaklega fyrir að gefa sér 

tíma til þess að ræða við mig og veita mér upplýsingar um líf þeirra og störf, án þeirra 

hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika.  
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1 Inngangur 

Innflytjendum á Íslandi hefur fjölgað mikið á undanförnum árum og samkvæmt Hagstofu 

Íslands hefur hlutfall innflytjenda aldrei verið hærra en í janúar 2018 en þá var hlutfall 

innflytjenda á Íslandi 12,6% mannfjöldans. Innflytjendur koma til landsins af ýmsum 

ástæðum eins og vegna fjölskyldutengsla, menntunar og atvinnu (Hagstofan, 2019). Fjölgun 

innflytjenda á Íslandi fylgja nýjar áskoranir en árið 2007 var fyrst sett fram stefna á Íslandi 

um aðlögun innflytjenda (Velferðarráðuneyti, 2007). Markmið ríkisstjórnarinnar með 

stefnunni var að tryggja öllum jöfn tækifæri til þátttöku í samfélaginu á sem flestum sviðum 

mannlífs.  

Rúmlega 60% innflytjenda á Íslandi eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og mjög stór 

hópur á suðvestur horninu. Hins vegar eru fæstir innflytjenda búsettir á Norðurlandi vestra, 

árið 2019 eru það rúmlega 6% íbúa á því svæði. Þrátt fyrir að hlutfall innflytjenda sé  lægra á 

þessu svæði þá eru engu að síður um 250 innflytjendur búsettir í Sveitarfélaginu  Skagafirði 

sem er hátt hlutfall í samfélagi sem telur rétt um 4000 íbúa. Vafalaust eru kostir og gallar við 

búsetu hvers landsvæðis eða sveitarfélags á Íslandi en á öllum svæðum er móttaka 

innflytjenda á ábyrgð sveitarfélaganna. Sveitarstjórnir sveitarfélaga eru það stjórnvald sem 

stendur almenningi næst og þær bera ábyrgð á nærþjónustu við íbúa sveitarfélaganna. 

Samkvæmt lögum nr. 116/2012 um málefni innflytjenda ber ráðherra að leggja fram 

tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda til fjögurra ára í 

senn að fenginni umsókn annarra ráðuneyta, stofnana, Fjölmenningarseturs og 

innflytjendaráðs. Sömuleiðis ber ráðherra að leggja fram skýrslu á Alþingi um stöðu og þróun 

í innflytjendamálum á Íslandi þar sem fram skal koma mat á stöðu og árangri verkefna í 

gildandi þingsáætlun á hverjum tíma í samræmi við markmið laga um innflytjendur. 

Í áðurnefndri stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda sem sett var fram árið 

2007 var lögð megináhersla á að tryggja jöfnuð í samfélaginu. Ein af forsendunum er að fólk 

geti tjáð sig á þjóðartungumálinu og njóti almennt sömu réttinda og innfæddir. Segja má að 

stefnumótun sveitarfélaga og gerð móttökuáætlana vegna innflytjenda sé lykillinn í þessu 

sambandi.  

Sveitarfélögin gegna þannig mikilvægu hlutverki er kemur að aðlögun innflytjenda að 

samfélaginu. Hlutverk þeirra er að veita íbúum grunnþjónustu af ýmsum toga og hafa þau á 

hendi sér umfangsmikla nærþjónustu, rekstur leik– og grunnskóla, barnavernd og 
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félagsþjónustu. Mörg sveitarfélög í landinu hafa mótað sér stefnu í aðlögun innflytjenda en 

öll sveitarfélög hafa verið hvött til slíkrar vinnu síðan 2007, með útkomu stefnu ríkisins í 

málefnum innflytjenda (Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

Þannig fylgdu ábendingar með stefnumótun Sambands  íslenskra sveitarfélaga frá 2009 í 

málefnum innflytjenda til sveitarfélaganna þar sem þau eru m.a. hvött til þess að samþætta 

hagsmuni sína inn í alla stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu og setja á laggirnar þverfaglegt 

teymi sem hefur hagsmuni innflytjenda að leiðarljósi í starfsemi sveitarfélagsins (Samband 

Íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Í Sveitarfélaginu Skagafirði hefur ekki verið mótuð stefna í málefnum innflytjenda þrátt 

fyrir fjölgun þeirra undanfarin ár. Sveitarfélagið fékk árið 2012 styrk úr Þróunarsjóði til  

verkefnis um aðlögun innflytjenda en hvorki tókst að ljúka við né innleiða verkefnið. Hins 

vegar hafa grunnskólar í Skagafirði mótað sér stefnu og móttökuáætlanir í málefnum 

innflytjenda samkvæmt 16. grein grunnskólalaga nr. 91/2009. Rannsakandi starfar sem 

fræðslustjóri í Sveitarfélaginu Skagafirði og hefur starfað innan stjórnsýslunnar síðan árið 

2007. Áhugi rannsakanda á málefnum innflytjenda í samfélaginu, á skólamálum og á 

málefnum samfélagsins almennt varð til þess að eftirfarandi viðfangsefni varð fyrir valinu. 

Einnig mikil hvatning frá yfirmönnum til þess að vinna greiningarvinnu um málefni 

innflytjenda í samfélaginu. 

Markmiðið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að greina stöðu í málefnum innflytjenda 

í Sveitarfélaginu Skagafirði í samanburði við stefnu ríkisins og þær aðgerðaáætlanir sem 

gerðar hafa verið. Hins vegar er markmið verkefnisins að hvetja sveitarfélagið Skagafjörð til 

umbóta með því að móta sér stefnu í málefnum innflytjenda. Segja má að tilgangur 

verkefnisins sé  jafnframt sá að skapa umgjörð um málefni innflytjenda þar sem áhersla er 

lögð á samvinnu og samþættingu. Farið verður í gegnum almenna umfjöllun um 

stefnumótun og mismunandi aðferðir við hana. Skoðað verður hvers konar 

stefnumótunarferli gætu hentað vel og hverjir væru helstu hagsmunaaðilar í 

stefnumótunarvinnunni. Sett verður fram ein leið til stefnumótunar sem byggð verður á 

grunni stefnumótunarfræða og á niðurstöðum og greiningu rannsakanda á núverandi stöðu í 

málefnum innflytjenda í Sveitarfélaginu Skagafirði.   

Í hnotskurn verður áhersla þessa verkefnis lögð á að greina stöðu innflytjenda í 

Sveitarfélaginu Skagafirði í málefnum innflytjenda annars vegar en hins vegar að marka leið 
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sveitarfélagsins við stefnumótun í málefnum þeirra. Verkefnið gæti bæði haft hagnýtt og 

fræðilegt gildi fyrir starfsfólk sem starfar hjá  hinu opinbera, kjörna fulltrúa og aðra 

starfsmenn sveitarfélagsins sem þjónusta innflytjendur sem búa í samfélaginu. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er tvíþætt.  

Hver er núverandi staða innflytjendamála í Sveitarfélaginu Skagafirði?  

Hvernig gæti stefnumótun nýst sem leið til umbóta í málefnum innflytjenda í 

Sveitarfélaginu Skagafirði? 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Eftir inngangskafla í þessu verkefni tekur við kafli tvö þar sem byrjað verður á  að setja fram 

fjöldatölur um innflytjendur á Íslandi í þeim tilgangi að skoða þróun sem hefur átt sér stað. 

Því næst verður fjallað um lagalegan bakgrunn sem stefna sveitarfélaga í málefnum 

innflytjenda byggir á. Farið verður almennt yfir lög og reglugerðir í málefnum innflytjenda, 

áætlanir og stefnumótun.  

 Í þriðja kafla er fjallað um sveitarfélögin og hlutverk þeirra er kemur að móttöku og 

aðlögun innflytjenda. Gerð er grein fyrir stjórnsýslulegu verklagi sem viðhaft er innan 

sveitarfélaga og mögulegum leiðum til stefnumótunar. Hlutverk Sambands íslenskra 

sveitarfélaga er einnig rætt ásamt þeirri stefnumótun sem Sambandið lagði fram árið 2009.  

Í fjórða kafla er fræðileg umfjöllun. Í fyrri hluta kaflans er fjallað almennt um 

stefnumótun og innleiðingu breytinga samkvæmt Kotter (1996). Í framhaldi af því er fjallað 

um stefnumótandi aðferðir og útfærslu stefnumótunar og í kjölfarið verður umfjöllunin 

þrengd að útskýringum á sundurliðuðu stefnumótunarferli sem þeir Helgi Þór Ingason og 

Jóhann Ingi Jónasson leggja til í bók sinni um stefnumótunarfræði og byggt er á 

grunnhugmyndum þeirra Goodstein, Nolan og Pfeiffer (1993). Í lok kaflans verður fjallað um 

aðlögun innflytjenda í nýtt samfélag. 

Í fimmta kafla verður fjallað um þá rannsóknarvinnu sem unnin var í þessu verkefni. En til 

þess að greina stöðu innflytjenda í Skagafirði voru tekin viðtöl við átta innflytjendur og send 

út spurningakönnun til fyrirtækja og stofnana í sveitarfélaginu sem þjónusta innflytjendur. 

Rannsóknin var unnin með svokallaðri blandaðri aðferð megindlegrar og eigindlegrar 

aðferðar. Fjallað er um efnistök hvorrar aðferðar fyrir sig. Meginþungi aðferðafræðinnar er 

þó eigindleg rannsókn. 
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Í sjötta kafla sem nefnist Sveitarfélagið Skagafjörður verður almenn umfjöllun um 

sveitarfélagið, fólksfjölda, dreifingu, atvinnutækifæri, menntun o.fl. ásamt aðgerðum í 

málefnum innflytjenda í Skagafirði hingað til.  

Í sjöunda kafla sem nefnist „Viðtöl við innflytjendur og könnun á þjónustu við 

innflytjendur“ er eins og nafnið bendir til, verið að gera grein fyrir niðurstöðum viðtalanna 

ásamt niðurstöðum spurningakönnunar. Kaflanum er skipt upp í fjóra undirkafla sem eru 

byggðir á fjórum stoðum aðgerðaráætlunar ríkisins 2016 – 2019. Hver undirkafli hefur  

nokkur þemu og er fræðilegt efni ásamt stoðunum fjórum tengt saman. Í áttunda kafla eru 

umræður um niðurstöður úr rannsókninni, rannsóknarspurningu er svarað og komið með 

tillögur að umbótum fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð í málefnum innflytjenda.  
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2 Málefni innflytjenda á Íslandi 

Í þessum kafla verður reynt að varpa ljósi á þann grunn sem aðgerðir í málefnum innflytjenda 

á Íslandi byggja á. Í fyrri hluta kaflans verður farið yfir tölulegar upplýsingar um innflytjendur 

á Íslandi til að varpa ljósi á þróun innflytjendamála s.s. dreifingu innflytjenda um landsvæði, 

fjöldatölur vegna þjóðernis o.fl. Í framhaldi af því verður fjallað um lög og reglugerðir í 

málefnum innflytjenda og þau úrræði sem ríkið hefur lagt til samhliða lögum s.s. um hlutverk 

Fjölmenningarseturs, Innflytjendaráðs og Þróunarsjóðs. Í framhaldi af því verður fjallað um 

framkvæmdaáætlanir ríkisins frá árunum 2007 og 2016 í málefnum innflytjenda og dregnar 

fram helstu áherslur og aðgerðir. Þær áherslubreytingar sem gerðar eru á milli áætlana. 

2.1 Innflytjendur á Íslandi 

Á Íslandi er saga innflytjenda ekki löng þrátt fyrir að fjöldi innflytjenda til landsins hafi aukist 

mikið á síðastliðnum árum. Með hugtakinu innflytjandi (e. immigrant) er átt við einstakling 

sem sest hefur að í landinu til lengri tíma en er fæddur erlendis eða að báðir foreldrar eru 

fæddir erlendis eða hafi á einhverjum tímapunkti haft erlent ríkisfang 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Önnur kynslóð innflytjenda eru svo þeir einstaklingar sem 

fæðast á Íslandi en eiga foreldra sem eru innflytjendur. Það sem aðgreinir þennan hóp frá 

fyrstu kynslóð innflytjenda er að þessir einstaklingar fæðast á Íslandi og þurfa ekki að 

aðlagast nýrri menningu í nýju landi (Eyrún María  Rúnarsdóttir, 2014).  

Innflytjendum sem sækja um íslenskt ríkisfang fer fjölgandi. Langflestir innflytjendur 

setjast hér að vegna tengsla við íslenska ríkisborgara eða erlenda ríkisborgara sem hafa 

fengið hér búsetuleyfi og stækkandi hópur er hér vegna atvinnuþátttöku. Árið 2009 náði 

fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi ákveðnu hámarki eða 7,6% en árið eftir eða 2010, fór 

hlutfallið aftur niður í 6,8%. Áætlað er að um 10% fólks á íslenskum atvinnumarkaði í 

kringum árið 2007 hafi verið erlendir ríkisborgarar og einhver hluti þeirra hafi komið til þess 

að setjast að í landinu til frambúðar en árið 2005 fengu 730 einstaklingar íslenskan 

ríkisborgararétt (Velferðarráðuneyti, 2007). 

Til þess að fá íslenskan ríkisborgararétt þarf viðkomandi að uppfylla ýmis skilyrði 

samkvæmt lögum nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt ásamt því að  hafa átt 

lögheimili í landinu í sjö ár. Einhverjar undantekningar eru þó á þessum reglum, sem dæmi 

þá þurfa norrænir ríkisborgarar einungis að hafa verið með lögheimili á Íslandi í fjögur ár (Lög 

nr. 100/1952). 
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Útlendingastofnun ber ábyrgð á veitingu dvalarleyfa, vegabréfsáritana, ríkisborgararéttar 

og umsókna um alþjóðlega vernd. Mismunandi reglur gilda um komu og dvöl einstaklinga á 

Íslandi eftir því hver tilgangurinn með dvölinni er og hvort viðkomandi er frá evrópska 

efnahagssvæðinu eða utan þess. En meginreglan er sú að útlendingar þurfa atvinnu– og 

dvalarleyfi til þess að starfa hér á landi (Útlendingastofnun, 2017).  

Hagstofan birti fyrst tölur í júní árið 2016 yfir fjölda umsækjenda um alþjóðlega vernd á 

Íslandi og dvalarleyfi til útlendinga utan EES svæðisins frá 2008–2016. En þessum 

einstaklingum hefur farið fjölgandi síðustu árin, frá því að vera um 10 – 20 manns á hverju ári 

fram til ársins 2013. Árið 2016 var 173 flóttamönnum veitt hæli á Íslandi og sama ár voru 

gefin út 1469 dvalarleyfi. Um 61% dvalarleyfanna voru veitt vegna náms á Íslandi eða vegna 

fjölskyldusameininga, restin vegna atvinnu– og dvalarleyfa (Hagstofa Íslands, 2017).  

Samkvæmt Þjóðskrá Íslands (2019) voru 45.130 erlendir ríkisborgarar búsettir hér á landi 

þann 1. mars 2019 og hafði þeim fjölgað um 974 frá 1. desember 2018 en samkvæmt 

Hagstofunni voru innflytjendur á Íslandi 12,6% mannfjöldans þann 1. janúar 2018. Um er að 

ræða fjölgun á milli ára en til samanburðar voru á sama tíma árið 2017 innflytjendur á Íslandi 

10,6%. Annarri kynslóð innflytjenda fer einnig fjölgandi en í dag eru þessir einstaklingar 

4.861 en voru 4.473 fyrir ári síðan. Samanlagt er fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda á 

Íslandi 13,9% og hefur það hlutfall aldrei verið hærra (Hagstofa Íslands, 2018 b). 

 

Mynd 1. Samanburður á fjölda innflytjenda á Íslandi frá janúar 2007 til janúar 2018 (Hagstofa 
Íslands, 2018 b). 
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Frá árinu 1996 og til ársins 2017 hafa Pólverjar verið fjölmennastir aðfluttra ríkisborgara á 

Íslandi.  Árið 2017 fluttust 4.549 einstaklingar með pólskt ríkisfang til Íslands. Pólverjar voru 

einnig fjölmennastir brottfluttra íbúa frá landinu, en héðan fluttu af landi brott 1.315 

einstaklingar með pólskt ríkisfang. Framan af fluttu fleiri konur til Íslands en karlmenn. Á 

árunum 2004–2008 varð breyting þar á og á þeim árum komu til landsins mun fleiri karlmenn 

en konur og sú þróun hefur nokkuð haldist. Árið 2017 fluttu 2.894 fleiri karlmenn en konur til 

landsins sem er umtalsverð aukning á milli ára (Hagstofa Íslands, 2018 b). 

Á öðrum ársfjórðungi 2018 voru að jafnaði 200.798 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára 

starfandi á Íslandi. Af þeim fjölda voru að jafnaði um 37.388 eða 18,6% innflytjenda á 

vinnumarkaði. Af þessum 37.388 einstaklingum voru 32.110 með lögheimili á Íslandi eða um 

85,9% (Hagstofa Íslands, 2018 a). 

Langflestir innflytjenda eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en þar bjuggu 63,5% allra 

innflytjenda í landinu í janúar 2018. Hlutfallslega búa flestir af fyrstu og annarrar kynslóðar 

innflytjendum á Suðurnesjunum eða um 23,3% mannfjöldans á því svæði og næst flestir á 

Vestfjörðum eða um 17,6% mannfjöldans. Hlutfallslega eru fæstir innflytjendur á 

Norðurlandi vestra en þar eru innflytjendur 6,6% mannfjöldans, sjá mynd 2 hér að neðan 

(Hagstofa Íslands, 2018 b). 

 

Mynd 2. Hlutfall innflytjenda, fyrstu og annarrar kynslóðar, eftir landshlutum 2018 (Hagstofa 
Íslands, 2018 b). 
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2.2. Lög og reglugerðir 

Lög nr. 116/2012 um málefni innflytjenda tóku gildi þann 28. nóvember 2012. 

Meginmarkmið þeirra er að stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur, 

óháð þjóðerni og uppruna. Markmiðinu skal náð m.a. með eftirfarandi leiðum: 

 Með því að samþætta hagsmuni innflytjenda að stefnumótun, stjórnsýslu og 

þjónustu hins opinbera. 

 Með því að stuðla að víðtæku samstarfi og samþættingu aðgerða og verkefna 

meðal allra sem koma að málefnum innflytjenda.  

 Með því að efla fræðslu og miðlun upplýsinga um málefni innflytjenda og samfélag 

án fordóma. 

 Með því að hvetja til rannsókna og þróunarverkefna í málefnum innflytjenda. 

Lög nr. 116/2012 fjalla um stjórnsýslu og aðgerðir er snúa að innflytjendum og eru það 

Velferðaráðuneytið, Fjölmenningarsetur og Innflytjendaráð sem annast málefni innflytjenda 

á Íslandi. Lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu eiga jafnt við um innflytjendur sem og alla íbúa 

sem eru með lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. Samkvæmt þessum lögum ber 

viðkomandi sveitarfélagi að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi allra íbúa og stuðla að 

velferð á grundvelli samhjálpar. Einnig er tekið fram í lögunum að erlendum ríkisborgurum 

sem ekki eiga lögheimili í landinu sé í sérstökum tilfellum veitt fjárhagsaðstoð (Lög nr. 

40/1991 gr. 15). Jafnréttisstefnur og jafnréttislög í landinu eiga jafnt við um innflytjendur 

sem og aðra samfélagsþegna en í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og 

kvenna kemur eftirfarandi fram: 

Markmið jafnréttislaganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 
kvenna og karla og jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar 
skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. 

Í nýjum stjórnarsáttmála er einnig lögð áhersla á jafnan rétt kynjanna en þar segir í 1. mgr. 

65. gr. laga nr. 33/1944: 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og 
stöðu að öðru leyti. 
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Í nýjum stjórnarsáttmála er lögð áhersla á jafnrétti kynjanna og eru áherslur þeirra laga í 

samræmi við lög um innflytjendur og aðgerðaáætlun í málefnum innflytjenda. Áhersla er 

lögð á jöfn tækifæri á vinnumarkaði,  jöfn tækifæri til náms,  launajafnræði o.s.frv. Íslensk 

stjórnvöld vilja að Ísland sé framsækin þjóð á sviði jafnréttismála og standi vörð um 

mannréttindi og framþróun í heiminum, sem á jafnt við um innflytjendur sem og innfædda 

(Þingskjal 1284/2015-2016). 

Þrátt fyrir nauðsyn og gagnsemi laganna eru einstaka þættir þeirra sem mætti bæta eða 

samræma. Lög nr. 80/2016 um útlendinga fjalla um málefni þeirra, heimild þeirra til að koma 

til landsins og dveljast hér tímabundið eða ótímabundið af mismunandi ástæðum. Ekki er 

vikið að innflytjendum í þessum lögum þrátt fyrir að þau varði þá á ýmsan hátt. Lög um 

málefni innflytjenda heyra undir Velferðarráðuneytið en lög um útlendinga heyra undir 

Innanríkisráðuneytið. Lagt hefur verið til að lagaákvæði verði samræmd og einfölduð og færð 

undir eina stofnun og eitt ráðuneyti í þeim tilgangi að stuðla að hagkvæmni og skilvirkni í 

þessum málum (Ríkisendurskoðun, 2015). 

Með lögum um málefni innflytjenda nr. 116/2012 hefur sannarlega verið settur fram 

skýrari rammi utan um málaflokkinn, sérstaklega með tilliti til stjórnsýslunnar. Með lögunum 

var Fjölmenningarsetur gert að stofnun og Innflytjendaráð, Þróunarsjóður og 

framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda lögfest. Markmið laganna er að stuðla að 

samfélagi þar sem allir geta verið þátttakendur óháð uppruna og til þess að ná því markmiði 

er mikilvægt að auka samstarf við þjónustuaðila, samþætta hagsmuni innflytjenda  allri 

stefnumótun, stjórnsýslu og annarri opinberri þjónustu. 

Lögfesting Fjölmenningarseturs var liður í því að bæta þjónustu við innflytjendur. 

Fjölmenningarsetrið  er staðsett á Ísafirði og gegnir því hlutverki að efla þjónustu við fólk af 

erlendum uppruna, finna leiðir til samskipta sem og að miðla upplýsingum til fólks um 

réttindi þeirra og skyldur (Fjölmenningarsetur, e.d.). Í öðrum kafla laga nr. 116/2012 um 

málefni innflytjenda er fjallað um stjórnsýsluna og í 2. gr. er fjallað sérstaklega um 

Fjölmenningarsetur, en þar er áréttað að á Íslandi skuli vera starfrækt Fjölmenningarsetur 

undir stjórn ráðherra. Hlutverk setursins skuli vera að veita ráðgjöf og upplýsingar í tengslum 

við málefni innflytjenda. Liður í því er að  styðja sveitarfélög við að taka á móti innflytjendum 

sem flytjast í viðkomandi sveitarfélag og fylgjast með þróun málefna innflytjenda í 

þjóðfélaginu með upplýsingaöflun, greiningu upplýsinga og miðlun þeirra ásamt því að koma 
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með tillögur um aðgerðir sem hafa það að markmiði að virkja alla í samfélaginu óháð 

þjóðerni og uppruna. Einnig kemur fram að stofnunum, fyrirtækjum og félagasamtökum sé 

skylt að veita Fjölmenningarsetri þær upplýsingar sem það óskar eftir til þess að framfylgja 

þeim verkefnum sem því ber lögum samkvæmt (Lög nr. 116/2012. 3. gr). 

Í lögum nr. 116/2012 um málefni innflytjenda er kveðið á um Innflytjendaráð. 

Innflytjendaráð er sex manna ráð, skipað af ráðherra eftir alþingiskosningar. Ráðherra skipar 

tvo fulltrúa án tilnefningar, þ.e. formann og einn fulltrúa, og skal annar þeirra vera úr hópi 

innflytjenda. Aðrir nefndarmenn eru, fulltrúi skipaður af þeim ráðherra sem fer með málefni 

útlendinga, fulltrúi frá þeim ráðherra sem fer með fræðslumál, e fulltrúi samkvæmt 

tilnefningu Sambands Íslenskra sveitarfélaga og fulltrúi samkvæmt tilnefningu frá 

Reykjavíkurborg (Lög nr. 116/2012. 4. gr.). 

Hlutverk ráðsins er að vera ráðgefandi til ráðherra við stefnumótun í málefnum 

innflytjenda og hafa eftirlit með framkvæmd hennar. Einnig að stuðla að samhæfingu og 

samráði á milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunnar. Ráðinu er einnig ætlað að 

stuðla að umræðu og umfjöllun um málefni innflytjenda á hverjum tíma ásamt því að setja 

fram ýmsar tillögur er snúa að málefnum innflytjenda ár hvert og vinna þau verkefni er snúa 

að markmiðum laga um innflytjendur (Lög nr. 116/2012. 5. gr.).  

Þróunarsjóður innflytjendamála er einnig lögbundinn. En hlutverk hans er að efla 

rannsóknir á þessu sviði í þeim tilgangi að auðvelda innflytjendum aðlögun að íslensku 

samfélagi og setja fram tillögur til ráðherra um áherslur sjóðsins ár hvert, sem og að sjá um 

úthlutanir og fjárhæðir styrkja hverju sinni (Lög nr. 116/2012. 6. gr.). Háskólasetur Vestfjarða 

sér um umsýslu sjóðsins en árlegt framlag sjóðsins hefur verið um 10 milljónir króna frá 

upphafi (Velferðarráðuneyti, 2016). En þess skal þó getið að núverandi félags- og 

jafnréttisráðherra, Ásmundur Einar Daðason, tók þá ákvörðun fyrir árið 2018 – 2019 að auka 

framlög til sjóðsins úr 10 milljónum í 25 milljónir og lagði áherslu á að styrkir verði veittir til 

verkefna í þágu barna og ungmenna að þessu sinni (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

2.3. Framkvæmdaáætlanir ríkisins í málefnum innflytjenda 

Ríkið hefur sett fram tvær framkvæmdaáætlanir í málefnum innflytjenda. Fyrst árið 2007 og 

síðar árið 2016. Áætlunin frá 2016 er fyrsta lögbundna framkvæmdaáætlunin í málefnum 

innflytjenda sem samþykkt er sem ályktun frá Alþingi (Ríkisendurskoðun, 2015). Með stefnu 

um aðlögun innflytjenda sem samþykkt var 2007 var ætlunin að tryggja sem best jöfn 
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tækifæri allra íbúa. Í framhaldi af stefnunni var samþykkt framkvæmdaáætlun í málefnum 

innflytjenda þar sem skilgreind eru þau verkefni sem vinna þarf til að tryggja réttindi íbúa af 

erlendum uppruna. Eftirfylgni með áætluninni gekk ekki sem skyldi og langur tími leið þar til 

endurskoðun áætlunarinnar fór fram. Í desember 2014 var lögð fram tillaga til þingsályktunar 

um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda til ársins 2018. Ríkisendurskoðun lagði 

áherslu á að stjórnvöld fylgdu betur eftir stefnum og lagaákvæðum og markmiði laganna 

skyldi náð með því að samþætta hagsmuni innflytjenda allri stefnumótun, stjórnsýslu og 

opinberri þjónustu auk þess að stuðla að samstarfi þjónustuaðila (Ríkisendurskoðun, 2015). 

2.3.1 Framkvæmdaáætlun 2007 

Árið 2007 setti ríkið fram stefnu í málefnum innflytjenda. Í stefnunni er eins og áður sagði 

meginmarkmiðið að tryggja jöfnuð í samfélaginu. Til þess að ná því markmiði voru sett fram  

undirmarkmið. Eitt af markmiðunum sem sett voru fram sneri að íslenskunámi fyrir 

fullorðna, að allir eigi kost á íslenskunámi sem sniðið er að þörfum hvers og eins og 

samfélagsfræðsla væri hluti af því námi.  Í stefnunni segir að forsenda aðlögunar í nýju 

samfélagi og þátttöku í því  sé að geta tjáð sig á þjóðartungumáli. Einnig kom fram að 

rannsóknir og viðtöl sem tekin höfðu verið hafi sýnt að meirihluti fólks af erlendum uppruna 

á Íslandi vilji læra íslensku. Því sé mikilvægt að upplýsingar um íslenskt samfélag séu 

aðgengilegar innflytjendum og að almennt séu upplýsingar um innflytjendamál á Íslandi 

aðgengilegar. Í stefnunni voru einnig sett fram markmið um atvinnumál innflytjenda, að 

erlendir ríkisborgarar hafi tilskilin dvalar– og atvinnuleyfi og njóti sömu kjara og réttinda og 

aðrir (Félagsmálaráðuneyti, 2007). 

Hlutverk sveitarfélaga voru einnig skilgreind í stefnunni. Eitt af hlutverkunum er að  

sveitarstjórnir tryggi innflytjendum aðgengi að félagsþjónustu líkt og öðrum íbúum 

sveitarfélagsins. Eitt af markmiðunum stefnunnar er að koma í veg fyrir félagslega einangrun 

bæði barna og fullorðinna, að forvarnarstefnur nái til allra íbúa og að leitað sé leiða til þess 

að tryggja þátttöku barna og ungmenna í íþrótta– og tómstundastarfi í sveitarfélaginu.  Þá er 

tekið fram að mikilvægt sé að sveitarfélög séu virk í að fræða og upplýsa samfélagið í þeim 

tilgangi að sporna við fordómum. Einnig er tekið fram að framkvæmdaáætlun sveitarfélaga í 

barnaverndarmálum skuli taka sérstaklega mið af börnum með erlendan uppruna og að 

mikilvægt sé að greina frávik í þroska barna sem ekki hafa íslensku að móðurmáli 
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(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að allir eigi 

rétt á sömu þjónustu en rekstur grunnskóla er jafnframt á ábyrgð sveitarfélaganna. 

Í framkvæmdaáætluninni frá 2007 voru einnig sett fram markmið er varða nám í leik–, 

grunn- og framhaldsskólum. En samkvæmt Hagstofu Íslands (2015) hafði fjöldi nemenda 

með annað tungumál í grunnskólum þrefaldast á árunum 2001 – 2014 og því brýnt að 

bregðast við. Fram kemur í áætluninni að nemendur með annað tungumál en íslensku skuli 

fái íslenskukennslu við hæfi og reynt sé að veita nemendum tækifæri til þess að viðhalda 

eigin móðurmáli. En í samanburði sem gerður var á lesskilningi barna almennt og á börnum 

innflytjenda kom í ljós að lesskilningur innflytjenda hafði hrapað mikið  frá árinu 2000 til 

ársins 2012 (Hagstofa Íslands, 2015).  Lagaákvæði um gerð móttökuáætlana í grunn- og 

framhaldsskólum voru því sett í kjölfarið sem liður í að tryggja réttindi í skólakerfinu 

(Velferðarráðuneyti, 2016).  Talið er að íslenskukunnátta sé lykillinn að þátttöku innflytjenda 

í íslensku samfélagi og grundvallarforsenda aðlögunar að samfélaginu (Mannréttindastofa 

Íslands, e.d.). 

Í maí 2008 var framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda samþykkt á Alþingi í 

samræmi við stefnu ríkisstjórnar frá árinu 2007. Í þeirri áætlun voru tilgreind 98 verkefni 

með tímasettum markmiðum sem snéru að því að tryggja réttindi íbúa af erlendum uppruna. 

Einnig var tiltekið að endurskoða ætti áætlunina að tveimur árum liðnum en það var ekki 

gert. Í greinargerð um stöðu framkvæmdaáætlunar, sem gefin var út árið 2010, kom fram að 

upplýsingamiðlun á vefsíðum hafi tekist afar vel en fræðsla og reglubundin námskeið hefðu 

setið á hakanum. Í sömu greinargerð kom fram að helmingi þeirra verkefna sem tilgreind 

voru í áætlun væri lokið eða væru viðvarandi, 23 verkefni væru í vinnslu og 15 í biðstöðu 

Upplýsingamiðlun á vefsíðum hafði tekist vel en kostnaðarsöm fræðsla og námskeið setið á 

hakanum (Ríkisendurskoðun, 2015). 

Í óbirtri greinargerð um stöðu framkvæmdaáætlunar kom í ljós að forgangur verkefna 

hafði ekki verið ákveðinn miðlægt og ýmsar breytingar í samfélaginu höfðu haft áhrif á 

framgang áætlunarinnar. Einnig kom í ljós að margt í íslensku samfélagi hafði tekið 

breytingum frá því að stefnan var fyrst sett fram  og því þarfnaðist áætlunin gagngerrar 

endurskoðunar. (Velferðarráðuneytið, 2016). En þess skal getið að þróunin í 

innflytjendamálum hefur verið mjög hröð frá upphafi og því ekki gefist nægjanlegt ráðrúm til 

undirbúnings. Hvorki stjórnkerfi ríkis né sveitarfélaga var undirbúið nægilega vel til þess að 
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taka á móti fjölda fólks, sem dæmi þá var verklag við skráningu í Þjóðskrá Íslands lengi vel í 

ólagi en bæði réttindi innflytjenda til þjónustu sveitarfélaga og sömuleiðis tekjur 

sveitarfélaganna byggja á lögheimilisskráningu í Þjóðskrá (Halldór Halldórsson, 2008). 

2.3.2 Framkvæmdaáætlun 2016 - 2019 

Í maí 2016 var fyrsta lögbundna framkvæmdaáætlunin í málefnum innflytjenda 2016–2019  

samþykkt sem ályktun frá Alþingi.  Grunnur áætlunarinnar var unnin af innflytjendaráði, 

vorið 2014. Megintilgangur með áætluninni var líkt og í fyrri áætlun að vinna að markmiðum 

laganna um málefni innflytjenda og tryggja velferð þeirra í samfélaginu. Breytingin frá fyrri 

áætlun frá 2007 yrði hins vegar sú að lögð yrði áhersla á að hafa hagsmuni innflytjenda 

samþætta allri stefnumótun, stjórnsýslu og opinberri þjónustu og lögð yrði áhersla á fjórar 

afmarkaðar stoðir þ.e.a.s. samfélagið, fjölskylduna, menntun og vinnumarkað 

(Ríkissendurskoðun, 2015). 

Innflytjendaráð sá um að vinna grunnvinnu áætlunarinnar í samvinnu við ýmsa 

sérfræðinga á sviði innflytjendamála. Í desember 2014 fór áætlunin í opið umsagnarferli og  

bárust ýmsar gagnlegar ábendingar frá eftirfarandi aðilum: Barnaverndarstofu, 

fjölmenningarteymi skóla– og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, Móðurmáli, Rauða 

krossinum, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, starfshópi skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar og Þjónustumiðstöð miðborgar og Hlíða. Reynt var að taka tillit til allra 

ábendinga og færa þær inn í áætlunina. Markmiðið að þessu sinni var að ákvarðanataka yrði 

miðlæg og í samstarfi við alla hagsmunaaðila (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Í áætluninni er lögð rík áhersla á þátttöku innflytjenda í samfélaginu og aðgengi þeirra að 

því almennt. Einnig er lögð áhersla á að draga fram öll þau tækifæri sem felast í ólíkum 

menningarlegum bakgrunni og nýtingu á þeirri þekkingu sem innflytjendur búa yfir í þeim 

tilgangi að efla samfélagið, sem var mikil breyting frá fyrri áætlun. Ein af aðgerðum 

áætlunarinnar snýr að því að mæla viðhorf samfélagsins á þeim aðgerðum sem verið er að 

vinna í málum innflytjenda og eins að mæla viðhorf innflytjenda og reynslu þeirra af 

samfélagsmálum með það að markmiði að meta árangur þeirrar vinnu sem fram hefur farið 

en þessi þáttur var einn af þeim sem ekki tókst að vinna í fyrri áætlun. Í stefnunni er lögð 

áhersla á móttökuáætlanir sveitarfélaga sem eru lið í aukinni upplýsingagjöf til innflytjenda 

er þeir koma til landsins. Um er að ræða samþættingu á upplýsingagjöf til innflytjenda fyrst 

eftir komu þeirra, tryggingu fyrir húsnæðisöryggi og velferð í samfélaginu almennt (Þingskjal 
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1285/2016-2019). Meginmarkmið móttökuáætlunar sveitarfélaga er að tekið sé vel á móti 

innflytjendum. Hjálplegar aðgerðir sem nefndar hafa verið  við vinnslu slíkra áætlana eru 

m.a. að fjármunum sé úthlutað til verksins og hugsanlega gerð þarfagreining í viðkomandi 

samfélagi. Æskilegt væri að sveitarfélög réðu til sín sérstakan tengilið í málefnum 

innflytjenda og/eða skipuðu nefnd eða teymi sem stýrði vinnu við gerð móttökuáætlunar 

(Rúnar Haraldsson, 2016).  

Þegar horft er á stoðirnar fjórar í aðgerðaráætlun ríkisins í málefnum innflytjenda 2016 – 

2019, samfélagið, fjölskylduna, menntun og vinnumarkað þá sést að sveitarfélögum er ætlað 

veigamikið hlutverk í þeim öllum. Hvað samfélagsstoðina varðar þá er lögð rík áhersla á að 

tryggja þátttöku allra í samfélaginu t.d. með betra aðgengi að þekkingu á réttindum og 

skyldum. Einnig er lögð áhersla á að samfélagsviðhorf og að draga fram kosti fjölbreytileikans 

og þann styrk sem innflytjendur færa íslensku samfélagi. Huga að aðgengi innflytjenda að 

opinberum þjónustustofnunum og gæta þess að stofnanirnar mæti þörfum 

margbreytileikans. Fjölskyldan er önnur stoðin, helstu áhersluþættir þeirra stoðar eru 

móttökuáætlun innflytjenda, húsnæðismál og velferð. Að skapa góð skilyrði fyrir allar 

fjölskyldur óháð þjóðerni og uppruna, sem er í takt við markmið fjölskyldustefnunnar sem 

unnin var af félags– og húsnæðismálaráðherra (Velferðarráðuneytið, 2016).  Menntun er 

þriðja stoðin og bæði í þessari áætlun og í áætlun frá 2007 er lögð rík áhersla á jöfn tækifæri 

til menntunar og að menntun og reynsla innflytjenda sé metin hér á landi. Börn fái jöfn 

tækifæri til náms, óháð tungumáli og menningu og unnið verði markvisst að brottfalli 

ungmenna úr framhaldsskólum með því að veita aukinn og betri stuðning. Til þess að ná 

þessu fram er lögð rík áhersla á gæði og framboð íslenskukennslu sem ýtir undir þátttöku 

innflytjenda í samfélaginu (Velferðarráðuneyti, 2016). Samkvæmt 16. gr. laga nr. 91/2008 um 

grunnskóla ber grunnskólum landsins að taka á móti nemendum sem eru að hefja nám hér á 

landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags. Einnig segir að móttökuáætlunin 

skuli taka mið af bakgrunni nemendanna, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum og 

tryggja skuli að nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um 

skólastarfið (Lög nr. 91/2008). Þarna er mikil ábyrgð lögð á herðar sveitarfélaganna en góður 

árangur á lægri skólastigum er undirstaða þess að vel takist við aðlögun innflytjenda að 

samfélaginu til lengri tíma litið. En samkvæmt niðurstöðum Hagtíðinda frá 31. janúar 2019 er 

skólasókn innflytjenda í leik–, grunn-, framhaldsskóla og háskóla hlutfallslega lengri en 

skólasókn innfæddra á Íslandi. Þó kemur einnig fram að brotthvarf innflytjenda úr 
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framhaldsskóla er mun hærra en innfæddra sem gæti bent til þess að ekki sé nægjanlega 

hlúð að nemendum í framhaldsskólum (Hagstofa Íslands, 2019). Í ljósi þess að ríkið sér um 

rekstur framhaldsskólana og sveitarfélögin um rekstur grunnskólana má velta því fyrir sér 

hvort skortur sé á samtali og samfellu á milli skólastiga.  

Í lögum nr. 90/2008 um leikskóla kemur fram að leikskólinn skuli tryggja 

foreldrum/forráðamönnum sem ekki tala íslensku túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar 

eru vegna samskipta heimilis og skóla, viðeigandi túlkaþjónusta standi öllum til boða (Lög nr. 

90/2008). Bæði í áætlun frá 2007 og framkvæmdaáætlun frá 2016 – 2019 er lögð áhersla á 

túlkaþjónustu. Árið 2011 gerði Innflytjendaráð úttekt á túlkaþjónustu fyrir innflytjendur hjá 

opinberum stofnunum á Íslandi sem leiddi í ljós að túlkaþjónusta á Íslandi var iðulega talin 

ófullnægjandi eða jafnvel þjónusta sem ekki var veitt. Vöntun væri á sérhæfðum túlkum og 

sömuleiðis vöntun á vinnureglum þegar að kalla þarf til túlk. Lagt var til sem leiðir að 

umbótum að stjórnsýslulögum yrði breytt, fræðsla um túlkaþjónustu yrði aukin til opinberra 

starfsmanna  og túlkaþjónusta yrði staðsett á einum stað til að samræma aðgerðir 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

Fjórða stoðin er vinnumarkaður. Lögð er rík áhersla á þátttöku á vinnumarkaði í 

aðgerðaáætlun. Unnið verði að því að innflytjendur njóti sömu kjara og aðrir fyrir sömu störf 

og að gerð verði könnun á því hvort marktækur munur sé á launum erlendra og íslenskra 

ríkisborgara og sé það raunin að gripið verði til aðgerða. Einnig er lögð áhersla á að fjölga 

innflytjendum í ákveðnum fagstéttum með því að tengja menntun þeirra við atvinnulífið og 

koma á tengslum. Tekið er fram að mikilvægt sé að gefa innflytjendum tækifæri á 

vinnumarkaði og eitt af markmiðunum sé að gefa þeim tækifæri á endurmenntun með því að 

laga starfstengt nám og námsleiðir betur að þörfum þeirra (Þingskjal 1285/2106-2019).  

Flóttafólk er fimmta viðfangsefni framkvæmdaáætlunar og er stoð sem var sett inn 

síðar. Lögð er áhersla á að veita flóttafólki þann stuðning sem það þarf til þess að vinna úr 

þeim áföllum sem það hefur orðið fyrir. Veita fræðslu og ráðgjöf um réttindi og skyldur á 

Íslandi sem og upplýsingar um atvinnu, húsnæði, menntun og íslenskukennslu. Mikilvægt er 

að flóttafólki sé veittur sá stuðningur sem til þarf til þess að geta tekið almennan þátt í 

samfélaginu, á vinnumarkaðnum, varðandi menntun og þess háttar í nýju samfélagi 

(Þingskjal 1285/2106-2019).  
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3 Sveitarfélög og móttaka innflytjenda 

Í þessum kafla eru aðgerðir sveitarfélaga í málefnum innflytjenda skoðaðar ásamt aðkomu 

og hlutverki Sambands Íslenskra sveitarfélaga að málefninu. Í framhaldi af því verður sjónum 

beint að Sveitarfélaginu Skagafirði,  stöðu sveitarfélagsins almennt og aðgerðum sem það 

hefur aðhafst hingað til í málaflokknum.  

 Verklag innan sveitarfélaga 3.1

Eins og fram hefur komið er sveitarfélögum skylt að annast þau verkefni sem þeim eru falin 

samkvæmt lögum. Ráðuneytið gefur árlega út leiðbeinandi yfirlit yfir lögmæt verkefni 

sveitarfélaga, flokkuð eftir því hvort verkefnin eru skyldubundin eða ekki (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið, 2018). Í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 kemur fram að 

sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúa eftir því sem fært þykir 

hverju sinni.  

Í sveitarfélögum ríkir fulltrúalýðræði þar sem stjórnunarfyrirkomulagið byggir á kjörnum 

fulltrúum. Samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni (2001) þá er fagleg stjórnsýsla og 

skrifræðilegt skipulag almennt skammt á veg komið á sveitarstjórnarstigi. Hann segir 

verkaskiptingu, ákvarðanir og fyrirmæli verða til eftir hendinni og sömu aðilar komi gjarnan 

að flestum ef ekki öllum aðgerðum sveitarfélagsins. Eva Marín Hlynsdóttir (2016) kemst að 

sömu niðurstöðu í grein sinni „Administrative capacity and long-term policy making at the 

Icelandic local level“ þar sem hún segir grundvallarmun vera á langtíma og skammtíma 

ákvarðanatöku sveitarfélaga. Eva Marín segir jafnframt að langtíma hugsun skorti í 

stefnumótun og ferlið að setja mál á dagskrá sé oftar en ekki tilviljanakennt. 

Í stjórnsýslu sveitarfélaganna er um að ræða náið samband við hið pólitíska vald, hvort 

sem um minni eða stærri sveitarfélög er að ræða. En eftir því sem skipulagsheildir verða 

stærri þeim mun meiri líkur eru á að þær tileinki sér skrifræðislega starfshætti (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2001). Skrifræðislegir starfshættir ganga út á það að stuðla að hagkvæmri og 

sanngjarnri stjórnsýslu þar sem gerð er tilraun til þess að staðla meðferð mála sem mest í því 

skyni að auka sanngirni. Skrifræði einkennist jafnframt af stigveldi þar sem um er að ræða 

skýra verkaskiptingu og fáa yfirmenn sem hver hefur yfir að ráða tiltölulega breiðu sviði eftir 

því sem nær dregur efsta punkti valdapíramídans (Mintzberg, 1983). 

Nefndir gegna grundvallarhlutverki í stjórnsýslu sveitarfélaga. Mikilvægt er að átta sig á 

því að skrifstofuveldi gengur fyrst og fremst út á lóðrétt samskipti á meðan að nefndarformið 
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er í eðli sínu lárétt sem þýðir að allir nefndarmenn eru jafnir og taka sameiginlegar 

ákvarðanir. Byggðaráð er mikilvægasta nefndin á eftir sveitarstjórninni sjálfri og er jafnframt 

framkvæmdaráð sveitarfélagsins. Nefndin er kosin af sveitarstjórnarmönnum og í henni situr 

einnig sveitarstjóri eða framkvæmdastjóri sveitarfélagsins með málfrelsi og tillögurétt. Oft 

reynist erfitt að skapa skýr mörk á milli pólitískrar og faglegrar stjórnsýslu. Smæð 

sveitarfélaganna gerir það að verkum að stór verkefni leggjast á hinar pólitísku nefndir og því 

er erfitt fyrir sveitarstjórnarstigið að skapa skýr viðmið, regluverk sveitarfélaganna gerir 

þennan greinarmun heldur ekki auðveldari þar sem að almennt er viðurkennt á meðal 

fræðimanna í opinberri stjórnsýslu að skýr eðlismunur pólitískra og stjórnsýsluverkefna 

fyrirfinnist ekki (Gunnar Helgi Kristinsson, 2001). 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 fer ráðuneyti sveitarstjórnarmála með 

málefni sveitarfélaga og skal ráðherra þess ráðuneytis virða sjálfstjórn sveitarfélaganna, 

verkefni þeirra og fjárhag. Sveitarstjórnir fara svo með stjórn sveitarfélaganna en þær eru 

kjörnar með lýðræðislegri kosningu íbúa sveitarfélagsins. 

Vandinn sem að sveitarfélög á Íslandi standa hins vegar frammi fyrir er sá að stjórnsýslan 

er oft á tíðum ekki nægilega fagleg. Ákvarðanir eru teknar af pólitískum fulltrúum sem ekki 

hafa þá þekkingu eða grunn sem til þarf og þar af leiðandi þurfa þeir að reiða sig á 

sveitarstjóra sem faglegan leiðtoga. Fagþekkingu leikmanna skortir gjarnan og getur það leitt 

til þess að ákvarðanir séu teknar á röngum forsendum (Eva Marín Hlynsdóttir, 2016). 

3.1.1. Sveitarfélög og stefnumótun 

Eitt af hlutverkum hins opinbera er að vera stefnumótandi og eitt af grundvallarverkefnum 

sveitarstjórnarmanna er að móta markmið og stefnu fyrir starfsemi og rekstur 

sveitarfélagsins. Mikilvægt er að ná fram hagkvæmni og skilvirkni og búa íbúum öryggi á 

þann hátt að þeir njóti sanngirnis og jafnræðis (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).  

Eins og fram hefur komið hafa nokkur sveitarfélög landsins farið þá leið að móta stefnu 

og/eða móttökuáætlun í málefnum innflytjenda. Stefna er afrakstur tiltekins ferlis og felur í 

sér áætlun um aðgerðir sem ráðast þarf í til þess að ná ákveðnum markmiðum. Stefna 

markar einnig leiðina til framtíðarsýnar og er það sem stjórnendur skipulagsheilda innleiða 

með samstarfsfólki sínu. Allar skipulagsheildir þurfa að huga að því hvernig þær varðveita og 

auka verðmæti sín og hvernig þær takast á við þann margbreytileika sem þær standa frammi 

fyrir (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 
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Samband íslenskra sveitarfélaga (2009) er ráðgefandi aðili við sveitarfélögin hvað varðar 

sérhæfða og faglega ráðgjöf um þjónustu við innflytjendur og vinnur að sameiginlegum 

framfaramálum í málefnum innflytjenda fyrir sveitarfélögin. Sambandið bendir 

sveitarfélögum á að samþætta hagsmuni innflytjenda í eigin stefnumótun, stjórnsýslu og 

þjónustu og að þau setji á laggirnar þverfagleg teymi til þess að fylgja því eftir að hagsmunir 

innflytjenda séu hafðir að leiðarljósi í starfsemi sveitarfélagsins. 

Er kemur að stefnumótun sveitarfélaga á Íslandi virðist verklag frekar vera í þá áttina að 

bregðast við ástandi í stað þess að fyrirbyggja. Skortur virðist vera á langtíma sýn og 

skammtímaákvarðanir of margar, sérstaklega hjá minnstu sveitarfélögunum sem eru með 

undir 2500 íbúa. Ástæðan fyrir þessari stöðu er sú að of margir áhugamenn eru við 

stjórnvölinn í stað sérfræðinga (Eva Marín Hlynsdóttir, 2016). 

Gunnar Helgi Kristinsson (2014) greinir frá því í bók sinni Hin mörgu andlit lýðræðisins 

hvernig valdkerfi sveitarfélaganna virkar, hvort hagsmunir almennings víki fyrir kröfum 

áhrifamikilla þrýstihópa. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að veikleikar eru í kerfi margra 

sveitarfélaga og breytingar í anda íbúalýðræðis dugi skammt er kemur að stefnumótun og 

stjórnsýslu sveitarfélaganna. Hann segir stjórnsýslu margra sveitarfélaga veika bæði vegna 

smæðar og vegna mikilla pólitískra áhrifa.   

3.2. Sveitarfélögin og Samband Íslenskra sveitarfélaga 

Í sveitarstjórnarlögum er fjallað um sveitarstjórnir skipan þeirra, hlutverk, verksvið og 

starfshætti. Hlutverki þeirra er best lýst í 7 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 

Skylt er sveitarfélögum að annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum. Ráðuneytið 
gefur árlega út leiðbeinandi yfirlit yfir lögmæt verkefni sveitarfélaga, flokkuð eftir því 
hvort verkefnin eru skyldubundin eða ekki. Sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum 
velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum tíma. 

Sveitarfélögin spila lykilhlutverk í móttöku innflytjenda og því er stefnumótun í 

sveitarfélögum hvað þennan málaflokk varðar afar mikilvæg. Innflytjendur sem koma til 

landsins leita til viðkomandi sveitarfélags eftir upplýsingum og ráðgjöf, þar fer hin eiginlega 

nærþjónusta fram. 

Í stefnu ríkisstjórnar frá 2016 - 2019 um aðlögun innflytjenda á Íslandi er mælst til að 

sveitarfélögin móti sína eigin stefnu í innflytjendamálum og gangi í takt við aukna 

fjölmenningu og fjölbreytni og fjölgun innflytjenda á Íslandi.  Til þess að tryggja hagsmuni og 
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velferð innflytjenda eru sveitarfélög hvött til þess að vinna eigin móttökuáætlun. Samband 

íslenskra sveitarfélaga er mikilvægur stuðningur við sveitarfélögin í þessu samhengi. Í 

stefnumörkun Sambandsins frá 2014–2019 segir að Sambandið skuli leggja sitt af mörkum til 

þess að tryggja hagsmuni íbúa af erlendum uppruna með þátttöku sinni í innflytjendaráði. 

Stefnumörkun Sambandsins og aðgerðaráætlun ríkisins eru þau gögn sem nýtast eiga 

sveitarfélögum á markvissan hátt í eigin stefnumörkun og framkvæmdum í málefnum 

innflytjenda (Samband Íslenskra sveitarfélaga, 2014).   

Þann 23. janúar 2009 samþykkti stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga stefnumótun í 

málefnum innflytjenda. Mótaður var vinnuhópur sem gerði könnun á stöðu málefna 

innflytjenda á meðal sveitarfélaga. Hópurinn tók niðurstöðurnar saman og lagði þær til 

grundvallar á samráðsfundi sveitarfélaga um stefnumótunina. Tillögurnar voru sendar öllum 

sveitarfélögum til umsagnar. Meginmarkmið og leiðir voru tilgreindar ásamt hlutverkum 

Sambandsins gagnvart sveitarfélögunum og góðum ábendingum til sveitarfélaga. 

Meginmarkmiðin voru þau að hagsmunir innflytjenda skyldu teknir inn í alla stefnumótun, 

stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaga. Að réttindi og skyldur innflytjenda væru skýr og 

aðgangur að allri þjónustu greiður. Þjónusta ríkis og sveitarfélaga væri sett fram sem 

heildstæð þjónusta og að innflytjendur fengju sömu stöðu og aðrir íbúar í samfélaginu, væru 

virkir og viðurkenndir (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). Stefnumótun Sambandsins 

var unnin af vinnuhópi sem gerði stöðumat á málefnum innflytjenda í sveitarfélögum. Gerð 

var samantekt sem send var til sveitarfélaganna til umsagnar og kom þá í ljós að aðstæður 

höfðu breyst frá því vinna hófst í málaflokknum og aðgerðaráætlun ríkisins frá 2007 var lögð 

fram. Straumur innflytjenda til Íslands var ekki sá sami 2009 og 2007 en engu að síður 

mikilvægt að vinna að málum innflytjenda þar sem stór fjöldi þeirra var kominn til að vera 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009).   

Eitt af því sem fjallað var um í framkvæmdaáætlun ríkisins frá 2016 - 2019 voru 

móttökuáætlanir sveitarfélaganna í landinu. Þær eru liður í að stuðla að því að tekið sé vel á 

móti innflytjendum á Íslandi og þeim tryggð tækifæri til þess að eiga hér gott líf (Rúnar Helgi 

Haraldsson, 2017). Til þess að vinna að gerð móttökuáætlunar var settur á fót starfshópur á 

vegum Fjölmenningarseturs sem fékk það hlutverk að semja fyrirmynd að móttökuáætlun 

fyrir sveitarfélögin í landinu. Mælikvarði verkefnisins var sá að minnst 15 sveitarfélög væru 
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komin með móttökuáætlun fyrir lok ársins 2019 og að þau næðu til sem flestra innflytjenda á 

Íslandi. 

Haustið 2016 gerði Fjölmenningarsetrið könnun á meðal sveitarfélaga um stöðu á 

móttöku innflytjenda. Í skýrslu Rúnars Helga Haraldssonar sem gefin var út í mars 2017 kom 

fram að af þeim 74 sveitarfélögum sem könnunin var send út til svöruðu aðeins 36 

sveitarfélög könnuninni. Í ljós kom að flest þeirra höfðu hafið vinnu við gerð 

móttökuáætlunar. Ellefu sveitarfélög af þeim sem svöruðu voru þegar búin að móta sér 

formlega stefnu í málefnum innflytjenda og sum þeirra höfðu lokið vinnu við gerð 

móttökuáætlunar. Má þar nefna stór sveitarfélög eins og Akureyri, Borgarbyggð, Garðabæ 

og Reykjavíkurborg. Þess skal þó getið að fleiri sveitarfélög höfðu þegar hafið vinnu við gerð 

móttökuáætlunar en voru mislangt á veg komin.  

Níu sveitarfélög af þeim 36 sem farin voru af stað í þessa vinnu sögðust hafa haft stefnu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga að leiðarljósi en lögð var áhersla á að tekið væri mið af 

þeim hugmyndum sem þá hefðu komið fram í málefnum innflytjenda. Helstu flokkar 

móttökuáætlana voru teknir saman af Fjölmenningarsetri og voru þeir eftirfarandi: samráð, 

skólamál, upplýsingagjöf og stjórnsýsla. En á ýmsan hátt má tengja þessa flokka við fjórar 

stoðir í framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda frá 2016 – 2019 sem eru samfélag, 

menntun, atvinna og fjölskylda.  Samráð gengur út á samráðsferli á milli íbúa og sveitarfélags 

t.d. með samráðsáætlun. Skólamálin snúa að upplýsingagjöf til foreldra og aðlögun nemenda 

að nýjum skóla sem og að jöfnu aðgengi að tómstundum. Upplýsingagjöfin snýr að því að 

veita innflytjendum betri upplýsingar um þjónustu af ýmsu tagi með fjölbreyttum hætti og 

hvatningu til þátttöku í mismunandi viðburðum ásamt aukinni þjónustu almennt. 

Stjórnsýslan snýr svo að því að tryggja að aðgerðir séu til staðar sem stuðla að því að 

stofnanir sveitarfélaga veiti öllum íbúum jafnt aðgengi að þjónustu, bættri túlkaþjónustu, 

skráningum í sveitarfélagið o.fl. (Rúnar Helgi Haraldsson, 2017).  

Helstu flokkar móttökuáætlana styðja við markmið framkvæmdaáætlunar ríkisins frá 

2016-2019 en spurningin er hversu vel til hafi tekist. Í samantekt Rúnars Helga um 

móttökuáætlanir sveitarfélaga um stöðuna 2016 þá kemur fram að sveitarfélögin í landinu 

eru komin mjög mislangt af stað og virðast vera misvel í stakk búin til þess að taka á móti 

innflytjendum og þjónusta þá. Í samantektinni kemur einnig fram að ef núverandi 

framkvæmdaáætlun eigi að ná fram að ganga þá sé afar mikilvægt að veita sveitarfélögum í 
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landinu stuðning og liður í því gæti verið að setja saman grunn að móttökuáætlun fyrir 

sveitarfélögin sem þau geta svo byggt sínar áætlanir á (Rúnar Helgi Haraldsson, 2017). 

Í samtali rannsakanda við Rúnar Helga Haraldsson, forstöðumann Fjölmenningarseturs, 

kom fram að stefna Sambandsins sé orðin gömul og hana þurfi að endurskoða og 

endurbæta. Rúnar sagði jafnframt að nýtt sniðmát að móttökuáætlun fyrir sveitarfélögin 

væri væntanlegt síðari hluta árs 2019, gerð sniðmátsins er í vinnslu hjá Fjölmenningarsetri og 

Félagsmálaráðuneyti. Rúnar sagði einnig að í gegnum tíðina hafi verið togstreita á milli ríkis 

og sveitafélaga um verkaskiptingu í málefnum innflytjenda sem hafi falist í því að aðgerðum 

sveitarfélaga hafi ekki fylgt fjármagn en sveitarfélögin hefðu engu að síður átt að leggja til 

tíma starfmanna sveitarfélagsins í að vinna verkin. Erfitt væri að segja til um helstu ástæður 

fyrir því að sveitarfélög væri ekki komin lengra á veg með eigin stefnumótun eða 

áætlanagerð en líklegasta skýringin væri sú að málefni dagsins væru mörg og væru látin 

ganga fyrir stefnumótun í málefnum innflytjenda (Rúnar Helgi Haraldsson, munnleg heimild, 

17. febrúar 2019).  
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4 Fræðileg umfjöllun  

Í köflum hér á undan hefur verið fjallað um stöðu í málefnum innflytjenda á Íslandi. Fjallað 

hefur verið um ábyrgð sveitarfélaganna í málefnum innflytjenda og verklag sveitarfélaga 

almennt. Fjallað hefur verið um þær fjórar stoðir framkvæmdaáætlunar ríkisins í málefnum 

innflytjenda sem eru í raun þau verkefni sem sveitarfélög þurfa að byggja sínar áætlanir í 

málefnum innflytjenda á.  

Lagt er til í aðgerðaáætlun ríkisins að sveitarfélög útbúi móttökuáætlun í málefnum 

innflytjenda. Til þess að tryggja faglega vinnu sveitarfélaga og koma í veg fyrir að ákvarðanir 

séu teknar á röngum forsendum verður fræðileg umfjöllun verkefnisins um stefnumótun 

skipulagsheilda. Fjallað verður um stefnumótun almennt og innleiðingu breytinga og farsæla 

leið að fara ef móta á stefnu innan skipulagsheildar.  Fjallað er um útfærslur stefnumótunar 

og hlutverk stjórnandans er kemur að stefnumótun. Sérstaklega er tekið fyrir 

stefnumótunarferli sem þeir Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason leggja til í  bók sinni 

Stefnumótunarfærni. Að lokum er fjallað stuttlega um kenningar um aðlögun innflytjenda.  

4.1 Stefnumótun 

Til er fjöldi mismunandi kenninga og hugmynda um inntak og hlutverk mismunandi 

stefnumótunar og ákjósanlegra leiða til framkvæmdar og innleiðingar á stefnum (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003). Þrátt fyrir mismunandi skoðanir fræðimanna eru flestir sammála 

um að með stefnumótun sé verið að reyna að ná einhverju fram, stefnumótunin sjálf sé ekki 

markmið í sjálfu sér heldur aðferð til þess að ná fram þeim markmiðum sem sett hafa verið 

og um ákveðið breytingaferli sé að ræða (Ómar H. Kristmundsson, 2008).  

Kenningar um stefnumótun eiga það gjarnan sameiginlegt að styðja stjórnendur í að ná 

utan um ákveðna starfsemi í þeim tilgangi að ná sem bestum árangri í rekstri tiltekinnar 

skipulagsheildar. Til þess að árangur náist þarf að skoða venjur stofnunarinnar í víðu 

samhengi, skipulag hennar og færni starfsmanna sem og óskir og væntingar viðskiptavina og 

helstu hagsmunaaðila (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Ómar Kristmundsson (2008) 

segir að þrátt fyrir að til séu mismunandi kenningar og hugmyndir, þá fjalli stefnumótun oftar 

en ekki um sömu þættina þ.e.a.s. hlutverk, tilgang, framtíðarsýn, markmið og áætlanagerð. 

Runólfur Smári (2003) tekur fram í grein sinni „Stefnumiðuð stjórnun: fimm greiningarlíkön“ 

að margsinnis hafi verið gerð þau mistök að litið hafi verið á stefnumótunina sjálfa sem 
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aðalatriðið og framkvæmdina sem auka atriði en sú hugsun sé ófullnægjandi, hvoru tveggja 

skipti miklu máli eigi árangur að nást. 

Kaplan og Northon (2008) tala um fimm skref sem þeir telja nauðsynleg í þeim tilgangi að 

halda samhæfingu í stefnu og almennri starfsemi skipulagsheildarinnar. Í fyrsta lagi að 

stefnan sé unnin á grundvelli gilda, hlutverka og ytri og innri greininga. Í öðru lagi að sett séu 

fram mælanleg markmið og árangursmælikvarðar. Í þriðja lagi að gerð sé áætlun til þess að 

ná settum markmiðum. Í fjórða lagi að áætlanir séu innleiddar og þeim fylgt eftir með 

mælingum og í fimmta og síðasta lagi að stefnan sé endurskoðuð með tilliti til árangurs. 

Í bók sinni Stefnumótunarfærni, markmið stefna og leiðir lýsa þeir Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónasson (2011) stefnumótun á afar skýran hátt og draga fram þau atriði sem 

þurfa að vera til staðar við stefnumótun skipulagsheilda. Þeir segja stefnu vera afrakstur 

stefnumótunarferlis og að stefnan sjálf feli meðal annars í sér áætlun um aðgerðir sem 

ráðast þarf í til þess að ná tilteknum markmiðum. Stefnan marki leiðina til 

framtíðarsýnarinnar og stjórnendur skipulagsheildar innleiði stefnuna með sínu 

samstarfsfólki. Þeir segja einnig að við mótun stefnu sé mikilvægt að ganga úr skugga um að 

skipulagsheildin sé tilbúin þar sem þetta ferli getur bæði verið krefjandi og kostnaðarsamt. 

Mikilvægt sé að yfirstjórnin sé tilbúin og hafi lagt blessun sína yfir þær breytingar sem 

framundan eru, ef ekki er vert að staldra við. Einnig sé mikilvægt að meta álag innan 

skipulagsheildarinnar þar sem ekki telst vænlegt til árangurs að ráðast í mörg stór verkefni í 

einu. Skipulagsheildin þarf að vera í góðu jafnvægi og nægur mannafli til staðar. Sömuleiðis 

er afar brýnt að allir starfsmenn séu meðvitaðir um tilgang stefnumótunarinnar, þeir séu 

jákvæðir í garð breytinganna og sjái komandi vegferð fyrir sér sem tækifæri til jákvæðra 

breytinga fyrir skipulagsheildina. 

4.1.1 Stefnumótandi aðferðir 

Í stefnumótunarfræðum er talað um stefnumótunarskólana tíu, sem eru í raun mismunandi 

stefnumótunaraðferðir byggðar á mismunandi hugmyndafræði. Áherslur aðferðanna eru 

mismunandi, sumar leggja áherslu á tilgang og hlutverk, aðrar á framtíðarsýnina og enn 

aðrar á framkvæmd stefnunnar. Hér að neðan má sjá mynd sem tilgreinir alla skólana, 

einkenni þeirra og þá gagnrýni sem fram hefur komið (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2011). 
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Mynd 3 Yfirlit yfir einkenni stefnumótunarskólanna tíu (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 
2011). 

 

4.1.2 Útfærsla stefnumótunar 

Við mótun og innleiðingu stefnu skiptir undirbúningsferlið miklu máli. Mikilvægt er að 

skipuleggja allt ferlið sem best og skilgreina það verklag sem stefnumótunin byggir á. 

Greiningar á innra og ytra umhverfi ásamt mati á núverandi stöðu er grundvöllur farsællar 

stefnumótunar. 

Áður en lagt er af stað í vegferðina er mikilvægt að fullvissa sig um að skipulagsheildin sé 

tilbúin til stefnumótunarvinnunnar. Til þess að ganga úr skugga um það er afar gagnlegt að 

spyrja eftirfarandi spurninga: 

 Hvert er viðhorf stjórnenda? 

 Eru einhverjar stórfelldar breytingar í vændum? 

 Eru einhver aðsteðjandi vandamál? 

 Er nægur mannafli og fé til staðar? 



32 

 Er tilgangurinn öllum ljós? 

 Er kostnaðurinn meiri en ávinningurinn? 

 Verður stefnunni hrint í framkvæmd? 

Þegar verklag hefur verið skilgreint er mikilvægt að velja verkefnisstjóra, velja fólk í stýrihóp,  

skipuleggja vinnu stýrihópsins og setja upp skýra verkáætlun. Einnig er afar mikilvægt að 

huga að þátttöku allra hagsmunaaðila í ferlinu (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

2011). 

J.P Kotter er prófessor með sérsvið í forystu og breytingastjórnun sem setti fram átta 

þrepa ferli við innleiðingar á breytingum. Hann segir að þegar að innleiða eigi breytingar sé 

mjög mikilvægt að fylgja öllu ferlinu, styttri leiðir séu ekki vænlegar.  Kotter leggur einnig 

mikla áherslu á forystu í breytingaferlum sem og þátttöku annarra starfsmanna í þeim. Hann 

segir að forysta sé sérstakt ferli sem skapar skipulagsheildina eða færir hana í ákveðinn 

þróunarfarveg. Forysta skilgreinir framtíðarsýnina og aðlagar störf og hugsun einstaklinga að 

henni. Þrátt fyrir að andstaða geti komið upp meðal starfsmanna í breytingaferlinu á forystan 

að hvetja starfsfólkið til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að með sýnina að leiðarljósi 

(Kotter, 1996). 

Í bók sinni Stefnumótunarfærni tala þeir Helgi Þór og Haukur Ingi (2011) um mikilvægi 

þess að greina hagsmunaaðila í upphafi og skýra vel í hvaða samhengi stefnumótunin sé 

unnin. Skoða þurfi vel hverjir koma að málunum sbr. deildir, hópar o.s.frv. og hverjir séu í 

forsvari, hverjir séu ábyrgir og hverjir leggi fram vinnu. Kotter er á sama máli og  segir 

mikilvægt sé að átta sig á því hversu síbreytileg verkefni geta verið og hversu mikinn fjölda 

þátta þurfi að taka tillit til, greina og skoða, þetta séu lykilatriði í því að  breytingar nái fram 

að ganga. Kotter segir mistök ekki óhjákvæmileg en lykilinn að farsælu breytingaferli sé að 

leggja sig fram um að skilja andstöðuna og að góð stjórnun sé aðalatriðið (Kotter, 1998).  

Þeir Helgi Þór og Haukur Ingi (2011) benda á að stefnumótun grundvallist á því að skilja 

innra og ytra umhverfi skipulagsheildar. Það sem telst til innra umhverfis eru ýmsar auðlindir 

skipulagsheildarinnar eins og þekking starfsmanna og önnur þekking sem skipulagsheildin 

hefur yfir að ráða. Einnig er um að ræða menningu skipulagsheildarinnar sem þróast hefur í 

gegnum árin ásamt gildismati skipulagsheildarinnar sem eru í raun þeir þættir sem 

skipulagsheildin stendur fyrir. Ytra umhverfi skipulagsheildar eru þættir sem hafa áhrif á 
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skipulagsheildina en standa fyrir utan hana. Þessir þættir geta verið afar mismunandi en sem 

dæmi þá má nefna efnahagsástand í landinu, stjórnmál, pólitísk viðhorf, viðskiptavini, 

samkeppni á markaði, landfræðilegar aðstæður og ýmislegt fleira. Sem hluta af stefnumótun 

er mikilvægt að greining innri og ytri áhrifaþátta fari fram. Hægt er að fara mismunandi leiðir 

til þess að greina stöðu, ein af þekktustu leiðunum til að meta innra skipulag skipulagsheildar 

er svokölluð SVÓT- greining. Sú greining felst í því að meta styrkleika, veikleika, tækifæri og 

ógnanir innan skipulagsheildarinnar. 

Hvað ytri greiningu varðar er eitt af þeim greiningartækjum sem gjarnan er notað við 

stefnumótun svokölluð Pestle – greining. Pestle stendur fyrir ákveðna þætti í umhverfinu: 

pólitík, efnahagsmál, samfélagsmál, tækni, lög og reglur og umhverfismál. með Pestle 

greiningu er verið að horfa á þá þætti í umhverfinu sem skipta máli, bæði í innra og ytra 

umhverfi (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Þegar kemur að stefnumótun má segja að hægt sé að fara tvær mismunandi meginleiðir  

þ.e.a.s. annars vegar þar sem stefnumótunin flæðir ofan frá og niður (e. top–down)  og hins 

vegar leið sem gengur út á það að stefnumótunin vaxi upp á við (e. bottom – up). Sú fyrri eða 

top – down gengur út á það að hugmyndir æðstu stjórnenda eru yfirfærðar á aðra 

starfsmenn og þeir taka lítinn sem engan þátt í að móta stefnu heildarinnar, hlutverk og 

gildismat heildarinnar er ákveðið af æðstu stjórnendum. Þessi leið hefur þann kost að 

stefnumótunarvinnan verður gjarnan skilvirk og ætti að taka frekar stuttan tíma. Gallarnir 

eru hins vegar þeir að sjónarmið annarra starfsmanna eru vannýtt og hlutdeild sömuleiðis 

engin, hættan er því sú að starfsmenn hafi lítinn áhuga á og drifkraft til þess að keyra 

stefnuna áfram. 

Þegar að stefnumótun er hins vegar unnin bottom – up eiga allir starfmenn 

niðurstöðurnar saman, það hafa allir fengið tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum. 

Kosturinn er gjarnan sá að hópurinn verður samstilltari og kölluð er fram víð sýn á stöðu 

skipulagsheildarinnar. Gallinn er hins vegar sá að aðferðin tekur lengri tíma og kallar á mjög 

sterka stjórnun og því nauðsynlegt að hafa sterkan stefnumótunarráðgjafa sem stýrir ferlinu. 

En þrátt fyrir að hér sé talað um tvær mismunandi aðferðir er algengasta leiðin í raun og veru 

svokölluð blönduð aðferð þar sem þessum tveimur aðferðum er blandað saman. Með þeim 

hætti er hægt að nýta styrkleika beggja, yfirsýn stjórnanda sem leggur megin línur og 

þekkingu og þátttöku starfsfólksins í ferlinu sem er afar mikilvægur þáttur. 



34 

Síðast en ekki síst er mjög mikilvægt að öllu ferlinu sé fylgt eftir og það klárað. Mikilvægt 

er að ferlinu sé fylgt eftir með raunverulegum aðgerðum. Allar aðgerðir þurfa að vera 

sýnilegar innan skipulagsheildarinnar og sér í lagi á meðal starfsfólksins. Mikilvægt er að 

árangursmat sé gert  á framkvæmdum ef stefnumótunarferlið á að verða farsælt (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Kotter (1998) segir eina helstu ástæðu þess að breytingaferli gangi ekki upp sé að 

stjórnendur keyri breytingar í gegn án þess að koma hugmyndinni á framfæri eða 

markaðssetji hana sem mikilvæga fyrir skipulagsheildina. En Kotter og Dan S. Choen (2002) 

stóðu að nokkrum rannsóknum saman á breytingum innan fyrirtækja út frá átta þrepa líkani 

Kotters. Niðurstöður rannsókna þeirra leiddu í ljós að innleiðing breytinga innan fyrirtækja er 

farsæl ef farið er í gegnum átta þrepa kerfi Kotters og höfðað er til tilfinninga starfsfólksins 

samtímis. Kotter og Choen halda því fram að stefna, skipulag, menning og kerfi séu aðalatriði 

breytingaferla og það sem skipti allra mestu máli sé að ná fram breytingum á atferli og 

hegðun starfsfólks. 

4.1.3 Stjórnun stefnumótunar 

Innleiðing og framkvæmd stefnu eru ákveðnar breytingar sem þarf að innleiða og má segja 

að það sé erfiðasti hluti stefnumótunarinnar.  Í því ferli virðist stjórnun spila gríðarlega 

mikilvægt hlutverk en helsti ágreiningur fræðimanna í gegnum tíðina um 

stefnumótunarfræðin hefur fyrst og fremst snúist um mikilvægi þekkingar og reynslu 

stjórnenda er kemur að því að leiða stefnumótunina (Neilson, Martin og Powers, 2008).  

Í bókinni Stefnumótunarfærni sem stuðst er við í þessari rannsókn er lögð rík áhersla á 

mikilvægi stefnumótunarráðgjafa eða ráðgjafa. Hlutverk hans er að skipuleggja og samræma 

stefnumótun. Ráðgjafinn getur verið innri ráðgjafi, einstaklingur sem þekkir innviði 

skipulagsheildarinnar eða ytri ráðgjafi sem er þá einstaklingur sem kemur utan frá og er 

ráðinn vegna reynslu sinnar og þekkingar af stefnumótun. Einnig er hægt að hugsa að þessir 

tveir einstaklingar vinni saman að mótun stefnu. Mikilvægt er að sá aðili sem fenginn er til 

þess að stýra stefnumótuninni búi yfir ákveðnum hæfileikum. Viðkomandi þarf fyrst og 

fremst að geta skilgreint viðfangsefnið. Hann þarf að geta fengið fólk með sér í lið og til 

þátttöku og hann þarf að viðhalda samfellu í ferlinu og geta tekist á við þær hindranir sem 

verða á veginum á meðan á ferlinu stendur (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

2011). 
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Kotter og Choen leggja einnig áherslu á hæfi stjórnandans við innleiðingu á breytingum 

en þeir  tala um svokallaðan  breytingarvilja (e. change readiness). Þeir leggja áherslu á fjóra 

þætti sem stjórnandi þarf að hafa í huga. Í fyrsta lagi þarf að ganga úr skugga um að 

starfsfólk hafi raunsæja mynd af ástandi skipulagsheildarinnar, stöðunni og þeim breytingum 

sem eru í vændum. Í öðru lagi þurfa stjórnendur að vera meðvitaðir um þá menningu sem 

ríkir innan skipulagsheildarinnar og geta þannig séð fyrir hindranir sem gætu orðið í vegi og 

gert ráðstafanir eftir því sem við á. Í þriðja lagi er mikilvægt að stjórnandi sé í góðu sambandi 

við það starfsfólk sem vinnur að þeim verkefnum sem breytingarnar ná yfir, það starfsfólk 

hefur líklega skýrari sýn en stjórnendur á þær hindranir sem gætu orðið í vegi og leiðir til 

þess að komast yfir þær. Í fjórða lagi er nauðsynlegt að stjórnendur séu viðbúnir andstöðu 

eða mótþróa annarra starfsmanna vegna breytinganna og séu tilbúnir með leiðir að lausnum 

vegna þessa. Kotter segir lykilatriði að hafa í huga að með því að hafa áhrif á tilfinningar fólks 

fari það að sjá hlutina í réttu ljósi og þannig eigi sér stað breytingar (Kotter og Choen, 2002). 

Það virðist vera sem fjöldi stjórnenda vinni markvisst að mótun stefnu í mismunandi 

fyrirtækjum eða stofnunum og við mismunandi aðstæður en einungis hluti þeirra nær 

árangri (Mintzberg, 1994).  

4.2 Stefnumótunarferli 

Aðferðirnar hér að ofan eru mismunandi og henta misvel. Helgi Þór og Haukur Ingi (2011) 

hafa tekið saman mikilvæga þætti sem þurfa að vera til staðar til þess að 

stefnumótunarferlið skili árangri og hafa valið að fylgja stefnumótunarlíkani sem byggt er á 

grunnhugmyndum þeirra Godstein, Nolan og Pfeiffer (1993). Ferlið er hins vegar lagað að 

reynslu höfunda og almennum ályktunum um stefnumótunarskólana tíu sem sagt var frá hér 

fyrir ofan.  

Í þessu tiltekna ferli er lögð áhersla á mikilvægi  þátttöku og hvatningar. Mikilvægt er að 

sem flestir starfsmenn skipulagsheildarinnar séu gerðir að beinum þátttakendum í 

stefnumótunarferlinu, liðsheild sé mynduð og kallaðar fram hugmyndir frá hópnum. Í öðru 

lagi er lögð áhersla á mikilvægi þess að opna umræðu um ferlið í þeim tilgangi að skapa 

sameiginlegan skilning á þörfinni fyrir breytingar. Í þriðja lagi er lögð áhersla á mikilvægi þess 

að nýta alla fyrri vinnu skipulagsheildarinnar og samræma nýrri sýn. Í fjórða lagi mikilvægi 

þess að nota viðeigandi greiningartæki, tæki sem henta og geta gert vinnuna skilvirkari og 

meira skapandi. Í fimmta og síðasta lagi leggja þeir áherslu á ferlið sjálft, að ferlið sjálft dragi 
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fram skýra mynd af framtíðarsýn skipulagsheildarinnar sem allir hafa skilning á og eiga 

hlutdeild í (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Þorkell Sigurðsson (1994)  setti fram sambærilegt ferli stefnumótunar í bók sinni 

Stefnumarkandi áætlanagerð. Í bókinni bendir hann einnig á hindranir sem geta orðið í 

veginum og orðið til þess að stefnumótunin gengur ekki upp. Það sem Þorkell nefnir er t.d. 

að yfirstjórn feli undirmönnum vinnunna og taki sjálf ekki þátt, ekki séu sett mælanleg 

markmið sem gera áætlanirnar marklausar, vöntun á sveigjanleika í vinnubrögðum og 

skortur á eftirfylgni (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

Þeir Helgi Þór og Haukur Ingi (2011) skilgreina stefnumótunarferlið sem sjálfstæða þætti 

í samfelldu ferli þar sem tekið er á innri þáttum en jafnframt horft til ytra umhverfis. Ferlið 

skiptist í stefnumarkandi hugsun og áætlanagerð. Gildi, hlutverk, staða og framtíðarsýn 

heyra undir stefnumarkandi hugsun en sóknaráætlun og markmiðssetning tilheyra 

áætlanagerð. Í ferlinu er lögð áhersla á framkvæmd stefnumarkmiða og markvissa eftirfylgni. 

Í undirköflum hér á eftir verður fjallað um alla þætti ferlisins. 
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Mynd 4. Stefnumótunarferli  sem byggt er á grunnhugmyndum þeirra Godstein, Nolan og Pfeiffer 
(1993). 

4.2.1 Gildismat 

Gildismat er það sem einkennir skipulagsheildina og sameinar starfsmenn hennar. Gildi 

skipulagsheildar segir til um hugmyndafræði hennar, endurspeglar það sem hún stendur fyrir 

og sameinar starfsfólkið. Gildi birta megináherslur innan skipulagsheildar og hafa því áhrif á 

allt starf, viðhorf og hegðun. Ríkjandi gildismat innan skipulagsheildar endurspeglast í 

menningu hennar og þeim ákvörðunum sem teknar eru. Ef gildin ná að verða djúpstæð í 

menningu skipulagsheildar tengja þau allt stafsfólk saman á öllum þrepum 

stjórnskipulagsins, þau stýra því hvernig tekið er á málum og verða í raun það sem að 

skipulagsheildin er þekkt fyrir út á við. Þegar kemur að því að skilgreina gildi er mjög gott að 

hugsa til skjólstæðinga og skoða hvernig gildin geta haft uppbyggjandi áhrif á þá. En 

einfaldasta leiðin til þess að lýsa gildismati er að spyrja: Hvaða hugsjónir eru það sem 

skipulagsheildin vill hafa að leiðarljósi í starfsemi sinni svo ekki sé vikið frá? (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 
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4.2.2 Hlutverk 

Hlutverk hefur þann tilgang að skilgreina tilgang skipulagsheildarinnar, hvað hún gerir og 

hvað henni er ætlað að gera. Ef vel á að vera grundvallast hlutverkið á gildum 

skipulagsheildarinnar. Hlutverkið lýsir störfum skipulagsheildarinnar frá degi til dags og þeim 

leiðum sem farnar eru til þess að koma til móts við þarfir viðskiptavina. Opinberar stofnanir 

byggja hlutverk sitt á lögum eða reglugerðum og yfirleitt er kveðið á um hlutverkið í 

samþykktum og það þarf að vera í samræmi við lög og reglur. Hlutverk skipulagsheildar þarf 

að vera nógu almennt til þess að um sveigjanleika sé að ræða en jafnframt þarf það að vera 

skýrt til þess að það missi ekki marks (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

4.2.3 Staða og framtíð 

Mikilvægt er að greina núverandi stöðu innan skipulagsheildarinnar. Lykilatriði er að 

stöðumat sé raunhæft og byggt á staðreyndum og horft sé til framtíðar. Tilgangurinn með 

framtíðarsýninni er að lýsa komandi framtíð þannig að starfsfólk geti tileinkað sér sýnina og 

skuldbundið sig gagnvart henni. Framtíðarsýnin þarf að grundvallast á gildum 

skipulagsheildarinnar en á sama tíma vera skýr, framsækin og raunsæ og lýsa einhverju öðru 

en núverandi ástandi. Mikilvægt er að bera framtíðarsýn við stöðuna í dag og þá í 

framhaldinu skoða þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað til þess að brúa bilið á milli 

núverandi stöðu og framtíðarsýnar. Leiðin þarf að vera yfirstíganleg en jafnframt áhugaverð 

og spennandi og að starfsfólk sjái framlag sitt í samhengi við lokaniðurstöðu (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). 

4.2.4 Sóknaráætlun og verkefnaskrá 

Sóknaráætlun er heildstæð áætlun. Sett eru fram meginmarkmið í sóknaráætluninni, sem er 

svo skipt upp í starfsmarkmið og þeim skipt upp í aðgerðir. Með því að framfylgja aðgerðum 

eiga meginmarkmið og starfsmarkmið að nást. Sóknaráætlun er í raun kjarni 

stefnumótunarinnar og á að brúa bilið á milli núverandi stöðu og framtíðarsýnarinnar. 

Sóknaráætlun er einskonar aðgerðaáætlun sem felur í sér forgangsröðun verkefna, hvaða 

markmiðum á að ná og hvernig á að ná þeim. Gildi, hlutverk, staða og framtíðarsýn eru allt 

forsendur sóknaráætlunar. Í sóknaráætlun eru aðgerðir skilgreindar og tímasettar. Til þess að 

byggja brú á milli stöðu og framtíðarsýnar þarf að skilgreina markmið sem eiga að lýsa því 

hvað þurfi að gera til þess að ná framtíðarsýninni (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

2011). 
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4.2.5 Framkvæmd og eftirfylgni 

Stefnumótunarskýrsla er afrakstur stefnumótunarferlis og jafnframt eitt öflugasta tæki 

stjórnandans og er skrifuð fyrir skipulagsheildina, starfsmenn, stjórnendur og stjórn. 

Stefnumótunarskýrsla inniheldur meginþætti stefnunnar, gildi og framtíðarsýn, markmið og 

aðgerðaráætlun skipulagsheildarinnar. Skýrsluna þarf að kynna vel fyrir öllu starfsfólki 

skipulagsheildarinnar. Hér er um að ræða það plagg sem vinna þarf markvisst  eftir. Plaggið 

þarf að vera sýnilegt og opið öllum ásamt því að það þarf að vera lifandi, hægt sé að breyta 

og bæta eftir þörfum og eftir því sem framtíðin ber í skauti sér. Mikilvægt er að skýrslan sé 

einföld og aðgengileg, stutt og að skýr samantekt á stefnumótuninni komi þar fram. Til þess 

að stefnumótunarskýrslan sé nýtt sem skildi er mikilvægt að tekin sé ákvörðun um það 

hverjir hafi eftirlit með framkvæmd stefnunnar, hvenær það skuli gert og með hvaða hætti 

(Helgi Þór og Haukur Ingi, 2011). 

4.3 Aðlögun innflytjenda 

Óhætt er að segja að miklar breytingar eigi sér stað í lífi fólks þegar að það flyst á milli ólíkra 

menningarheima og ólíkir einstaklingar af ólíkum uppruna mætast. Við þessar 

kringumstæður er gjarnan talað um aðlögun innflytjenda og samsömun þeirra við ríkjandi 

menningu. Eyrún María Rúnarsdóttir (2014) vitnar í þá Porters og Zhou (1993) í grein sinni 

„Púsluspil án mynsturs? Fjölbreytt samspil við aðlögun ungs fólks af erlendum uppruna“ en 

þeir settu fram kenningu um aðlögun innflytjenda að tilteknum samfélagsgeira (segmented 

assimilation) þar sem því er spáð að börn innflytjenda aðlagist ekki öll á sama hátt að nýju 

samfélagi, heldur taki þrír mismunandi geirar við þeim, geiri hvítu millistéttarinnar, geiri 

lægri stétta og geiri samheldinna þjóðernishópa. Porters og Zhou (1993) segja að helstu 

hindranir aðlögunar í bandarísku samfélagi séu kynþáttafordómar en líklegast trúarlegur 

munur í Evrópu. Á Íslandi er talað um að helsta ástæða þess að innflytjendur aðlagist ekki að 

því samfélagi sem þeir flytjast í sé skortur á tungumálakunnáttu (Ríkisendurskoðun, 2015).   

Hugmyndin um samsömun (acculiration) við ríkjandi menningu hefur síðustu áratugi 

miðast við kenningu sem John Berry (1997) setti fram. Berry segir mun vera á ríkjandi 

menningu hópa og ríkjandi menningu einstaklinga og hann segir breytingar geti orðið á 

hvoru tveggja, breytingar á upprunamenningu hópsins og sálrænni samsömun einstaklinga.  

Um er að ræða breytingar hjá einstaklingi sem tilheyrir menningarhóp og er í ferli 

menningaraðlögunar. Þegar verið er að lýsa aðlögunarferli innflytjenda að nýju samfélagi er 
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gjarnan talað um að innflytjandinn lagi sig að menningu samfélagsins eða spyrni við henni og 

viðhaldi gildum og viðhorfum upprunasamfélags síns. Tilteknar eru fjórar mismunandi leiðir. 

Sú fyrsta er samlögun (e. assimilation) á hún á sér stað þegar innflytjendur og aðrir 

þjóðernisminnihlutar segja algerlega skilið við eigin menningu og tungumál og tileinka sér 

menningu og tungumál í nýju landi, þeir breyta gjarnan siðum og gildismati í þeim tilgangi að 

tilheyra í nýju landi og viðhalda ekki eigin móðurmáli.  Þeir leggja sig fram um að öðlast 

menningarlega færni í viðkomandi samfélagi og á samt tíma afmá þeir sín upprunalegu 

menningareinkenni. Næst er það samþætting (e. integration) en samþætting á sér stað 

þegar innflytjendur tileinka sér ráðandi menningu í nýju landi en halda jafnframt í eigin 

menningu og tungumál. Þessar aðstæður geta oft reynst erfiðar þar sem að einstaklingurinn 

þarf að tileinka sér færni tveggja ólíka menningarheima og geta samsamað sig báðum, hann 

þarf að hafa vald á tveimur tungumálum, vera með tvennskonar gildismat, tileinka sér  

mismunandi samskiptaþætti og siði. Aðskilnaður (e. separation) er þriðja leiðin en talað er 

um aðskilnað þegar innflytjendur leggja sig ekki fram við að aðlagast nýju samfélagi og 

menningarheimi. Þeir hópa sig gjarnan saman og viðhalda eigin menningu og siðum. Hætta 

er á því að þeir verði undir og tengist ekki samfélaginu í félagslegum, pólitískum og 

efnahagslegum skilningi. Síðast er þar einangrun (e. marginality). Einangrun á sér stað þegar 

engin tengsl myndast við hinn nýja menningarheim og viðkomandi nær heldur ekki að halda í  

sína upprunalega menningu og tengsl (Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014). 

 

5 Framkvæmd rannsóknar og aðferðir 

Í þessum kafla verður þeirri aðferð sem notast var við rannsóknarvinnu verkefnisins lýst. 

Rannsóknaraðferð sem valin var í þessu verkefni kallast blönduð aðferð og byggir á notkun 

bæði eigindlega og megindlegra aðferða. Eigindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í því að tekin 

voru viðtöl við átta innflytjendur sem búsettir eru í Sveitarfélaginu Skagafirði. Farið verður 

yfir hvernig viðtalsramminn var settur saman og hvernig viðmælendur voru valdir til 

þátttöku. Megindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í gerð, fyrirlögn og úrvinnslu 

spurningakönnunar sem send var út til fyrirtækja og stofnana sem þjónusta innflytjendur í 

Skagafirði. Undirbúningsvinna við þessa rannsókn fór fram í nóvember 2018 með 

heimildaöflun og hugmyndavinnu varðandi viðmælendur ásamt samskiptum við 

leiðbeinenda. Lestur fræðigreina fór fram í desember 2018 og janúar 2019. Viðtöl við 



41 

viðmælendur fóru fram í febrúar 2019 og spurningalistar voru sendir út samtímis. 

Gagnagreining var unnin samhliða gagnaöfluninni. 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Til þess að rannsóknaraðferð geti kallast blönduð aðferð þarf að vera ákveðin samfella í 

aðferðinni eða tenging þeirra á milli. Aðferðirnar geta byggt hver á annarri eða önnur þeirra 

verið meira ríkjandi og hin notuð til þess að fylla upp í skörðin. Aðferðirnar verða að vera 

samtvinnaðar á þann hátt að þær gefi fyllri mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar en ella 

(Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2012). 

Í þessari rannsókn eru blandaðar aðferðir notaðar með tengdu sniði (e. embedded 

design) þar sem sniðið getur bæði verið megindlegt og eigindlegt. Aðaleinkenni þessarar 

tegundar blandaðrar rannsóknar er að önnur aðferðin er mikilvægari og veigameiri, hin 

aðferðin er notuð til þess að styðja við niðurstöðurnar (Creswell, 2012).  Í þessari rannsókn 

eru eigindlegar aðferðir í forgrunni og megindlegar aðferðir notaðar þeim til stuðnings þar 

sem tilgangurinn er fyrst og framst að leita nýrrar þekkingar með aðleiðslu í stað þess að 

prófa tilgátu líkt og  gert er í megindlegum rannsóknum. Þegar um val á blandaðri aðferð er 

að ræða er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir hlutverki hverrar aðferðar (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). 

Þegar ekki er vitað fyrirfram hvað við gætum hugsanlega fundið  og vitum heldur ekki 

hvers er viðeigandi að spyrja er rétt að nýta eigindlegar aðferðir til þess að leita svara. Einnig 

eru eigindlegar aðferðar hentugar þegar á að ná dýpri skilningi á því sem verið er að 

rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Viðtöl er ein tegund eigindlegra matstækja en þau 

beina sjónum að upplifun og reynslu fólks af eigin athöfnum, atburðum og aðstæðum 

(Guðrún Pálmadóttir, 2013). 

Steinar Kvale er einn þeirra fræðimanna sem fjallað hefur ýtarlega um viðtöl sem 

eigindlega rannsóknaraðferð.  Kvale talar um að hægt sé að skilgreina eigindleg viðtöl sem 

samtal sem hefur það að markmiði að kalla fram skilning á heimi viðmælandans í þeim 

tilgangi að geta skilgreint hann, viðmælandinn fær tækifæri til að lýsa veruleika sínum með 

eigin orðum. Kvale segir það einnig vera mikilvægt að spyrjandinn gæti sett sig í spor 

viðmælandans og einnig skipti máli að viðmælendum líði vel í viðtalinu, líði vel í því umhverfi 

sem viðtalið er tekið í og í návist spyrjanda. Kvale segir eigindleg viðtöl vera hálfmótuð. Viðtal 

sé ekki byggt á fullmótuðum spurningum né sé það opin samræða. Viðtal sé hins vegar byggt 
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á fyrirfram ákveðnum hugmyndum eða þemum sem gjarnan er fylgt eftir. Kvale talar um 

svokallaða afmörkun þegar að viðtölum er beint í einhverja ákveðna átt (Kvale, 2003). 

Til þess að stuðla að réttmæti (e. validity) eigindlegra viðtala þá þarf rannsakandinn að 

hafa mjög strangt gæðaeftirlit með öllu ferli rannsóknarinnar, undirbúningi, rannsóknarsniði, 

viðtölum, afritun ganga, greiningu ganga og staðfestingu og birtingu þeirra (Kvale, 2003). Til 

þess að auka trúverðugleika niðurstaðna þarf rannsakandi að gefa sér góðan tíma til þess að 

ræða við viðmælendur og gaumgæfa rannsóknargögn. Rannsakandi getur einnig notað fleiri 

en eina aðferð við gagnaöflun en samlegðaráhrif geta aukið gæði rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Haraldsdóttir, 2013).   

Áreiðanleiki (e. reliability) vísar til samkvæmnis í rannsóknarniðurstöðunum og snýr að 

líkunum á því að niðurstöður yrðu þær sömu ef rannsóknin yrði endurtekin.  Samkvæmt 

Kvale  (2003) er rannsóknartæki í eigindlegum rannsóknum mannleg vitund sem rannsakar 

og túlkar og komi fram samræmi í endurteknum athugunum hafi það í raun ekkert með 

áreiðanleika að gera, líklegra sé að bakgrunnur og skoðanir rannsakenda sé svipaðar.  

Send var út spurningakönnun til fyrirtækja og stofnanna í Skagafirði. Megindleg aðferð 

rannsóknarinnar var í litlum mæli og fyrst og fremst hugsuð til að skýra og styðja við 

niðurstöður. En þegar að notað er tengt snið megindlegar og eigindlegra aðferða er gögnum 

aflað samhliða en önnur aðferðin er þó mikilvægari en hin (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013). Tilgangur könnunarinnar sem send var út var að greina aðgerðir þeirra 

fyrirtækja og stofnana í Sveitarfélaginu Skagafirði sem þjónusta innflytjendur. Unnin var stutt 

spurningakönnun á Google Forms sem send var til forstöðumanna og yfirmanna 

þjónustustofnanna og einstakra fyrirtækja í Sveitarfélaginu Skagafirði ásamt þriðja geiranum. 

Samhliða spurningakönnuninni var sent út bréf með upplýsingum um rannsóknina, 

fyrirkomulag hennar og tilgang. Spurningar könnunarinnar voru einungis fjórar, tvær opnar 

og tvær lokaðar. Sjá viðauka 1.  

Könnunin var send út í byrjun febrúar 2019. Helmingur þeirra sem fengu listann svöruðu 

strax  en aðrir eftir að ítrekun var send út tveimur vikum síðar. Svörun 

spurningakönnunarinnar varð því á endanum 100%, brottfall var ekkert. Ástæðan fyrir því að 

þessi leið var farin er fyrst og fremst sú að hún tekur stuttan tíma og framkvæmdin er 

auðveld og kostnaðarlítil. Svörun tekur yfirleitt stuttan tíma og er auðveld í framkvæmd fyrir 

svarendur. Gallarnir eru hins vegar þeir að þýðið takmarkast við þann hóp sem er með 
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aðgang að veraldarvefnum. Rannsakandi þarf að komast yfir netföng allra þátttakanda og er í 

erfiðri stöðu ef svörunin er lítil og rannsakanda gefst ekki tækifæri til þess að ræða við 

svarendur hafi hann einhverjar frekari spurningar (Floyd og Fowler, 2014). 

Könnunin var send út til eftirfarandi 20 yfirmanna fyrirtækja og stofnana: 

mannauðsstjóra, fræðslustjóra, félagsmálastjóra og frístundastjóra, forstöðumanns 

Héraðsbókasafns, þriggja grunnskólastjóra og þriggja leikskólastjóra í Sveitarfélaginu 

Skagafirði. Rökstuðningur fyrir þessu vali á aðilum innan sveitarfélagsins er sá að þeir stýra 

þeim stoðum sveitarfélagsins þjónusta íbúa og myndu hugsanlega koma að stefnumótun 

vegna móttöku innflytjenda í sveitarfélaginu.  

Einnig var send út könnun til forstöðumanns Rauða Kross deildarinnar í Skagafirði, 

rektors Háskólans á Hólum, skólameistara Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, 

forstöðumanns Farskólans, forstöðumann Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, sem einnig eru 

stofnanir sem veita almenna þjónustu í sveitarfélaginu. Jafnframt var könnunin send til 

lögreglustjóra Norðurlands vestra og einnig til þeirra fyrirtækja sem hafa ráðið til sín flesta 

innflytjendur til starfa í Sveitarfélaginu Skagafirði s.s. Fisk Seefood og Kaupfélag Skagfirðinga.  

Úrvinnsla gagna var einföld þar sem um mjög fáar og afmarkaðar spurningar var að 

ræða. Niðurstöður lokuðu spurninganna eru birtar í prósentum með myndrænum hætti og 

opnu spurningarnar með stuttri samantekt rannsakanda. Rannsakandi óskaði eftir því við 

svarendur að nöfn fyrirtækja og stofnana yrðu birt við greiningu gagna til þess að þjóna  sem 

best tilgangi rannsóknarinnar, en hér er ekki um trúnaðarupplýsingar að ræða. 

5.2 Gagnaöflun og greining 

Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga. Viðtölin voru hálf opin (e. semi – structured) 

einstaklingsviðtöl en sú tegund viðtala er byggð upp á viðtalsramma (e. interview guide) þar 

sem fyrirfram ákveðin þemu eru sett upp. Hálf opin viðtöl bjóða upp á það að rannsakandinn 

leiði viðtalið með ákveðinni röð spurninga, en þó er sá sveigjanleiki fyrir hendi að 

rannsakandinn getur fjallað um þemun í mismunandi röð og getur líka komið með nýjar 

spurningar inn í viðtalið sem varpað geta nýju ljósi á viðfangsefnið (Kvale, 2003). 

Viðtalsrammi viðtalanna er byggður á fjórum mismunandi þemum. Þemun eru byggð á 

bakgrunnsupplýsingum sem eru þær sömu og helstu stoðir framkvæmdaáætlunar ríkisins um 

aðlögun innflytjenda þ.e.a.s. samfélag, fjölskylda, menntun og vinnumarkaður. Spurningar 
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innan hvers þema voru mótaðar út frá viðhorfakönnunum og aðgerðaráætlunum sem 

rannsakandi kynnti sér um málefni innflytjenda á Íslandi. 

Viðtölin fóru fram í febrúar 2019 og  voru að jafnaði 36 mínútna löng, það stysta var 26 

mínútur og það lengsta 55 mínútur.  Viðtölin voru tekin á mismunandi stöðum, rannsakandi 

lagði það í hendur viðmælenda hvort þeir vildu að rannsakandi  kæmi til þeirra og tæki 

viðtalið eða hvort þeir vildu hitta viðkomandi  í skrifstofuhúsnæði úti í bæ. Tveir af átta völdu 

að fá rannsakanda heim til sín, önnur viðtöl voru tekin í skrifstofuhúsnæði sem rannsakandi 

hafði aðgang að. Lagt var upp með að gera aðstæður eins notalegar og hægt var þar sem  

mikilvægt er að viðmælendum líði vel í því umhverfi sem viðtalið fer fram í (Kvale, 2003). 

Eftir skrif á bakgrunnskafla ritgerðarinnar og lestur laga, reglna og framkvæmdaáætlana 

sem gerðar hafa verið í málefnum innflytjenda á Íslandi ásamt aðgerðum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Fjölmenningarseturs fór mynd af viðtalsramma að líta dagsins ljós. Frá 

byrjun var viðtalsramminn þemaskiptur og þemun valin út frá meginstoðum 

framkvæmdaáætlunar ríkisins í málefnum innflytjenda sem eru: samfélag, fjölskylda, 

menntun og vinnumarkaður. Sjá viðauka 2.   

 Sami viðtalsrammi var notaður í öllum viðtölum en viðbótarspurningar voru misjafnar 

bæði eftir því hversu opinn viðmælandinn var, hvernig flæði skapaðist í viðtalinu og út frá 

þeim þáttum sem viðmælandi kom inn á í viðtalinu og rannsakandi greip á lofti sem 

áhugaverða punkta til þess að ræða enn frekar. 

Áður en viðmælendur komu í viðtölin var rannsakandi búin að upplýsa þá um tilgang 

rannsóknarinnar, trúnað og áætlaða tímalengd viðtalanna. Einnig ræddi rannsakandi við 

viðmælendur um túlkaþjónustu og tveir þeirra óskuðu eftir því að hafa með sér vin eða 

fjölskyldumeðlim vegna tungumálaerfiðleika, enginn viðmælendanna kaus að fá með sér 

eiginlegan túlk í viðtalið.  

 Í upphafi hvers viðtals aflaði rannsakandi upplýsts samþykkis viðmælanda í 

rannsókninni.   

Viðmælendum var gerð grein fyrir tilgangi og efnistökum rannsóknar ásamt meðferð 

upplýsinga. Einnig var tekið fram að um nafnleynd væri að ræða. Rannsakandi óskaði eftir því 

við viðmælendur að fá að taka viðtalið upp og útskýrði jafnframt að upptökum yrði eytt um 

leið og afritun hefði farið fram. Einnig óskaði rannsakandi eftir því við viðmælendur að fá að 

hafa samband á ný ef þörf væri á frekari upplýsingum við greiningu viðtalanna. Viðmælendur 



45 

samþykktu það og hafði rannsakandi samband við tvo einstaklinga í framhaldi af viðtölunum 

til þess að fullvissa sig um sameiginlegan skilning rannsakanda og viðmælenda á einstaka 

atriðum.  

Aðferðafræði við greiningu gagnanna er kóðun. Með kóðun er átt við að viðtölin eru 

lesin vel og vandlega yfir og meginatriði dregin fram með því að gefa textabútum nafn. 

Bútarnir eru svo flokkaðir í þemu, sem í þessu tilfelli voru fyrirfram ákveðin, en undirflokkar 

voru ákvarðaðir samhliða greiningunni (Caswell, 2012). 

 Megináhersla er þó lögð á að rannsakandi sé með stöðugt spyrjandi hugarfar varðandi 

allar eigin túlkanir. Greiningarvinnan fer fram á þremur mismunandi stigum. Að þessum 

þremur greiningarstigum loknum tekur rannsakandinn allar skráningar saman og flokkar 

undir þau þemu sem lagt var af stað með í upphafi. Undir hverju þema eru búnir til flokkar 

sem eiga að greina áhersluatriði í viðtölunum en verða ekki skilgreindir við framsetningu 

niðurstaða í kafla 7. Rannsakandi reynir svo að túlka niðurstöður út frá mismunandi 

sjónarhornum viðmælenda og draga fram aðalatriði (Kvale, 2003). 

5.2.1 Viðmælendur  

Innflytjendur í Skagafirði koma frá mörgum ólíkum löndum. Flestir þeirra koma frá Póllandi, 

næst flestir frá Þýskalandi og þriðji stærsti hópurinn kemur frá Búlgaríu. Um 60% innflytjenda 

í Skagafirði konur. Þar sem samfélagið í Sveitarfélaginu Skagafirði er ekki fjölmennt þá átti 

rannsakandi frekar auðvelt með að fá aðstoð við að finna viðmælendur. Segja má að notast 

hafi verið við svokallað snjóboltaúrtak þar sem fyrst eru valdir einn eða tveir einstaklingar og 

í þessu tilviki voru það einstaklingar sem rannsakandi  átti auðvelt með að ná til. Í framhaldi 

af þeim viðtölum bentu viðmælendur á aðra viðmælendur sem pössuðu inn í þann ramma 

sem rannsakandi hafði í huga varðandi tiltekin þjóðerni og hlutfall kynja. En þessi aðferð er 

gjarnan notuð þegar verið er að rannsaka ákveðna hegðun eða viðkvæm málefni (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).  

Þær kröfur sem gerðar voru í upphafi varðandi viðmælendur voru einungis þær að ná til 

viðmælenda frá þessum þremur fjölmennustu  löndum og láta fjölda frá hverju landi  

ákvarðast nokkuð út frá hlutföllum hópanna. Einnig voru gerðar kröfur um að ná bæði til 

karla og kvenna í hlutfallslegu samhengi við heildarfjölda innflytjenda í Skagafirði. 

Kynjaskipting viðmælenda miðað við hlutfall innflytjenda sé miðað við heildarfjölda var sá að 

viðtöl voru tekin við 5 konur og 3 karlmenn.  Fjórir af þessum einstaklingum koma frá 
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Póllandi, tveir frá Búlgaríu, tveir frá Þýskalandi og einn frá Lettlandi. Viðmælendur voru á 

aldrinum 21 árs til 45 ára og höfðu búið í Skagafirði frá 6 mánuðum til 20 ára. Flestir 

viðmælendanna töluðu einhverja íslensku, sumir mjög góða og aðrir þurftu að grípa aðeins til 

enskunnar. Tveir viðmælendanna höfðu einstakling til að túlka sér við hlið.  
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6 Sveitarfélagið Skagafjörður 

Sveitarfélagið Skagafjörður er 4180 km2 að stærð með 180 km fjarlægð á milli 

Skagafjarðardala og Fljóta. Samkvæmt mannfjöldatölum Hagstofunnar í janúar 2019 voru 

íbúar Í Sveitarfélaginu Skagafirði 3.998 talsins. Íbúakjarnar sem tilheyra Sveitarfélaginu 

Skagafirði eru Sauðárkrókur, Sauðárkrókur dreifbýli, Varmahlíð, Varmahlíð dreifbýli, Hofsós, 

Hofsós dreifbýli og Fljótin.  Hér að neðan má sjá dreifingu íbúa eftir svæðum:  

 

 

Mynd 5. Fjöldi íbúa í þéttbýli og dreifbýli í Skagafirði (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2019). 

 

Eins og sést er dreifing íbúa nokkur en þó býr mestur fjöldi íbúa á Sauðárkróki eða samtals 

2.283  íbúar en þeim hefur farið fækkandi í Sveitarfélaginu Skagafirði á síðustu áratugum.   Á 

ca. 15 ára tímabili frá árinu 2000 til ársins 2014 fækkaði íbúum um 9,2%. Í apríl 2015 ákvað 

sveitarstjórn Skagajarðar að gera könnun á búsetuskilyrðum í Sveitarfélaginu Skagafirði til 

þess að leita skýringa á fólksfækkuninni. Þegar könnunin var gerð voru íbúar í Skagafirði að 

nálgast 3.500. Niðurstöður könnunar sýndu að meginástæður þess að íbúum fór fækkandi á 

því árabili voru að samfélagið var hægt og sígandi að eldast og veikjast, unga fólkið var ekki 

að snúa aftur að loknu námi. En margir höfðu einnig fylgt börnunum sínum eftir og flutt í 

burtu er börnin hófu framhaldsnám annars staðar. Öflug fyrirtæki voru á svæðinu en það 

sem gerst hafði var að þeim hafði ekki tekist að stuðla að nýsköpun og þannig búa til 

atvinnutækifæri fyrir háskólamenntaða einstaklinga. Húsnæðisskortur var ekki til staðar en 

lítið var um nýbyggingar. Ferðaþjónustan var að berjast í bökkum þar sem meginstraumur 

ferðamanna fór fram hjá Skagafirði. Í skýrslu Capacent kom fram að ímynd Skagafjarðar væri 

sú að svæðið væri í varanlegri hnignun sem lifði á fábreyttum og einhæfum atvinnumarkaði 
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og opinberum stuðningi. Sjávarútvegur, iðnaður, verslun og opinber þjónusta eru stærstu 

atvinnuvegir á Sauðárkróki en landbúnaður sá stærsti á öðrum svæðum héraðsins. Í 

úttektarskýrslu Capacent frá 2015 kom fram að sóknarfæri í atvinnumálum í Skagafirði séu 

m.a. að nýta innviði atvinnulífsins til þróunar og nýsköpunar, efla ferðamannaiðnað og nýta 

orku svæðisins til eflingar á atvinnuuppbyggingu (Capacent, 2015). 

Í Skagafirði eru tækifæri til menntunar góð. Þar eru starfandi þrír leikskólar á sex  

starfsstöðvum, tvær á Sauðárkróki, tvær í Varmahlíð, ein á Hólum og  ein á Hofsósi. 

Sömuleiðis eru þrír grunnskólar á fjórum starfsstöðvum og Tónlistarskóli Skagafjarðar er 

starfræktur á sömu starfsstöðvum. Farskóli– starfsstöð símenntunar er starfræktur á 

Sauðárkróki og framhaldsskóli, Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra.  Einnig má nefna að í 

Skagafirði er starfræktur háskóli, Háskólinn á Hólum (Sveitarfélagið Skagafjörður, e.d.). 

Samkvæmt úttektarskýrslu Capacent frá árinu 2015, hefur Skagafjörður það orð á sér að 

vera fjölskylduvænn staður sem gott er að búa á. Þar kemur fram að skólakerfið sé stolt 

svæðisins sem tekist hafi að standa vörð um. Einnig kemur þar fram að uppbygging 

heilbrigðis– og velferðarþjónustu sé til staðar. Samkvæmt sömu skýrslu frá 2015 býður 

Sveitarfélagið Skagafjörður upp á mikla og góða þjónustu við fjölskyldufólk og er samfélagið 

barnvænt. Skólar og íþróttastarf er til fyrirmyndar og fjölmörg tækifæri til tómstunda og 

útivistar (Capacent, 2015). Öll börn í Skagafirði á aldrinum 6–18 ára eiga rétt á svokölluðum 

Hvatapeningum að upphæð 25.000 kr. sem hægt er að nota til þess að greiða niður æfinga-

/þáttökugjöld í skipulögðum íþróttum og tómstundum. Tilgangurinn með þessum styrk er 

fyrst og fremst að auka jöfnuð í samfélaginu, styrkja félagslegt umhverfi og hafa jákvæð áhrif 

á þroska barna og unglinga (Skagafjörður, e.d. a). 

Einnig má vitna í Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015–2019.  Sú áætlun er unnin út 

frá samráðsvettvangi sem haldinn var í júní 2015. Meginmarkmið áætlunarinnar er að auka 

sýnileika svæðisins og efla búsetuskilyrði á svæðinu. Leiðir að markmiðum eru einnig 

skilgreindar og þar er meðal annars nefnt að stuðla þurfi að auknu alþjóðlegu og innlendu 

samstarfi og efla þurfi upplýsingaflæði um allt Norðurland vestra um þá viðburði sem eru í 

gangi hverju sinni, efla þurfi listmenntun og stuðning við barna– og unglingastarf í menningu 

og listum (Byggðastofnun, 2015). 
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6.1 Innflytjendur í Sveitarfélaginu Skagafirði 

Þrátt fyrir að fæstir innflytjenda á Íslandi séu búsettir á Norðurlandi vestra þá hefur fjöldi 

innflytjenda engu að síður aukist á undanförnum árum á því svæði. Í janúar 2019 bjuggu um 

250 innflytjendur í Sveitarfélaginu Skagafirði. Konur eru mun fleiri en karlar eða 145 á móti 

96. körlum. Flestir innflytjenda í Skagafirði eru á aldrinum 19 – 40 ára og börnin eru fæst.  

 

Mynd 6. Fjöldi innflytjenda, skipt eftir kyni og aldri, í Sveitarfélaginu Skagafirði í janúar 2019 
(Fjölmenningarsetur, 2019 a). 

 

Innflytjendur í Skagafirði koma frá 32 löndum. Fjölmennasti hópur innflytjenda í Skagafirði 

eru Pólverjar. Þar á eftir eru það Þjóðverjar og þriðji fjölmennasti hópurinn kemur frá 

Búlgaríu.  

 

 

Mynd 7. Innflytjendur, eftir kyni og ríkisfangi, sem búsettir eru í Sveitarfélaginu Skagafirði 
(Fjölmenningarsetur, 2019). 
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Fjölskyldustefna Skagafjarðar var endurskoðuð árið 2014. Í stefnunni kemur fram að 

Sveitarfélagið Skagafjöður sé framsækið og öflugt sveitarfélag sem kappkosti að veita íbúum 

tækifæri til þess að þroskast og efla hæfileika sína. Í stefnunni kemur fram að sveitarfélagið 

leggi áherslu á gott samstarf við atvinnulífið, frjáls félagasamtök, stofnanir og aðra aðila í 

þeim tilgangi að bæta lífsskilyrði íbúa. Stefnunni er ætlað að vera stefnumarkandi í tilteknum 

málaflokkum og veita yfirsýn yfir helstu starfsemi sveitarfélagsins sem hefur með málefni 

fjölskyldna að gera. Stefnunni er einnig ætlað að skapa heildstæða umgjörð utan um 

fjölskylduna og þá þjónustu sem Sveitarfélagið Skagafjörður hefur upp á að bjóða. Í stefnunni 

kemur fram að sveitarfélagið leggi áherslu á að efla fjölskyldur til sjálfsábyrgðar og að lögð sé 

áhersla á að veita þjónustu sem taki mið af mismunandi þörfum einstaklinga og stuðli að 

skilningi og virðingu fyrir mismunandi fjölskyldugerðum og menningarheimum (Sveitarfélagið 

Skagafjörður, 2016). 

Sveitarfélagið leggur sig fram um að vera í fremstu röð sem skólasamfélag. Lögð er 

áhersla á að mæta þörfum einstaklingsins með einstaklingsmiðaðri nálgun og kappkostað er 

að veita sem besta stoðþjónustu. Í skólastefnu sveitarfélagsins frá 2008 kemur fram að 

markmið skagfirskra skóla séu meðal annars að börn og unglingar starfi án aðgreiningar, 

þekking sé til staðar til þess að sinna öllum nemendum og þeir fái hvatningu til náms í 

samræmi við þroska og áhuga. Einstaklingsnámskrár  séu lagðar til grundvallar og 

viðfangsefni þróuð í þeim tilgangi að koma til móts við nemendur. Ætlast er til að 

jafnréttisáætlun sé til staðar og að starfsfólk skólanna tileinki sér fjölmenningarlegt viðhorf 

(Skólastefna Skagafjarðar, 2008). Hvað frístundaþjónustu varðar kappkostar sveitarfélagið að 

laða að fólk á öllum aldri og hvetja alla íbúa til þátttöku í tómstundum og íþróttum, að allir 

geti fundið eitthvað við sitt hæfi.  

Unnið er að mótun nýrrar menntastefnu Skagafjarðar sem mun leysa skólastefnu 

Skagafjarðar frá 2008 af hólmi innan tíðar. Samkvæmt 16. gr. grunnskólalaga frá 2008 ber 

grunnskólum að móta og fylgja eftir stefnu um móttöku nýrra nemenda í skólann, svokallaða 

móttökuáætlun. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur einnig fram að í móttökuáætlun 

vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skuli tekið mið af bakgrunni 

einstaklingsins, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skuli að þessir 

nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um skólastarfið. Í sömu 
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lögum kemur einnig fram að nemendur með annað móðurmál en íslensku eigi rétt á kennslu 

í íslensku sem öðru tungumáli (Lög nr. 91/2008).  

Grunnskólarnir þrír í Skagafirði hafa allir mótað móttökuáætlanir. Tekið er skýrt fram í 

áætlunum skólanna að tekið sé vel á móti nemendum og foreldrum þeirra við upphaf 

skólagöngu. Í áætlunum skólanna kemur fram að veittar séu greinargóðar upplýsingar um 

almennt skólastarf s.s. um stundaskrár, námsgreinar, skólareglur, námsgögn, skóladagatal, 

íþróttir, fyrirkomulag fæðismála, matseðla, heimasíðu skólans, mikilvæg símanúmer, 

skólaakstur sé hann fyrir hendi, félagsmál, frístund, stuðning við nemendur svo eitthvað sé 

nefnt (Árskóli,  Grunnskólinn austan Vatna, og Varmahlíðarskóli, e.d.). 

Einnig kemur fram í Skólastefnu Sveitarfélagsins Skagafjarðar frá 2008 að markmið 

skagfirskra skóla sé að styðja fjölskyldur nemenda við uppeldi og menntun með því að fræða 

og styðja foreldra í sínu hlutverki. Einnig kemur fram að eitt af markmiðunum sé að styðja við 

faglegt starf stjórnenda og starfmanna skólanna og stuðla þannig að þróun í skólastarfi með 

ýmsum hætti (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2008) 

Í lestrarstefnu Skagafjarðar sem gefin var út sumarið 2017 kemur fram í kafla um tvítyngi 

og fjöltyngi að markmiðið sé að styðja við færni nemenda í móðurmálum þeirra. Einnig er 

sett markmið um að nemendur öðlist færni í íslensku,  að virðing sé borin fyrir móðurmáli 

nemenda á sýnilegan hátt í skólanum og að forráðamönnum tvítyngdra og fjöltyngdra 

nemenda sé gert kleift að taka virkan þátt í námi barna sinna. Til þess að ná settum 

markmiðum eru lagðar til ótal leiðir í stefnunni (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2017). 

Hluti af ímynd Sveitarfélagsins Skagafjarðar er menningin og sagan. Lögð er áhersla á að 

íbúar geti notið menningar og lista á sem flestum sviðum í heimabyggð, stuðlað sé að aukinni 

þekkingu á sögu og menningu héraðsins í samvinnu við skóla og stofnanir. Einnig kemur fram 

að stutt sé við sterkar hefðir í samfélaginu, stutt sé við fjölmenningu og skapaður sé farvegur 

fyrir innflytjendur svo þeir fái notið sín jafnt og aðrir íbúar sveitarfélagsins (Sveitarfélagið 

Skagafjörður, 2016). 
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7 Viðtöl við innflytjendur og könnun á þjónustu við innflytjendur 

Þessi kafli fjallar um niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru við átta innflytjendur í 

Skagafirði. Tekin voru viðtöl við 5 konur og 3 karlmenn á aldrinum tuttugu og eins árs til 

fjörutíu og fimm ára sem koma frá fjórum mismunandi löndum, Póllandi, Þýskalandi, 

Búlgaríu og Lettlandi. Tilgangurinn með viðtölunum var að greina stöðu innflytjenda í 

Skagafirði. Viðtölin voru byggð á fjórum stoðum, samfélaginu, menntun, fjölskyldu og 

vinnumarkaði. Þessar fjórar stoðir eru þær sömu og stoðir framkvæmdaáætlunar ríkisins í 

málefnum innflytjenda 2016 – 2019. Framkvæmdaáætlunin er byggð á lögum nr. 116/2012 

um málefni innflytjenda þar sem meginmarkmiðið er að stuðla að samfélagi þar sem allir 

geta verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna og leiðir að markmiðum eru meðal 

annars að samþætta hagsmuni innflytjenda allri stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu hins 

opinbera.  

Stefna ríkisins í málefnum innflytjenda frá 2007 var einnig höfð til hliðsjónar en 

meginmarkmið hennar er að tryggja jöfnuð í samfélaginu. Í stefnunni er lögð áhersla á aukna 

íslenskukennslu, leiðir til að sporna við einangrun, betra aðgengi að upplýsingum og ýmsa 

aðra þætti.  

Áhersla í viðtölunum er lögð á að skilja aðstæður innflytjenda sem búsettir eru í 

Skagafirði og greina það sem bæta mætti í samfélaginu við móttöku innflytjenda og aðlögun 

þeirra. Niðurstöðum viðtalanna er skipt upp í þær fjórar stoðir sem viðtalsramminn var 

byggður á og hverri stoð er skipt upp í mismunandi flokka sem mótaðir voru við greiningu 

viðtalanna: Samfélag –aðlögun og þátttaka. Fjölskyldan – húsnæðismál og þjónusta. 

Menntun – fullorðnir og börn. Atvinnumarkaður – starfsánægja og tækifæri. Niðurstöður 

viðtalanna eru bornar saman við stoðir aðgerðaáætlunar og helstu áhersluþætti hennar. 

Einnig var send út spurningakönnun til fyrirtækja og stofnana í sveitarfélaginu ásamt 

deild Rauða Krossins í Skagafirði í þeim tilgangi að skýra eða styðja niðurstöður viðtalanna 

enn frekar. Spurningar könnunarinnar voru fjórar, tvær opnar og tvær lokaðar og snéru þær 

að þjónustu sem veitt er í sveitarfélaginu, hvort einhverjar aðgerðir hefðu verið formgerðar 

vegna innflytjenda og hvort þjónustuveitendur upplifðu skort úrræða eða aðgerða vegna 

þjónustu við innflytjendur.  Niðurstöður könnunar eru fléttaðar inn í niðurstöður viðtalanna 

eins og við á og fyrirtæki og stofnanir eru greinanleg þar sem ekki er um trúnaðarupplýsingar 

að ræða. 
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7.1 Samfélagið – aðlögun og þátttaka 

Í lögum nr. 116/2012 um málefni innflytjenda er eins og áður sagði meginmarkmið að stuðla 

að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna. Leiðir að 

markmiðum er m.a. víðtækt samstarf og samþætting verkefna á meðal þeirra sem koma að 

málaflokknum, efling fræðslu og miðlun upplýsinga og  stuðningur við rannsóknir í málefnum 

innflytjenda.  

Í aðgerðaráætlun ríkisins í málefnum innflytjenda 2016-2019 er fjallað um samfélagið, 

lögð er áhersla á samfélagsviðhorf og að draga fram kosti fjölbreytileikans. Einnig er lögð 

áhersla á þátttöku innflytjenda í samfélaginu og bætt aðgengi innflytjenda að opinberum 

stofnunum og aukna þátttöku þeirra í samfélaginu. 

Flestir þeirra viðmælenda sem tekin voru viðtöl við lýstu því með einum eða öðrum 

hætti að gott væri að búa í Skagafirði og voru hugtökin rólegheit, öryggi og hjálpsemi gjarnan 

notuð til útskýringa. Flestir viðmælenda sögðust eiga félagsleg samskipti við vinnufélaga sína, 

áberandi var hvað viðmælendur frá Póllandi og Búlgaríu voru í miklu sambandi við samlanda 

sína og segja má að í þeirra tilfelli sé um samþættingu menningarheima að ræða. 

Viðmælandi ræddi einnig við tvo Þjóðverja. Annar hafði búið hér í stuttan tíma eða 

rúmlega ár. Viðkomandi talar engu að síður íslensku og á íslenskan maka. Viðkomandi lagði 

sig fram um að kynna sér samfélagið og nánasta umhverfi. Sá sem hafði búið hér lengi hafði 

lagt sig fram um að aðlaga sig að íslensku samfélagi og hafði farið mismunandi leiðir, talaði 

tungumálið reiprennandi en notaði eigið tungumál töluvert, gætti þess vel að kenna börnum 

sínum þýsku og talar alltaf þýsku við börnin heima. Einn viðmælendanna er frá Lettlandi og 

hefur aðlagast sérlega vel að eigin sögn, svo virðist vera sem viðkomandi sé kominn til að 

vera og finnst siðir, venjur og menning í íslensku samfélagi henta sér og sinni fjölskyldu vel. 

Hvað aðlögun varðar þá má segja að viðmælendur séu annaðhvort á stigi samþættingar 

eða aðskilnaðar þar sem þeir blanda menningarheimum saman eða taka meira en minna við 

íslenskri menningu og siðum og segja skilið að mestu við eigin menningu (Eyrún María 

Rúnarsdóttir, 2014). 

Töluverður munur var á svörum þeirra sem hafa verið lengi á Íslandi og hafa tekið þá 

ákvörðun að búa hér áfram og þeirra sem voru tiltölulega nýfluttir og voru að reyna að 

aðlagast samfélaginu. Það er jafnframt óhætt að segja að almennt voru viðmælendur 

jákvæðir, úrræðagóðir og lausnamiðaðir: 
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…ég segi við alla sem hingað koma að mér líði mjög vel og mér finnst allt gott [...]  ég fæ 
allskonar tækifæri sem eru ekki endilega til í [ nefnir landið sem viðkomandi kemur frá] 
það er hægt að gera allt sem manni dettur í hug, ef vantar pening þá vinn ég bara meira 
og ef ég vil gera meira þá geri ég bara meira ég bara finn lausnir [...] hér er líka ró, allir 
eru svo afslappaðir [hlær] já og svo öryggi, ég upplifi öryggi [ brosir og andvarpar ] (4). 

Annar komst svo að orði: 

…hér er ekkert stress –ég get farið upp í fjöll við förum í sund og getum gert allt 
mögulegt  […] hér er allt gott [brosir og kinkar kolli] (1). 

Misjafnt er hversu mikinn þátt viðmælendur taka í samfélaginu og einnig var misjafnt hvort 

þeir höfðu þörf eða löngun til þess að taka þátt. Flestir viðmælendanna leggja áherslu á 

vinnu og vinna mikið og daglegar venjur þeirra eru gjarnan sniðnar að þátttöku þeirra á 

atvinnumarkaði: 

...ég koma heim, vinna, koma heim, vinna og vinna [...] kannski koma fólk um helgar [...] 
tala og drekka kaffi [...] ekki fara á bar eða svona eða Kolaportið, í gamla daga kannski 
fara á barinn, ekki núna (6). 

Annar viðmælenda lýsti sínum félagslegu tengingum á þann hátt að hann og hans 

fjölskylda þekktu marga samlanda og hópurinn héldi saman. Viðkomandi hélt því einnig 

fram að flestar tengingar væru í gegnum vinnuna:  

….ég þekki fólk sem kemur frá mínu landi [hann á við samlanda sína]og flestir þeirra 
vinna í Fisk Seafood eða kjötvinnslunni [… ] hópurinn heldur sig saman og við hittumst 
reglulega, við hittum ekki marga Íslendinga en við erum að hittast og eigum samskipti og 
þekkjum hvert annað [...] mest af okkar samskiptum við annað fólk er í gegnum vinnuna, 
við erum eins og fjölskylda (1). 

Það kom einnig fram að þeir viðmælendur sem tala einhverja íslensku eða ensku virtust vera 

duglegri að finna leiðir til þess að taka þátt í samfélaginu:  

...ég hef reynt að taka þátt í því sem er að gerast í nærsamfélaginu [...] ég var búin að 
ákveða að verða þátttakandi og eignast mína eigin vini [...] ég fór í kirkjukórinn og það 
var mjög hjálplegt (5). 

Annar hafði gert tilraun til þess að byrja í prjónaklúbbi á viðkomandi stað, sem reyndist 
ekki sérlega góð upplifun: 

...ég fór strax í prjónahópinn í [nefndi viðkomandi klúbb] en það var ekki alveg besta 
leiðin [...] þegar ég kom inn og sagði góða kvöldið þá var enginn sem svaraði mér, allar 
konur voru að horfa á mig og skildu ekki neitt […] hver er ég hvað vil ég [andvarpar og 
hlær] (4). 



55 

Einn af viðmælendunum sagðist vera frekar feiminn en hafði gjarnan viljað komast inn í 

samfélagið með einhverjum hætti. Hann sagði það hafa flækt málin að fjölskylda makans  bjó 

á sama stað og því auðvelt að sækja félagsskap til þeirra. Gallinn var hins vegar sá að þá var 

einungis talað eigið tungumál, engin þörf fyrir íslensku eða ensku:  

…þetta er vandamál hér, þetta er grunnvandi hér vegna þess að  [...] eins og ég nefndi 
áður þá eru báðir bræðurnir frá [sama landi og viðmælandi og maki] þeir kunna ekki 
önnur tungumál, ensku eða íslensku [...] og þeir eyða allri helginni í að spila tölvuspil [...] 
ef ég  þarf að fara og hitta annað fólk [...] fólk héðan, Íslendinga þá er ég ringlaður, ég er 
aleinn [...] þú þekkir Wok Café? [...] við förum stundum þangað og í bakaríið [...] ég 
heimsótti grunnskólann, íþróttasalinn í skólanum, ef eitthvað er um að vera þá er það 
þar, þangað fara allir bæjarbúar, allur bærinn (7). 

Einn viðmælendanna, sem ekki er farin að tala íslensku, sagðist helst umgangast fólk úr 

vinnunni, annað hvort frá sama landi eða öðrum löndum en Íslandi, dóttir viðkomandi sá um 

að túlka samtalið: 

 …hún segir að hún er að reyna að tala íslensku og spjalla við fólk ef hún getur en hún 
skilur pínu íslensku en talar ekki neitt [...] hún segir að hún er ekki að taka þátt í neinu 
sérstöku í samfélaginu [...] kannski bara hittast í hópi fólks frá [ nefnir eigið land ]og 
hugsanlega öðrum  löndum en Íslandi,  fólk fer út saman og svoleiðis (8). 

Á viðmælendum má skilja að almennt sé félagsleg samvera eða þátttaka mikilvæg. Það er þó 

ljóst að stór hluti þeirra á í mestum samskiptum við samlanda sína og tekur lítinn þátt í öðru. 

Þó eru einnig viðmælendur sem hafa tekið ákvörðun um að taka þátt og tilheyra en 

undantekningarlítið eru það þeir viðmælendur sem hafa annað hvort talað einhverja íslensku 

eða ensku. Flestir eiga sín félagslegu samskipti í gegnum vinnuna eða við samlanda sína. 

Niðurstöður sýna að það eru tvær meginástæður fyrir því að viðmælendur flytja í 

Skagafjörð, atvinna og ástin. Einhverjir viðmælenda höfðu komið til þess að vinna í stuttum 

lotum og farið svo heim á milli en engin viðmælendanna sem rannsakandi ræddi við var í 

þeirri stöðu í augnablikinu, fólk var annaðhvort flutt í Skagafjörð með alla fjölskylduna og 

með áform um að búa hér áfram eða það kom til þess að vinna og kynntist svo maka sínum 

eða ástinni og ákvað í framhaldi af því að vera um kyrrt. Enginn viðmælendanna var hér einn 

og án maka eða fjölskyldu sem þýðir að það eru ekki bara einstaklingar að aðlaga sig að nýju 

samfélagi heldur heilar fjölskyldur, maki og börn. Einn þeirra komst svo að orði: 

…það er bara þrjár ástæður fyrir því að fólk flytur í Skagafjörð [...] vinna, hestar og ástin 
[hlær] (4). 
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Fleiri höfðu sömu sögu að segja, höfðu komið til að vinna í stuttan tíma eða ferðast og urðu 

ástfangnir: 

…ég féll fyrir makanum mínum og staðnum hér og kom svo endanlega [nefnir ártal] 
þegar ég var búinn að klára háskólanámið mitt [...] allir heima voru í sjokki, hvað ég væri 
að fara að gera með meistaragráðu á bóndabæ, ég vildi bara prufa og upplifa og var svo 
ungur og opinn fyrir öllu (5). 

Það kom fram í flest öllum viðtölum, á einn eða annan hátt, að fólki líður vel í þeim 

aðstæðum sem það er í og það hefur fengið einhverja aðstoð á einn eða annan hátt til þess 

að koma sér fyrir og útvega sér þau gögn sem nauðsynleg eru þegar fólk flyst til annars lands. 

En það kemur einnig fram að sú aðstoð sem fólk hefur fengið hefur ekki verið með 

formlegum hætti eða frá hinu opinbera heldur í gegnum vini eða kunningja sem eru með 

einhverja reynslu. Í stefnu ríkisins frá 2016 – 2019 um aðlögun innflytjenda er mælst til þess 

að sveitarfélögin í landinu móti eigin stefnu í innflytjendamálum til þess að tryggja hagsmuni 

innflytjenda. Í stefnunni kemur meðal annars fram að aðgengi að allri opinberri þjónustu 

þurfi að vera gott og bæta þurfi upplýsingagjöf un réttindi og skyldur innflytjenda 

(Ríkisendurskoðun, 2015). Sveitarfélög starfa samkvæmt sveitarstjórnalögum nr. 38/2011 og 

þeim er skylt að annast þau verkefni sem þeim er falið í lögum. Ljóst er að sveitarfélögin spila 

lykilhlutverk í móttöku innflytjenda því þar fer hin eiginlega nærþjónusta fram. 

Í spurningakönnun sem send var út til fyrirtækja og stofnana í Skagafirði var spurt um 

eftirfarandi: Hefur ykkar fyrirtæki eða stofnun formgert einhverjar aðgerðir vegna þjónustu 

við innflytjendur? 55% svarenda segja að viðkomandi stofnun eða fyrirtæki hafi ekki formgert 

neinar aðgerðir á meðan að 45% segjast hafa formgert aðgerðir. Þær stofnanir sem svara 

spurningunni jákvætt eru fyrst og fremst skólarnir og í þessu tilfelli öll skólastigin, leik- grunn-

og framhaldsskólinn og Háskólinn á Hólum.  Ljóst er að grunnskólar í Skagafirði hafa formgert 

aðgerðir þar sem þeim er það skylt samkvæmt lögum. Hverjum grunnskóla ber að útbúa 

móttökuáætlun í sínum skóla. Grunnskólarnir þrír í Skagafirði eru 15% svarenda.  
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Mynd 8. Svör við spurningunni: Hefur ykkar stofnun/fyrirtæki formgert einhverjar aðgerðir vegna 
þjónustu við innflytjendur? 

 

Einnig svara mannauðsstjóri og félagsmálastjóri sveitarfélagsins spurningunni játandi. Önnur 

spurning könnunarinnar er í beinu framhaldi af spurningu eitt og á við þá sem svara þeirri 

spurningu játandi, sem eru 9 af 11 svarendum.  Spurt er: Ef já, til hvaða aðgerða hafið þið 

gripið?  Fram kemur að grunnskólarnir þrír hafa unnið móttökuáætlanir sem fylgt er þegar að 

tekið er á móti nemendum með annað móðurmál en íslensku. Einnig kemur fram að í Árskóla 

hefur túlkaþjónusta verið nýtt og áhersla verið lögð á aukna íslenskukennslu. Í 

Varmahlíðarskóla heldur deildarstjóri stoðþjónustu utan um nýbúakennslu og tekur 

ákvarðanir um áherslur í kennslu með umsjónarkennara, deildarstjóra, stuðningskennara og 

foreldrum. Í Grunnskólanum austan Vatna er lögð áhersla á greiða leið að túlkaþjónustu og 

aðlögun námsefnis. 

Tveir af þremur leikskólum segjast hafa mótað aðgerðir. Í leikskólanum Ársölum er 

foreldrum afhent mappa eða orðabók yfir heiti á hlutum, dagskipulagi og daglegum 

athöfnum. Leikskólinn hefur einnig lagt sig fram um að greiða aðgengi fólks að túlkaþjónustu. 

Í leikskólanum Tröllaborg er kafli um móttöku nýbúa í öryggishandbók sem unnið er eftir. Í 

Háskólanum á Hólum er lögð áhersla á að starfsfólk og nemendur af erlendum uppruna séu 

upplýstir um réttindi sín og íslenskt stuðningskerfi og umgjörð til leiks og starfs. 

Í svörum mannauðsstjóra sveitarfélagsins kemur fram að efni inni á heimasíðu 

sveitarfélagsins hafi verið þýtt yfir á önnur tungumál. Hvað félagsþjónustu Skagafjarðar varða 

þá kemur fram að sótt hafi verið um styrk úr Þróunarsjóði innflytjendamála vegna 

innflytjendaverkefnis sem bar heitið Velkomin í Skagafjörð. Markmið verkefnisins var að 

sinna lögbundnum verkefnum sveitarfélagsins sem og valkvæðra verkefna til hagsbóta fyrir 

45% 

55% 

Já Nei
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íbúa sveitarfélagsins, taka vel á móti nýbúum og upplýsa þá um réttindi þeirra og þá 

þjónustu sem sveitarfélagið býður upp á. Einnig var gerð könnun af tveimur sjálfboðaliðum á 

vegum Evrópu unga fólksins um hagi innflytjenda í Skagafirði. Rauðakrossdeild Skagafjarðar 

var einn af svarendum könnunarinnar. Fram kom að þeir hefðu ekki formgert aðgerðir í 

Skagafirði í málefnum innflytjenda en teldu engu að síður að aðgerðir skorti. En þess má geta 

að Rauði krossinn á Íslandi hefur farið af stað með ýmis verkefni sem snúa að því að aðstoða 

innflytjendur við að fóta sig betur í samfélaginu (Rauði krossinn, e.d.). 

Fyrirtæki og stofnanir voru einnig spurð eftirfarandi spurningar: Eru einhver úrræði sem 

ykkur finnst skorta í ykkar starfsemi varðandi þjónustu við innflytjendur? 80% svarenda segja 

að skortur sé á úrræðum í þjónustu við innflytjendur í Skagafirði á meðan að 20% upplifa ekki 

slíkan skort. Fróðlegt er að bera þessar tölur saman við niðurstöður úr spurningu eitt þar sem 

45% svarenda segjast hafa formgert aðgerðir og nefna dæmi um leiðir á meðan að 55% 

segjast ekki hafa gert neitt. Draga má þá ályktun að þrátt fyrir að sum fyrirtæki og stofnanir 

hafa ekki formgert aðgerðir þá upplifa þau engu að síður ákveðinn skort. Eins má álykta að 

hluti af þeim hópi sem formgert hefur einhverjar aðgerðir upplifi engu að síður skort. 

 

 

Mynd 9. Svör við spurningunni: Eru einhver úrræði sem ykkur finnst skorta í starfsemi fyrirtækja 
eða stofnana varðandi þjónustu við innflytjendur? 

 

Spurning 4 er í er í samhengi við spurningu 3. En hér er spurt:  Ef já hvaða úrræði telur þú að 

skorti? 80% svarenda svara þessari spurningu. Það svar sem kom oftast fram var skortur á 

móttökuáætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar vegna innflytjenda, flestir voru sammála um að 

þessa áætlun skorti. Annað sem nefnt var í þessu samhengi er betra aðgengi að 

túlkaþjónustu, ýtarlegri og aðgengilegri upplýsingar um þjónustu á heimasíðum stofnana og 
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55% 

Já Nei
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að einhvers staðar væri að finna regluverk um réttindi og skyldur innflytjenda á öðrum 

tungumálum. Hvað börnin varðar þá var talað um fleiri stuðningstíma í íslensku í skólunum. 

Einnig var stuðningur og hvatning frá fyrirtækjum til þess að sækja íslenskunámskeið 

nefndur. Þau atriði sem koma fram í þessari könnun eru í samhengi við áherslur ríkisins í 

stefnumótun sinni þar sem lagt er til að sveitarfélög móti eigin áætlun til þess að stuðla að 

því að tekið sé vel á móti innflytjendum. Því til stuðnings er lögfesting Fjölmenningarseturs, 

en Fjölmenningarsetur gegnir því hlutverki að veita sveitarfélögum ráðgjöf og stuðning. 

Einnig er lögð áhersla á að draga fram tækifæri sem felast í ólíkum menningarheimum og 

sömuleiðis lögð áhersla á bætt aðgengi að opinberum þjónustustofnunum sem og eflingu 

fagþekkingar starfsfólks í þjónustu við innflytjendur eins og kemur fram bæði hjá 

viðmælendum sjálfum sem og í svörum fyrirtækja og stofnana. Mælingar á viðhorfum er eitt 

af verkefnum sveitarfélaganna ásamt kynningu og framsetningu á þeim tækifærum sem 

felast í fjölbreytilegu samfélagi (Þingskjal 1285/2016-2019). 

Ef tekin eru saman svör innflytjenda um samfélagsmál, niðurstöður frá fyrirtækjum og 

stofnunum sveitarfélagsins ásamt áherslum ríkisins er ljóst að um nokkurt samræmi er að 

ræða í málefnum innflytjenda. Áherslan er fyrst og fremst á bætt aðgengi og þjónustu og sú 

leið sem liggur beinast við er gerð móttökuáætlunar í sveitarfélaginu sem tæki þá tillit til 

þess sem er ábótavant og viðmælendur nefna.  

Upplifun viðmælenda var almennt sú að upplýsingagjöf hefði mátt vera meiri og betri, 

fólk hafði ekki haft miklar upplýsingar þegar að það kom til landsins og var almennt ekki með 

hugmyndir um hvaða leiðir væru farsælastar til að afla upplýsinganna. Fram kom að fólk 

hafði almennt litla eða engar hugmyndir um lagalegan rétt eða skyldur hér á landi. 

…fólk kemur að vinna, þá veit það ekki hvað það á að gera, hvaða pappíra það á að fylla 
út og panta tíma hér og þar […] engir túlkar bara vinir sem hjálpa (6).  

7.2  Fjölskyldan – húsnæðismál og þjónusta 

Eins og áður sagði eru allir viðmælendur í rannsókninni fjölskyldufólk. Þrír viðmælenda höfðu 

flust til Íslands með fjölskylduna sína, annað hvort maka og börn eða bara maka. Tveir höfðu 

flust í Skagafjörð til þess að vinna og voru nú komnir með fjölskyldu, báðir með maka frá 

sama landi og þeir sjálfir.  Þrír viðmælenda höfðu flust í Skagafjörð vegna þess að þeir urðu 

ástfangnir af íslenskum einstaklingi sem þeir fóru að búa með og stofna fjölskyldu. Hjá þeim 

einstaklingum sem fluttu hingað með börnin sín virðist hafa gengið afar vel að aðlaga börnin 
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inn í viðkomandi skóla og í tómstundir. Þeir viðmælendur sem áttu börn á leikskólum töluðu 

einnig vel um aðlögunina og samstarfið við leikskólann. Húsnæðismál voru ofarlega í huga 

flestra og sem og aðlögun barna í skóla, leikskóla og tómstundastarf.  

Samkvæmt Þjóðskrá Íslands (2019) voru 45.130 erlendir ríkisborgarar búsettir hér á landi 

þann 1. mars 2019 og hefur þeim farið fjölgandi nánast á hverju ári undanfarin ár. Pólverjar 

hafa verið fjölmennastir innflytjenda á landsvísu og það sama gildir um Sveitarfélagið 

Skagafjörð (Hagstofa Íslands, 2018 b). Fjölskyldan er ein af stoðum framkvæmdaáætlunar 

ríkisins 2016 – 2019 og áhersluþættir meðal annars húsnæðismál og velferð, reynt er að 

skapa öllum fjölskyldum sem best skilyrði (Þingskjal 1285/2016-2019). 

Þeir viðmælendur sem að höfðu verið í húsnæðisleit töluðu um það hversu erfitt það er 

að fá húsnæði, einhverjir höfðu leitað til sveitarfélagsins en höfðu ekki fengið aðstoð þar. 

Flestir höfðu fengið aðstoð í gengum vinnuna, annaðhvort frá vinnuveitendum eða 

samstarfsmönnum: 

…það var erfitt að finna húsnæði, dagblöð og samfélagsmiðlar, yfirmaður okkar hjálpaði 
okkur að finna […] hún fann eitthvað, talaði við fólk og hjálpaði okkur […] við skrifuðum 
undir einhverja pappíra í Ráðhúsinu sem áttu að hjálpa okkur að fá húsnæði en við 
fundum svo húsnæði sjálf (1). 

Þessi mál reyndust mörgum erfið, fyrir utan þá sem eignuðust kærasta eða kærustu sem áttu 

húsnæði fyrir: 

…ég held  bara að á einhverjum pappírum sem innflytjendur fá þegar þeir koma til 
Íslands og um leið og þeir koma í Sauðárkrókur þá fá þeir lista með kontaktaðilum við 
hvern og einn sem flyst hingað, jafnvel einn sem talar hvert tungumál (2). 

Í sérhefti félagsvísa um innflytjendur birtir Hagstofa Íslands umfjöllun um félagslega velferð 

innflytjenda. Þar segir að  algengt sé að innflytjendur séu á leigumarkaði, að innflytjendur búi 

þröngt og  tölur bendi til þess að þeir búi í lakara húsnæði en innlendir m.t.t. þakleka, raka 

eða fúa (Hagstofa Íslands, 2019).  

Almennt héldu viðmælendur því fram að fjölskyldan væri að aðlagast vel og liði vel í nýju 

umhverfi. Sérstaklega voru viðmælendur jákvæðir í garð þeirra aðila er komu að þjónustu við 

börnin þeirra í samfélaginu. Hér lýsir einn viðmælendanna aðlögun fjölskyldunnar og  

barnanna að skólanum: 

…þegar við koma hér, það var frekar erfitt, það voru allir svolítið kvíðnir, vinnan og bara 
allt nýtt […] hér á Íslandi, er til hrós[ roos eða hrós] allt er eins og það á að vera (1). 
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Viðmælendur voru sérlega ánægðir með aðlögun barna sinna í skólanum og töluðu 

sérstaklega um góða þjónustu og skilning innan skólanna: 

…þetta var svolítið erfitt af því að við tölum enga íslensku, en núna er allt í góðu lagi, 
þetta verður betra og betra og […] strákarnir æfa körfubolta og fótbolta og þeir eru 
hamingjusamir (1). 

Annar viðmælandi nefndi eftirfarandi: 

…ég er ánægður með akstursþjónustuna við börnin sem eru að fara í skólann og ég er 
líka ánægður með hvernig skólaaksturinn er nýttur á suma viðburði í skólanum […]  þá 
losnum við foreldrarnir við aksturinn Mér finnst fín tilboð fyrir börn varðandi tómstundir 
og íþróttir þrátt fyrir að barnið mitt sé ekki mikið fyrir það (5). 

Viðmælendur voru almennt ánægðir með þá þjónustu sem þeir voru að fá og nokkur 

samhljómur var á meðal þeirra varðandi aðlögun að samfélaginu, hún gengi vel. Þó var nefnt 

að vöntun væri á túlkum: 

…það væri gott að fá einhvern sem gæti talað sama tungumál í stað þess að fólk tali við 
einhvern sem ekki skilur (2). 

Þrátt fyrir almennt mikla jákvæðni vegna aðlögunar og líðan fjölskyldunnar í nýju landi og 

samfélagi koma upp vandamál í daglegu lífi. Flest þeirra mála sem nefnd voru tengjast 

tungumálaerfiðleikum á einn eða annan hátt  og vöntun á upplýsingum á öðru tungumáli en 

íslensku. Einn viðmælendanna nefndi að vöntun væri á upplýsingum um kerfið almennt, 

viðkomandi vitnaði í heimasíðu Fjölmenningarseturs og benti á að þar væri bara gamlar 

upplýsingar að finna, Þjóðskrá væri skásti kosturinn til þess að afla sér upplýsinga sem 

innflytjandi.  

Fram kom sú hugmynd að útbúinn væri „einhverskonar pakki“ hjá sveitarfélaginu sem 

innflytjendur fengju í hendur þegar að þeir flyttust í sveitarfélagið. Í upplýsingapakkanum  

væri einhver ákveðinn starfsmaður tilgreindur, sem hægt væri að leita til með ýmsar 

spurningar ásamt því að upplýsingar um helstu þjónustu í sveitarfélaginu væru settar fram á 

mismunandi tungumálum. Einnig var talað um mikilvægi þess að viðkomandi starfsmaður 

væri fær um að tala önnur tungumál, mikilvægt væri fyrir fólk að geta rætt við einhvern á 

eigin tungumáli, því algengt væri að t.d. Pólverjar og Búlgarar töluðu ekki önnur tungumál en 

þeirra eigið.   

…fólk er feimið og með lítið sjálfstraust og er ekki með menntun, ég þarf að fara í Ráðhús 
og tala við fólk sem skilur mig ekki, held að þetta sé erfitt fyrir fólk (7). 
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Upplýsingapakki sem nefndur er af viðmælanda gæti í raun vel verið hluti af móttökuáætlun 

sveitarfélagsins sem nefnd hefur verið og lagt er til að unnin sé í framkvæmdaáætlun. Við 

gerð slíkrar áætlunar er líklegt að myndað yrði teymi starfsmanna eða einhver hópur fólks 

kallaður til og því samhengi leggur einn af viðmælendunum eftirfarandi til: 

…ég held líka að það væri gott að innflytjendur kæmu að vinnu móttökuáætlunar þannig 
að þeir gætu haft áhrif á hvað stendur í henni (5). 

Annar kom fram með eftirfarandi hugmynd: 

…það væri mjög gott ef hægt væri að vera með opna síðu þar sem við gætum spurt um 
ýmislegt, um kerfið hér á Íslandi, hvernig allt virkar og svoleiðis […] til dæmis allt um 
atvinnuleysisbætur og svoleiðis (1). 

7.3 Menntun – börn og fullorðnir 

Í stefnu og framkvæmdaáætlunum ríkisins í málefnum innflytjenda hefur verið lögð áhersla á 

menntun með einhverjum hætti. Lagaákvæði voru sett um gerð móttökuáætlana í grunn– og 

framhaldsskólum eftir að í ljós kom að lesskilningur barna innflytjenda hafði hrapað mikið 

(Velferðarráðuneyti, 2016). Í  áætlun 2007 er lögð áhersla á íslenskukennslu barna með 

annað tungumál en íslensku og sömuleiðis er lögð áhersla á að tryggja börnum með annað 

tungumál kennslu í sínu móðurmáli í samræmi við ákvæði laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 

nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Þrátt fyrir ákvæði laga og áætlanir ríkisstjórnar er ekki allt 

sem samræmist stefnu um aðlögun innflytjenda. Kannanir hafa leitt í ljós að börn 

innflytjenda sækja síður menntun á framhaldsskólastigi og brottfall úr framhaldskólum er 

einnig hærra á meðal innflytjenda (Hagstofa Íslands, 2015).   

Í framkvæmdaáætlun ríkisins í málefnum innflytjenda, 2016 – 2019, var aukin áhersla 

lögð á menntun. Lögð var áhersla á jöfn tækifæri til menntunar og unnið var markvisst að því 

að draga úr brottfalli ungmenna úr framhaldskólum með auknum og betri stuðningi við 

nemendur. Í sömu framkvæmdaáætlun var einnig lögð áhersla á að taka tillit til bakgrunns og 

tungumálafærni ásamt almennri færni. Einnig var lögð áhersla á þátttöku foreldra bæði í leik- 

og grunnskóla og túlkaþjónustu í því samhengi. Stjórnvöld virðast gera sér ljóst að 

námsárangur á lægri skólastigum og færni í íslensku er undirstaða aðlögunar að samfélaginu 

(Velferðarráðuneytið, 2016). 

Þegar svör viðmælenda um menntun voru tekin saman voru helstu áhersluatriðin 

íslenskukennsla og skólaganga barna. Þeir viðmælendur sem eiga börn á skólaaldri voru 
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almennt ánægðir með skólagöngu barna sinna og þá þjónustu sem börnin þeirra voru að fá í 

skólunum:  

…það er allt frábært […]  skólastjórinn í skólanum er mjög indæll og hjálpsamur og 
starfsfólkið er mjög hjálpsamt og gott við okkur (1). 

Einn viðmælandinn nefndi þó að hann hefði vel getað hugsað sér að barnið hans hefði fengið 

meiri kennslu í sínu móðurmáli í grunnskólanum: 

…ég hef heyrt að börn með annað móðurmál en íslensku eigi rétt á því að fá kennslu en 
ég vissi ekki af þessu fyrr en núna og barnið mitt er að verða búið með grunnskólann […] 
ég myndi líka vilja að það væri unnið betur með tvítyngd börn í skólanum (5). 

Viðmælendur töluðu um andann í skólum barnanna þeirra, í samanburði við heimaland, og 

einnig var nefnt að á Íslandi væru notaðar aðrar nálganir og uppeldisaðferðir en þau ættu að 

venjast: 

…sonur minn var 5 ára þegar að hann flutti með mér og honum var tekið mjög vel […] ég 
var á námskeiði í þjónandi leiðsögn og það er notað mikið hér á Íslandi en ekki í 
(heimalandi viðkomandi) […] þar er meiri refsing og ef það virkar þá meiri refsing þangað 
til það virkar [hlær ] hér er allt öðruvísi (4). 

Hvað menntun viðmælendanna sjálfra varðar þá má segja að allir viðmælendur hafi verið 

með einhverja menntun, fleiri en færri með einhverja grunnmenntun í iðngreinum. Einn 

viðmælendanna var með stúdentspróf og þrír með háskólamenntun. Er viðmælendur voru 

spurðir hvort þeir teldu sig hafa tækifæri til menntunar á Íslandi voru þeir almennt jákvæðir 

en töluðu um að tungumálið skipti öllu máli, þeir þyrftu að kunna íslensku. Allflestir 

viðmælendanna voru búnir að taka einhver námskeið í íslensku á vegum Farskólans, 

miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra, og sumir fleiri en eitt námskeið. Einnig kom 

fram að tveir viðmælenda höfðu lært íslensku í gegnum veraldarvefinn, tekið rafrænt 

námskeið fyrir byrjendur sem heitir Icelandic Online. Einnig höfðu flestir viðmælendanna 

fengið fregnir af íslenskunámskeiðum í gegnum vinnuna en sumir atvinnurekendur voru 

farnir að greiða námskeiðin á móti stéttarfélögum einstaklinganna og það veitti þeim 

hvatningu til að sækja námskeiðin. 

…já hún er búin að fá tvö námskeið í íslensku […] vinnan sagði frá námskeiðinu, það var 
búið að skrifa það á blað (8). 
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…í vinnunni var okkur sagt frá íslenskunámskeiði í Farskólanum […]við vorum öll saman á 
námskeiði í Farskólanum […]okkur var sagt að við gætum farið ef við vildum, þetta er 
mjög gott og vinnan borgar hluta (1). 

Það skal þó tekið fram að viðmælendur voru misánægðir með námskeiðin og gagnsemi 

þeirra. Nefnt var að kennarinn yrði  að kunna ensku og einnig var nefnt að einhver 

námskeiðanna hefðu snúist meira um félagsfærni en íslensku og misjafnt virtist vera hvað 

viðmælendur fengu  út úr námskeiðunum og hvort þeir hafðu áhuga á að fara á fleiri 

námskeið. 

…svo fór ég á tungumálanámskeið […] það var ekki kennd mikil íslenska, ég lærði ekki 
mikið en ég þekki enn alla sem voru á námskeiðinu […] þetta var stutt námskeið, við 
vorum að grínast, ræða hvernig Íslendingar haga sér, hvernig þeir nota sum orð og svona 
ýmislegt [hlær] það var ekki mikil málfræði eða neitt þess háttar það var mikilvægt að 
eftir þetta námskeið gat ég heilsað fólki á götunni og í Skaffó, ég gat talað við fólk og ef 
mig vantaði eitthvað þá vissi ég við hvern ég gat talað […] þessi er að vinna þarna og 
þessi þarna svoleiðis og ég get hringt í fólk [… ] þetta var svona net og það var mjög 
mikilvægt (4). 

...ég hef verið í Farskólanum […] ég fékk upplýsingar um námskeiði hjá [gefur upp nafn á 
samlanda] ég er ekki viss um að ég muni fara aftur [staldrar við] þú veist ég er ekki viss 
um að kennarinn skilji ensku og við þurfum að nota Google translate […] þetta var ekki 
alveg nógu nytsamlegt fyrir mig (7). 

Einn viðmælendanna hafði einnig farið á námskeið  í tengslum við áhugamál, fannst fræðslan 

góð en upplifði að ekki hefði verið tekið tillit til hans íslenskukunnáttu þegar að kom að 

prófinu  og hann tók ekki prófið:  

…ég er líka búin fara á námskeið, búin borga, fara þrjú til fjögur sinnum, svo koma próf, 
ég ekki lesa íslenska […] hann kannski segja túlka en hann gleyma, enginn túlka og ég 
ekki skilja (6). 

Í viðtölunum kom skýrt fram meðvitund viðmælenda um mikilvægi þess að skilja og geta 

talað íslensku. Flestir höfðu sótt einhver námskeið og áhugi virtist vera fyrir hendi. Þó var 

meiri hluti þeirra í miklum samskiptum við samlanda þar sem viðmælendur töluðu saman á 

eigin tungumáli. Það má segja að það hafi verið nokkuð skýrt að þeir sem töluðu íslensku 

voru í meiri samskiptum við Íslendinga og áttu það sameiginlegt að upplifa fleiri möguleika 

hvað framhaldsnám varðar.  

…það sem skiptir allra mestu máli það er að læra tungumálið, ef maður ætlar að vera 
með í samfélaginu þá þarf maður að skilja málið (1). 
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Þó voru einhverjir sem töluðu litla sem enga íslensku og  sögðust hafa sömu tækifæri og 

aðrir, þyrftu bara að læra málið betur. Áhugi var fyrir námskeiðum í íslensku en að 

grunnnámskeiðum í Farskólanum loknum þá virtist skorta eitthvert framhald eða í það 

minnsta leiðbeiningar um framhald. 

… það þarf upplýsingar um íslenskunámskeið […] ég vildi fara á námskeið hér en ég fann 
ekki neitt og það virtist enginn vita neitt (3). 

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að geta talað annaðhvort íslensku eða 

ensku. Sumir töluðu um að börnin væru mun lengra á veg komin og mjög mikil ánægja var 

með að fyrirtæki væru að hvetja til þess að fólk lærði íslensku með því að greiða hluta 

námskeiðanna. 

...ég er viss um [...] ég tala íslensku og ég er jákvæður [hugsar í smá stund] Já ég held að 
það hafi pínu áhrif. En þetta er ekki bara tungumál þetta er allt saman, ég þekki marga 
sem nenna ekki að læra og nenna ekki að taka þátt í neinu […] koma bara til að vinna, 
koma heim með laun og senda peninga heim […] þeir umgangast bara helst hvorn 
annan, koma bara til að vinna (4). 

7.4  Vinnumarkaður – starfsánægja og tækifæri 

Ein af ástæðum þess að fólk flytur á milli landa eru aukin atvinnutækifæri. Í vestur Evrópu, að 

Íslandi meðtöldu, eru hlutskipti innflytjenda gjarnan þau að ráða sig til starfa í verst launuðu 

og óþrifalegustu störfin. Fram kemur í niðurstöðum rannsókna í Bretlandi að með 

innflytjendum skapist í raun störf. Umræða bæði hér og erlendis hefur gjarnan gengið út á 

það að innflytjendur taki störf frá innfæddum. Svo virðist ekki vera, innflytjendur vinna 

gjarnan þau störf sem innfæddir hafa ekki áhuga á að starfa við. En samhliða skapast önnur 

störf með tilkomu fólksfjölgunar í landinu, störfum fjölgar í þeim greinum sem fyrir voru og 

fleiri nýjar greinar bætast við (Félagsmálaráðuneytið, 2005).  

Viðmælendurnir átta voru allir í einhverju starfi. Tveir voru í sjálfstæðum rekstri en hinir 

sex unnu annað hvort hjá stofnunum sveitarfélagsins eða í fyrirtækjum Kaupfélags 

Skagfirðinga. Meirihluti viðmælenda kom til landsins til þess að vinna. Sumir þeirra hafa 

komið í styttri lotur, farið svo heim og komið aftur og aðrir hafa komið og ætlað að vinna í 

takmarkaðan tíma en ílengdust svo, urðu jafnvel ástfangnir. Fæstir viðmælendanna voru í 

starfi miðað við menntunarstig þeirra. Þó má segja að þeir einstaklingar sem starfa sjálfstætt 

séu í starfi miðað við menntunarstig. Þess skal þó getið að viðmælendur höfðu ekki endilega 
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sóst eftir vinnu við það sem þeir eru menntaðir til og höfðu það ekki endilega í hyggju, 

sögðust sáttir við það starf sem þeir voru í.   

Viðmælendur voru almennt ánægðir með vinnustaðinn sinn. Þeir upplifa að þeir fái 

félagsskap í vinnunni og geta fengið aðstoð við ýmislegt, þurfi þeir á því að halda. 

Rannsakandi ræddi launin ekki sérstaklega, heldur spurði opið um vinnustaðinn, hvernig fólki 

líkaði að vinna á viðkomandi vinnustað o.s.frv. Eftirfarandi svör komu fram um málefnið og 

var fólk almennt opið og frekar jákvætt: 

…fólk kemur vinna og veit ekki hvað það gera, hvaða pappíra og svoleiðis, ég skil […]  líka 
panta tíma hér og þar, nýja fólkið þarf hjálp, ég er stundum hjálpa (6). 

…mér líður vel í vinnuni  […] en Fisk Seefood er fyrsti vinnustaðurinn minn á Íslandi svo 
að ég hef í raun engan samanburð, ég þekki ekkert annað  […] mér líður vel í vinnunni og 
konunni minni líka, okkur finnst betra að vinna á Íslandi en [nefnir eigið land] vinnutími 
og laun er betra hér á Íslandi (1). 

Annar viðmælandi nefndi aukna ábyrgð en sömu laun en leit á breytinguna sem tækifæri og 

var ánægður með þróunina, launin voru ekki aðalatriðið: 

…um sko […] yfirmenn mínir uppgötvuðu hæfileika mína og fóru að kenna mér nýja hluti, 
sem er gott. Ég vil vaxa í starfi, en launin eru þau sömu [hlær] aukin ábyrgð en sömu 
laun, en ég talaði við samstarfsmenn mína og þeir eru á sömu launum svo þetta er í lagi 
[hlær] (7). 

Viðmælendur höfðu allar skoðanir á sinni atvinnu og vinnustaðnum og sumir voru búnir að 

gera samanburð og vega og meta kosti og galla: 

[Hlær]…bara eins og hann er, þetta er bara vinna, þetta er bara eins og það er […] ég vil 
geta unnið sjö tíma  frá sjö til þrjú og vera þá búinn og ég fæ svipuð laun fyrir sjö tíma í 
fiski í stað þess að vinna lengur annarsstaðar […] get borgað minna fyrir leikskólann […] 
þú veist hvernig þetta er í FISK (2). 

Fleiri en færri töldu sig hafa næg atvinnutækifæri enda voru sumir í fleiri en einni vinnu og 

aðrir jafnvel höfðu ráðið sig þannig að þeir unnu  ákveðin tímabil, unnu mesta álagstímann  

og fóru svo í næstu vinnu og svo koll af kolli: 

…ég held að ég geti fengið aðra vinnu, út um allt […] ég get fengið aðra vinnu en ég 
nenni ekki að skipta um vinnu, ég er búin að skipta vinnu einu sinni (2). 

Þegar rætt var um tækifæri til atvinnu var fólk einnig almennt jákvætt og sagðist frekar en 

ekki geta skipt um vinnustað hefði það löngun til þess: 
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…það er allt til, það er nóg af tækifærum [...]  þú opnar bara Sjónhornið og finnur 
eitthvað [hlær] ég tala íslensku og er jákvæður (4). 

…ég elska að vinna sláturhús […] kemur alltaf nýtt fólk. Mörg ár ég gera svona koma bara 
í tímabil og skipta svo [...] ekki vandamálið að fá vinnu gæta skipt um vinnu, nóg vinna 
(6). 

...henni finnst vinnustaðurinn góður og vinnan góð og ekki of erfið […] hún segir líka 
fólkið er gott sem vinnur þar. Það er erfitt að finna vinnu ef maður kann ekki að tala 
íslensku (8).  

Ef viðmælendur nefndu eitthvað sem væri hamlandi í þessu skyni þá var það tungumálið. 

Það kom skýrt fram að ef einstaklingurinn talar ekki málið þá er mun erfiðara að fara af stað 

og sækja um nýja vinnu og sömuleiðis fækkar möguleikunum. 

…hann segist myndi hafa fleiri atvinnumöguelika ef hann talaði íslensku (1). 

Eins og fram hefur komið hér að ofan þá koma innflytjendur gjarnan til landsins vegna 

atvinnu og ílengjast svo í framhaldi af því. Í framkvæmdaáætlun ríkisins frá 2007 var lögð 

áhersla á jöfn tækifæri til atvinnu og íslenskukennslu fyrir fullorðna sem er sannarlega í 

samhengi við það sem viðmælendur segja. Einnig voru sett fram markmið um atvinnumál að 

erlendir ríkisborgarar hafi tilskilin atvinnu- og dvalarleyfi og njóti sömu kjara og réttinda og 

aðrir (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Í framkvæmdaáætlun frá 2016 – 2019 er lögð rík áhersla 

á þátttöku á vinnumarkaði. Innflytjendur njóti sömu kjara og aðrir og lögð áhersla á að tengja 

menntun þeirra við atvinnullífið og fjölga þannig innflytjendum í ákveðnum fagstéttum.   

Í skýrslu Hagstofu Íslands sem kom út í janúar 2019 segir að innflytjendur hafi gott 

aðgengi að íslenskum vinnumarkaði en þar segir jafnframt að þeir innflytjendu séu með 

hlutfallsega lægri heildartekjur en innfæddir og séu ekki í störfum samkvæmt menntun. 

Niðurstöður Hagstofunar eru af sama meiði og niðurstöður viðtalanna og segja má að 

aðgerðir ríkisins séu viðbrögð við því sem bæta má og þarf að bæta en það eru engu að síður 

sveitarfélögin sem fylgja þurfa þorra verkefnanna eftir.   
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8 Umræður  

Eins og fram kom í upphafi þá er markmið verkefnisins tvíþætt. Annars vegar að greina stöðu 

í málefnum innflytjenda í Sveitarfélaginu Skagafirði í samanburði við stefnu ríkisins og þær 

aðgerðaáætlanir sem gerðar hafa verið. Hins vegar er markmið verkefnisins að hvetja 

Sveitarfélagið Skagafjörð til umbóta með stefnumótun í málefnum innflytjenda. Fyrri 

rannsóknarspurningin er svohljóðandi: Hver er núverandi staða innflytjendamála í 

Sveitarfélaginu Skagafirði?  

Stutta svarið við spurningunni er að staða innflytjendamála í Sveitarfélaginu Skagafirði sé 

um margt góð en engu að síður eru margir þættir sem þarfnast úrbóta. Staðan er góð að því 

leyti að innflytjendum virðist líða vel en segja má að hún sé slæm hvað varðar skort á 

aðgerðum og stefnumótun sveitarfélagsins um málefni innflytjenda. Staðan var greind út frá 

þeim fjórum stoðum sem lögð er áhersla á í Framkvæmdaáætlun ríkisins 2016-2019. 

Stoðirnar eru samfélagsstoð, fjölskylda, menntun og vinnumarkaður. Hvað samfélagsstoðina 

varðar þá er ljóst að innflytjendur í Skagafirði eru mjög misjafnlega aðlagaðir að samfélaginu. 

Þannig virðist sem samfélagsleg aðlögun fari fyrst og fremst fram á einstaklingsgrundvelli. 

Fram kemur greinilegur aðstöðumunur á milli ólíkra hópa innflytjenda. Pólverjar eru 

fjölmennasti hópur innflytjenda í Skagafirði og svo virðist vera sem þeir haldi hópinn, sem 

gerir þeim auðveldara fyrir að viðhalda eigin gildum og viðhorfum. En að sama skapi gerir 

þetta þeim erfitt fyrir við að samlagast nýju samfélagi. Búlgarar eru í svipaðri stöðu og svo 

virðist vera sem að þessir tveir hópar eigi ýmislegt sameiginlegt og styðji hvern annan með 

einhverjum hætti. Pólverjar og Búlgarar virðast skilja tungumál hvers annars, enda bæði 

tungumálin slavnesk mál. Margt í menningarheimum þeirra virðist vera líkt og aðstæður 

þessara hópa í nýju landi á margan hátt svipaðar. Aftur á móti virðast Þjóðverjar vera í allt 

annarri stöðu þar sem þeir virðast samlagast íslensku samfélagi betur og virðast einnig 

tileinka sér tungumálið hraðar og á auðveldari hátt. Hér væri því augljóst tækifæri fyrir 

sveitarfélagið að styðja við innflytjendur á markvissari hátt og auka þannig líkurnar á 

samlögun.  

Sá hópur sem talað var við hefur nokkra sérstöðu þar sem innan hans voru engir 

einstæðingar þ.e. allir viðmælendur höfðu skapað sér fjölskyldulíf á Íslandi. Enginn af 

viðmælendum var beinlínis í húsnæðishrakningum þótt vandamál tengd húsnæði hefðu 

komið upp á einhverjum tímapunkti. Hins vegar kom fram að margir upplifðu skort á 
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grunnupplýsingum við komuna til landsins sem bendir til þess að markvissan stuðning skorti 

eins og bent hefur verið á.  

Þriðja stoðin er menntun. Almennt voru viðmælendur mjög jákvæðir í garð 

skólakerfisins, þeir upplifðu jákvætt viðhorf af hálfu skólans í sinn garð. Hins vegar þá 

einskorðast þessi upplifun við grunnskóla en það er vel þekkt að börn innflytjenda eru líklegri 

til að hætta í framhaldsskóla heldur en börn af íslenskum uppruna. Einn þáttur í þeim vanda 

er tungumálið en flestir eru á einu máli um að tungumálið og tungumálakunnátta 

einstaklingsins hafi gríðarleg áhrif á það hvernig hann þrífst í samfélaginu og hvaða leiðir 

hann velur þegar að kemur að aðlögun að því. Í Skagafirði virðast börnin fyrri til að læra 

málið enda fá þau þjálfun og örvun á hverjum degi í skólanum. Fullorðnir sækja gjarnan 

íslenskunámskeið, standi þau til boða, en þjálfunin á sér ekki endilega stað þar sem flestir 

innflytjendur eyða deginum í vinnunni með öðrum í sömu stöðu. Þessi vandi birtist til að 

mynda í því að viðmælendur kvörtuðu yfir skorti á túlkaþjónustu.  

Fjórða stoðin er vinnumarkaður en þar má segja að samlögunin sé hvað mest enda koma 

flestir til landsins í leit að vinnu og eru oft með vinnu við komuna. Það kemur fram í 

viðtölunum að viðmælendur upplifa að næg störf séu í boði. Þeir virðast ekki sækjast í störf 

tengd menntun, sem segir kannski eitthvað til um forsendur hópsins og hvaða kröfur hann 

gerir hvað atvinnutækifæri varðar en upplifun þeirra er að atvinnutækifæri skorti ekki. 

Innflytjendur sem hér eru búsettir vinna gjarnan innan sömu fyrirtækja, sem getur komið í 

veg fyrir samlögun að nýju samfélagi og getur leitt til einangrunar.   

Niðurstaðan er því sú að innflytjendur í Skagafirði eru almennt sáttir við stöðu sína í 

samfélaginu þrátt fyrir að samlögun þeirra að nýju samfélagi gæti verið meiri. Hins vegar  

virðist samlögun innflytjenda byggjast að miklu leyti á þeirra eigin gjörðum fremur en á 

raunverulegri og skýrri stefnu sveitarfélagsins í innflytjendamálum. 

Síðari spurning verkefnisins er eftirfarandi: Hvernig gæti stefnumótun nýst sem leið til 

umbóta í málefnum innflytjenda í Sveitarfélaginu Skagafirði?  

Almennt má segja að opinber stefnumótun í málefnum innflytjenda hafi verið að ofan og 

niður eða svonefnd „top-down“ leið. Ríkisvaldið hefur einhliða sett stefnur og áætlanir sem 

sveitarfélögunum er síðan gert að fara eftir. Samband íslenskra sveitarfélaga setti fram 

stefnu árið 2009 sem ætluð var til þess að aðstoða sveitarfélögin við gerð móttökuáætlana. Í 

ljósi þessa má nefna tvennt annars vegar að margar af þessum áætlunum og stefnum eru 
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komnar nokkuð til ára sinna og þær leiðbeiningar sem þar eru settar fram eru ekki í takti við 

nýjar aðstæður í samfélaginu. Hinn þátturinn er skortur á samráði á milli ríkis og 

sveitarfélaga en eins og áður kom fram þá hefur verið togstreita á milli þessara tveggja 

stjórnsýslustiga.  

Eins og fram hefur komið var gerð tilraun til þess að móta stefnu í málefnum innflytjenda 

í Sveitarfélaginu Skagafirði árið 2012 sem gekk ekki upp sem skyldi. Hugsanleg ástæða fyrir 

því að verkefnið festist ekki í sessi er sú að undirbúningur var lítill og verkefnið sett á herðar 

fárra starfsmanna sem áttu að sinna því í hjáverkum. Ekki var heldur um samstarf við aðra 

hagsmunaaðila að ræða. Þarna má því segja að flestar grunnreglur stefnumótunar hafi verið 

brotnar.   

Einn af grunnþáttum stefnumótunar er greining á innri og ytri auðlindum. Skýr 

stefnumótun af hálfu hins opinbera og styðjandi leiðbeiningar frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga væri dæmi um ytri auðlind. Færa má rök fyrir því að skortur á stuðningi af hálfu 

hins opinbera og stuðningskerfis sveitarstjórnarstigsins hafi dregið úr getu sveitarfélaga til að 

setja fram sína eigin stefnumótun í málefnum innflytjenda. Annar þáttur sem skiptir miklu 

máli eru innri auðlindir en undir það fellur til að mynda þekking og geta starfsmanna. 

Rannsóknir hafa sýnt að töluvert skortir upp á að stjórnsýsla sveitarfélaga hafi faglega getu til 

að sinna öllum þeim verkefnum sem henni ber. Það verklag sem stuðst var við, við gerð 

móttökuáætlunar 2012 í Sveitarfélaginu Skagafirði styður þá niðurstöðu.  

Það er því ljóst að það er ýmislegt í innra og ytra umhverfi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 

sem getur dregið úr getu þess við að setja sér markvissa stefnu í innflytjendamálum. Á móti 

kemur að með góðu skipulagi þá er það vel hægt. Til þess að ná árangri er nauðsynlegt að 

vinna góða undirbúningsvinnu þar sem innri og ytri styrkleikar og veikleikar koma skýrt fram. 

Mikilvægast er þó að í stefnumótunarferlinu séu allir hagsmunaaðilar dregnir að borðinu að 

fulltrúum innflytjenda meðtöldum.  

Með auknum fjölda innflytjenda eykst mikilvægi þess að sveitarfélagið setji sér skýra 

stefnu í málefnum fólks af erlendum uppruna. Aukinn fjöldi kallar á meira utanumhald og 

betri yfirsýn og eykur líkurnar á því að fólk sitji ekki við sama borð þar sem einn hópur njóti 

aðstoðar umfram aðra í krafti tengsla annað hvort við innfædda eða aðra hópa innflytjenda. 

Einstaklingar sem njóta ekki þeirra forréttinda geta því lent í ógöngum. 



71 

Til þess að tryggja velferð innan kerfis er mikilvægt að allir þeir aðilar sem veita þjónustu 

og móta stefnu eða verkferla taki tillit til mismunandi þarfa og séu vel í stakk búnir til þess að 

mæta þörfum mismunandi hópa. Til þess að bæta núverandi stöðu og sinna lagalegri skyldu 

er lagt til að komið verði á þverlegu samstarfsteymi  innan sveitarfélagsins með þátttöku 

fulltrúa innflytjenda  í þeim tilgangi að móta og þróa stefnu og móttökuáætlun í málefnum 

innflytjenda í Skagafirði. 

 

 

 

 

 

  



72 

 

Heimildaskrá 

 

Árskóli. (e.d.). Skólanámskrá Árskóla 2017-2018. Sótt 26.02.2019 af:  
https://www.arskoli.is/static/files/Skolanamskra/2017-18.pdf 

Berry, J.W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied psychology, 46 (1), 
5-34. Sótt 04.04.2019 af: http://dx.doi.org/10.1080/026999497378467 

Byggðastofnun. (2015). Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015 -2019. Sótt 20.03.2019 af: 
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Soknaraaetlun/2015-19/soknaraaetlun-
nordurlands-vestra.pdf 

Capacent. (2015). Sveitarfélagið Skagafjörður. Úttekt á búsetuskilyrðum. Sótt 23.03.2019 af: 
https://www.skagafjordur.is/static/files/Ymislegt/2015/lokaskyrsla-capacent-september-
2015.pdf 

Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 
quantitative and qualitative research (4.útg). Boston: Pearson Education. 

Eva Marín Hlynsdóttir. (2016). Administrative capacity and long- term policy making at the 
Icelandic local level. Stjórnmál og stjórnsýsla, 12(2), 237– 258. 

Eyrún María Rúnarsdóttir. (2014). Púsluspil án mynsturs? Fjölbreytt samspil við aðlögun ungs 
fólks af erlendum uppruna. Erindi flutt á Þjóðarspeglinum, ráðstefnu í félagsvísindum XV, 
október 2014. 

Félagsmálaráðuneyti. (2005). Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. 
Sótt 27.02.2019 af: https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/acrobat-skjol/Skyrsla_nefndar_um_adlogun_utlendinga.pdf 

Félagsmálaráðuneytið. (2007). Stefna ríkisstjórnar um aðlögun innflytjenda. Sótt 22.01.2019 
af: https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-
skjol/Stefna_um_adlogun_innflytjenda.pdf 

Félagsvísindastofnun Háskóla íslands. (2009). Innflytjendur á Íslandi – viðhorfskönnun. Sótt 
16.02.2019 af: https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/acrobat-skjol/Innflytjendur_skyrslaOkt2009.pdf 

Fjölmenningarsetur. (e.d.). Heimasíða. Sótt 04.04.2019 af: https://www.mcc.is/um-
fjolmenningarsetur/ 

Fjölmenningarsetur. (15.02. 2019 ). Innflytjendur eftir kyni og aldri –Skagafjörður. [exel skjal]. 

 

https://www.arskoli.is/static/files/Skolanamskra/2017-18.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/026999497378467
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Soknaraaetlun/2015-19/soknaraaetlun-nordurlands-vestra.pdf
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Soknaraaetlun/2015-19/soknaraaetlun-nordurlands-vestra.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/Stefna_um_adlogun_innflytjenda.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/Stefna_um_adlogun_innflytjenda.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/Innflytjendur_skyrslaOkt2009.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/Innflytjendur_skyrslaOkt2009.pdf
https://www.mcc.is/um-fjolmenningarsetur/
https://www.mcc.is/um-fjolmenningarsetur/


73 

Fjölmenningarsetur. (15.02.2019 -a). Mannfjöldi eftir kyni og ríkisfangi 2018- Skagafjörður. 
[exel skjal]. 

Floyd J. og Fowler, Jr. (2014). Survey Research Methods. USA: Saga Publications. 

Goodstein, L.D., Nolan,T.M. og Pfeiffer, J.W. (1993).  Applied Strategic Planning – A 
Comprehensive Guide. McGraw- Hill. 

Guðrún Pálmadóttir. (2013). Matstæki í rannsóknum. Í Sigríður alldórsdóttir (ritstj.), Handbók 
í aðferðafræði rannsókna (bls. 197-209). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Gunnar Helgi Kristinsson. (2001). Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gunnar Helgi Kristinsson. (2007). Lýðræðisleg ábyrgð og rekstrarform stjórnsýslu. Stjórnmál 
og stjórnsýsla, 2(3), 224-234.  

Gunnar Helgi Kristinsson. (2014). Hin mörgu lýðræðislegu andlit. Þátttaka og vald á 
sveitarstjórnarstiginu. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Grunnskólinn austan Vatna. (e.d.).  Skólanámskrá Grunnskólans austan Vatna. Sótt 
04.03.2019 af: http://www.gsh.is/is/skolinn/stefna-skolans 

Halldór Halldórsson. (2008). Ávarp á málþingi innflytjendaráðs 11. jan. 2008. Sótt 22.02.2019 
af: https://www.stjornarradid.is /media/velferdarraduneyti-
media/media/halldor_halldorsson.pdf 

Hagstofa Íslands. (2015). Innflytjendum heldur áfram að fjölga. Sótt 13.01.2019 af: 
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/innflytjendur-og-einstaklingar-med-
erlendan-bakgrunnþ 

Hagstofa Íslands. (2017). Alþjóðleg vernd og dvalarleyfi útlendinga. Sótt 13.01.2019 af: 
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/althjodleg-vernd-og-dvalarleyfi-
utlendinga/ 

Hagstofa Íslands. (2018. -a). Innflytjendur voru að jafnaði 18,6% starfandi fólks á öðrum 
ársfjórðungi 2018. Sótt 16.01.2019 af: 
https;//hagstofa.is/utgafur/frettasafn/vinnumarkadur/starfandi-samkvaemt-skarm-a-2-
arsfjordungi/ 

Hagstofa Íslands. (2018. -b). Innflytjendum heldur áfram að fjölga. Sótt 15.01.2019 af: 
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldi-eftir-bakgrunni-2018/ 

Hagstofa Íslands. (2019). Félagsvísar: Sérhefti um innflytjendur. Reykjavík: Hagstofa Íslands. 

Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson. (2011). Stefnumótunarfræði, markmið, stefna og 
leiðir. Reykjavík: Forlagið. 

Kaplan, R. S., og Norton, D.P. (2008). Mastering the Management System. Harward Buisiness 
Review, 86 (1), 62-77. 

http://www.gsh.is/is/skolinn/stefna-skolans
https://www.stjornarradid.is/


74 

Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Boston: Harward Buisness School press. 

Kotter, J.P. (1998). Winning at Change. Leader to Leader. San Francisco: Drucker Foundation 
og Jossey-Bass Inc. 

Kotter, J.P. og Dan S. Choen. (2002). The Heart og Change. Boston, MA: Harward Business 
School. 

Kvale, Steinar. (2003). Interview. København. Hans Reitzels Forlag. 

Lög um félagsþjónustu nr. 40/1991. 

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008.  

Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008. 

Lög um málefni innflytjenda nr. 116/2012. 

Lög um útlendinga nr. 80/2016. 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 

Mannréttindastofa. (e.d.). Útlendingar og fólk af erlendum uppruna. Sótt 05.04.2019 af: 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-
hopa/utlendingar-og-folk-af-erlendum-uppruna 

Mintzberg, Henry. (1983). The structure in Fives Designe Effective Organizations. Prentice-
Hall, Inc. Englewood Cliffs. 

Mintzberg, Henry. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard Buisiness Review, 
72(1), 107-114). 

Ómar H. Kristmundsson. (2008). Stefnumiðuð áætlanagerð félagasamtaka. Stjórnmál og 
stjórnsýsla, 4 (1) 2008, 65-87. Sótt þann 08.03.2019 af: 
https://skemman.is/handle/1946/8970 

Rauði krossinn. (e.d.). Innflytjendur. Sótt þann 21.03.2019 af: 
https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/haelisleitendur/innflytjendur/ 

Ríkisendurskoðun. (2015). Málefni útlendinga og innflytjenda á Íslandi. Sótt 03.03.2019 af: 
https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/utlendingar_innflytjendur.pdf 

Runólfur Smári Steinþórsson. (2003). Stefnumiðuð stjórnun: Fimm greiningarlíkön. Tímarit 
um viðskipti og efnahagsmál, 1(1), 2003, 27-54. 

Rúnar Helgi Haraldsson. (2017). Móttökuáætlanir sveitarfélaga- staðan árið 2016. 
Fjölmenningarsetur. 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/utlendingar-og-folk-af-erlendum-uppruna
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/utlendingar-og-folk-af-erlendum-uppruna
https://skemman.is/handle/1946/8970


75 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2011). Að vera í sveitarstjórn - Hlutverk og ábyrgð 
sveitarstjórnamanna. Sótt 14.03.2019 af: https://www.samband.is/media/namskeid-
fyrir-sveitarstjornarmenn/Ad-vera-i-sveitarstjorn.pdf 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009). Stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga í 
málefnum innflytjenda. Sótt 23.02.2019 af: 
https://www.samband.is/media/althjodamal/Stefnumotun_innflytjendur.pdf 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2014). Stefnumörkun Sambands Íslenskra sveitarfélaga. 
Sótt þann 27.01.2019 af: https://www.samband.is/media/stefnumotun-
sambandsins/Stefnumorkunarskjal---lokaskjal.pdf 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. (2018). Yfirlit yfir lögmæt verkefni sveitarfélaga. 
Sótt 27.02.2019 af: https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2f4b65e7-
e2b2-11e8-942d-005056bc530c 

Sigrulína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir? Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229 – 237). Akureyri: 
Háskólinn á Akureyri. 

Sigrulína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir. (2013). Notkun blandaðra aðferða í rannsóknum. Í 
Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 393 – 402). 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Haraldsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 
megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í 
aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1994. 

Stjórnarráð Íslands. (2018). Stóraukin framlög í þróunarsjóð innflytjendamála í þágu barna. 
Sótt 07.03.2019 af: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2018/12/17/Storaukin-framlog-i-throunarsjod-innflytjendamala-i-thagu-barna/). 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993. 

Sveitarfélagið Skagafjörður. (2008). Skólastefna Skagafjarðar. Sótt 13.02.2019 af: 
https://www.skagafjordur.is/static/files/Samtykktir/2016/skolastefna_skagafjardar.pdf 

Sveitarfélagið Skagafjörður. (2016). Fjölskyldustefna Skagafjarðar. Sótt 05.02.2019 af: 
https://www.skagafjordur.is/static/files/Samtykktir/2016/fjolskyldustefna-lokaskjal.pdf 

Sveitarfélagið Skagafjörður. (2017). Lestrarstefna Skagafjarðar. Sótt 05.02.2019 af: 
https://www.skagafjordur.is/static/files/pdf-files/lestrarstefna_baeklingur_i-prentun.pdf 

Sveitarfélagið Skagafjörður. (e.d.) Menntun. Sótt 28.01.2019 af: 
https://www.skagafjordur.is/is/thjonusta/menntun 

Sveitarfélagið Skagafjörður. (e.d. -a) Hvatapeningar. Sótt 28.01.2019 af: 
https://www.skagafjordur.is/is/thjonusta/ithrottir-og-tomstundastarf/hvatapeningar 

https://www.samband.is/media/namskeid-fyrir-sveitarstjornarmenn/Ad-vera-i-sveitarstjorn.pdf
https://www.samband.is/media/namskeid-fyrir-sveitarstjornarmenn/Ad-vera-i-sveitarstjorn.pdf
https://www.samband.is/media/althjodamal/Stefnumotun_innflytjendur.pdf
https://www.skagafjordur.is/static/files/Samtykktir/2016/skolastefna_skagafjardar.pdf
https://www.skagafjordur.is/static/files/Samtykktir/2016/fjolskyldustefna-lokaskjal.pdf
https://www.skagafjordur.is/is/thjonusta/ithrottir-og-tomstundastarf/hvatapeningar


76 

Sveitarfélagið Skagafjörður. (23.01. 2019). Fjöldi íbúa í þéttbýli og dreifbýli í Skagafirði. 
[exelskjal]. 

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. 

Útlendingastofnun. (2017). Árskýrsla 2017. Sótt 19.01.2019 af: 
https://www.utl.is/images/2019/Ársskýrslur/Ársskýrsla_2017.pdf 

Útlendingastofnun. (e.d.). Alþjóðleg vernd. Sótt 24.01.2019 af: 
https://www.utl.is/index.php/haeli-og-althjodhleg-vernd 

Varmahlíðarskóli. (e.d.). Skólanámskrá Varmahlíðarskóla. Sótt 07.02.2019 af: 
http://www.varmahlidarskoli.is/static/files/skolanamskra/vhl-1-stefna-og-syn-
varmahlidarskola.pdf 

Velferðarráðuneytið. (2007). Stefna ríkisstjórnar um aðlögun innflytjenda. Sótt 17.01.2019 
af: https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-
skjol/Stefna_um_adlogun_innflytjenda.pdf 

Velferðarráðuneytið. (2016). Skýrsla félags– og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun í 
málefnum innflytjenda árið 2016. Sótt 22.01.2019 af: 
https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1305.pdf 

Þingskjal nr. 1285/2016-2019. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmd í málefnum 
innflytjenda fyrir árin 2016 – 2019. 

Þingskjal nr. 1284/2015-2016. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í 
jafnréttismálum fyrir árin 2016 – 2019. 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í megindlegum 
rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 
113-128). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

  

https://www.utl.is/images/2019/Ársskýrslur/Ársskýrsla_2017.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1305.pdf


77 

Viðauki 1 

 

 

 

 

 

 



78 

Viðauki 2 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


