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Útdráttur 

Í verkefninu var skoðað flæði upplýsinga til útlendinga í Eyjafirði, hvaða 
upplýsingar þeir fá þegar þeir koma til landsins og fara út á 
vinnumarkaðinn, hvaða úrræði eru í boði fyrir þá og hvaða úrræði þeir eru 
að nýta sér. Athugað var hvaða upplýsingar eru til á erlendum 
tungumálum og þá á hvaða tungumálum þær eru. Tekin voru viðtöl við 
fjóra útlendinga búsetta í Eyjafirði til þess að athuga hvaða upplýsingar 
innflytjendur hafa aðgang að og hvernig nálgast megi upplýsingar frá 
hinum ýmsu stofnunum og fyrirtækjum. Einnig var sendur tölvupóstur á 
38 fyrirtæki og stofnanir í Eyjafirði og þau beðin að svara átta spurningum 
svo hægt væri að kortleggja þjónustu og upplýsingar til útlendinga og 
hvernig upplýsingaveitan gangi fyrir sig. Alls bárust 20 svör til baka.  
Starfsemi Alþjóðastofu var einnig tekin til athugunar. Stofan hefur aðeins 
eitt stöðugildi sem annar ekki eftirspurn, en ekki hefur verið hægt að 
kynna starfsemina sem skyldi og illa hefur gengið að halda úti heimasíðu. 
Styrkja þarf starfsemina til muna. Akureyrarbær stendur einn af rekstri 
stofunnar en spurning hvort önnur sveitarfélög í Eyjafirði taki þátt í 
rekstrinum þar sem tíðni erlendra ríkisborgara á svæðinu fer hækkandi. 
Fyrirtæki og stofnanir sögðu að það gengi almennt vel að þjónusta 
útlendinga, en nokkur þeirra höfðu nýtt sér túlkaþjónustu. Viðmælendurnir 
áttu einnig nokkuð auðvelt með að afla sér upplýsinga, en allir nefndu að 
auðvelda þyrfti kerfi leyfisveitinga, kerfið væri flókið og óskilvirkt þar 
sem breytingar á regluverkinu eru tíðar. Lagt er til að upplýsingaveita til 
útlendinga verði lögbundin svo hún sé tryggð með öruggum hætti.  
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Abstract 
 
The study examines the flow of information to immigrants in Eyjafjörður. 
It was looked at what information immigrants receive when they arrive to 
the country and enter the labor market, what resources are offered and 
which of those they take advantage off, and in what languages information 
are available. Four immigrants living in Eyjafjörður were interviewed to 
see what information immigrants have access to and how information 
from various companies and institutions can be approached. E.mails to 
thirty-eight companies in Eyafjörður was send out and they asked to 
answere eight questions each in order to map the information service and 
see how it functions. Out of the thirty-eight asked to participate, twenty 
replied. The work of Alþjóðastofa, The Intercultural Centre in Akureyri, 
was examined. The centre only has one employee and is not able to meet 
the high demand for its service. The Centre has not been able to introduce 
its work and is having trouble running a website. It is necessary to 
strengthen the work a great deal. The town of Akureyri is the only one 
funding the centre, but the question is being raised if it is time for other 
municipals in Eyjafjörður to take part in running the centre, since the 
frequency of immigrants since the number of immigrants is increasing. 
Companies and institutions all agreed that in general servicing immigrants 
is going well; few of them had used the interpreter service. The foreigners 
being interviewed had relatively little trouble finding information they 
needed, but all agreed on the need to make the system of granting permits 
easier and more flexible. Constant changes on regulation make the system 
both complicated and inefficient. It is suggested that information source 
should be bound by law so the flow of information to immigrants will be 
secured.  
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1. Inngangur 

Málefni innflytjenda hafa verið ofarlega á baugi undanfarin ár og rætt hefur 

verið um hvernig þeim skuli háttað. Hvernig hægt sé að tryggja aðlögun innflytjenda 

að samfélaginu, nýrri menningu og tungu, og koma í veg fyrir fordóma og einangrun 

svo þeir standi ekki höllum fæti í íslensku þjóðfélagi. Í fréttum og blöðum má lesa 

reglulega um bága stöðu þeirra þar sem þeir búa við kröpp kjör og við slæman 

aðbúnað. Reynt hefur verið að sporna við þessari þróun með því að setja skýrari lög, 

m.a. um starfsmannaleigur, en það eru þjónustufyrirtæki sem leigja út starfsmenn sína 

gegn gjaldi. Talið hefur verið að þær séu helsta orsök fyrir undirboði og slæmum 

aðbúnaði innflytjenda (Lög um starfsmannaleigur, 2005). Með því að búa vel að 

málefnum innflytjenda, veita þeim fræðslu um réttindi og skyldur og hjálpa þeim við 

að aðlagast landi og þjóð, er líklega hægt að sporna við því að þeir standi höllum fæti 

í íslensku þjóðfélagi.. 

Með aðlögun innflytjenda er verið að vísa í fjögur hugtök. Hugtökin eru: 

samlögun (e. assimilation), samþætting, (e. intergration), aðskilnaður (e. seperation) 

og einangrun (e. Marginiality). Með samlögun er verið að vísa í það þegar 

innflytjendur og aðrir þjóðernisminnihlutar tileinka sér menningu og tungumál þess 

lands sem þeir setjast að í, en segja skilið við upprunalegu menningu sína og 

tungumál. Samþætting á við þegar innflytjendur og aðrir þjóðernisminnihlutar 

viðhalda sinni eigin menningu og tungu en leggja þó rækt við sinn upprunalega 

menningararf og móðurmál. Aðskilnaður á við þegar aðlögun verður engin, og 

einangrun þegar fólk nær ekki að tileinka sér nýja menningu og tungu, né að halda 

tengslum við það menningarsamfélag sem það kemur úr (Rannveig Þórisdóttir, Jón 

Gunnar Bernburg og Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, 1997, 7-8). Þegar rætt er um 

aðlögun innflytjenda í þessu verkefni er verið að vísa í hugtakið samþætting. 
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Talið er að tvö líkön hafi verið ríkjandi á seinni hluta 20. aldar í tengslum við 

aðlögun innflytjenda. Annars vegar var talið að aðlögun þeirra tæki langan tíma, allt 

upp í tvær til þrjár kynslóðir. Á þeim tíma áttu þeir að taka upp nýtt mál og aðlagast 

nýrri menningu sem þeir tækju virkan þátt í. Hins vegar var talið að innflytjendur 

væru í leit að vinnu og settust því einungis að í takmarkaðan tíma. Þar af leiðandi var 

lítið lagt upp úr aðlögun þeirra og þeir oft ekki taldir eiga rétt á sömu borgaralegu 

réttindunum og innfæddir, enda einungis gestir (Castles, 2002, bls. 1142).  

Líkanið hefur þó breyst töluvert og í dag þykir mikilvægt að innflytjendur 

tileinki sér menningu þess lands sem þeir setjast að í án þess þó að segja skilið við 

eigin menningu og tungu. Nauðsynlegt þykir að réttindi allra meðlima samfélagsins, 

óháð uppruna, séu tryggð, þar sem fólk getur haldið í menningararf sinn. Þannig 

skapist frjór farvegur fyrir breytingar sem fylgja í kjölfar fjölmenningar, þar sem 

fjölbreytni kemur í stað einsleitni (Castle, 2002, bls. 1152- 1157). 

Með meiri tækni, samgöngum og auknum atvinnumöguleikum munu 

fólksflutningar til landsins halda áfram að aukast, hvort sem fólk sest að tímabundið 

eða til langframa og það mun eiga sinn þátt í að skapa fjölmenningarlegt samfélag. Til 

að mynda voru erlendir ríkisborgarar 1,9% af mannfjölda Íslands árið 1996, en 10 

árum síðar var hlutfallið komið upp í 6% (Hagstofa Íslands, 2007, a). Hvað aðlögun 

innflytjenda að íslensku samfélagi, háttum og menningu varðar, er mikilvægt að flæði 

upplýsinga sé gott svo þeir viti um réttindi sín og skyldur. Ekki er síður mikilvægt að 

Íslendingar nái að aðlagast breyttum aðstæðum og tryggja gagnkvæma aðlögun svo 

hægt sé að sporna við fordómum.  

Þetta verkefni snýr fyrst og fremst að flæði upplýsinga til útlendinga í 

Eyjafirði því hér verður skoðað hvaða upplýsingar fólk fær þegar það kemur til 

landsins og fer út á vinnumarkaðinn. Athugað verður hvaða upplýsingar eru til á 
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erlendum tungumálum og þá á hvaða málum þær eru, en það hlýtur að auðvelda 

aðlögun innflytjenda ef upplýsingar um réttindi, skyldur, heilsugæslu, sem og aðrar 

þjónustuupplýsingar eru aðgengilegar á fleiri tungumálum en íslensku. Hér verður þó 

byrjað á að fjalla um lög um innflytjendur og hvernig þau hafa verið að þróast. Síðan 

verður fjallað um fólksflutninga til landsins og farið yfir stöðu atvinnumarkaðsins, 

bæði á landsvísu sem og í Eyjafirðinum, og hvernig þessir tveir þættir, fólksflutningar 

og atvinnumarkaður, tengjast saman. Því næst verður fjallað um upplýsingar og 

þjónustu til innflytjendur, hvaða úrræði eru í boði og hvaða úrræði þeir eru að nýta 

sér.  
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2. Gögn og aðferðir 

Töluvert af rannsóknum, ritgerðum og skýrslum hafa verið gerðar um málefni 

innflytjenda hér á landi þrátt fyrir að fjölgun þeirra sé tiltölulega nýtilkomin. 

Íslendingar eru í góðri aðstöðu að stunda rannsóknir á högum innflytjenda þar sem 

þetta ferli er nýlega hafið. Því er hægt að fylgjast með högum þeirra nánast frá 

upphafi, hvernig þeir ná að fóta sig í íslensku samfélagi, hvernig hagur barna 

innflytjenda mun þróast, og svo mætti lengi telja. Árið 2004 ákvað Rauði krossinn að 

útbúa upplýsingabanka um það sem hefur verið skrifað um þennan málaflokk, sem og 

tillögur að frekari rannsóknum, en bankinn er aðgengilegur á heimasíðu 

stofnunarinnar (Rauði krossinn, e.d.). Í þessu verkefni er stuðst við ritaðar heimildir 

sem og viðtöl, en töluleg gögn voru fengin frá Hagstofu Íslands og 

Vinnumálastofnun.  

 Til þess að komast að því hvaða upplýsingar innflytjendur hafa aðgang að og 

hvernig nálgast má upplýsingar frá hinum ýmsu stofnunum og fyrirtækjum var talað 

við fjóra útlendinga sem eru búnir að dvelja hér á landi í mislangan tíma og vinna í 

hinum ýmsu geirum atvinnulífsins. Verkalýðsfélagið Eining-Iðja hjálpaði við að 

útvega þátttakendur og eru því færðar þakkir fyrir gott samstarf. Öll viðtölin fóru 

fram á íslensku og voru hljóðrituð. Til þess að fá upplýsingar um starfsemi 

Alþjóðastofu á Akureyri var rætt við Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur, verkefnastjóra. 

Hún var spurð hvað mætti betur fara svo fólk með takamarkaða íslenskukunnáttu gæti 

leitað eftir upplýsingum og þjónustu með sem bestu móti.  

 Til þess að kortleggja þjónustu og miðlun upplýsinga til útlendinga í Eyjarfirði 

voru sendar átta spurningar með tölvupósti til fyrirtækja og stofnana í firðinum (sjá 

viðauka 1). Við valið á svarendum var reynt að hafa fjölbreytni í fyrirrúmi, til dæmis 

að hafa með heilbrigðisstofnanir, tryggingafélög, og bæjarskrifstofur, en hafa verður í 
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huga að þessi þjónusta er ekki til staðar í öllum sveitarfélögunum. Þau sveitarfélög 

sem tilheyra Eyjafirðinum nú eru Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð, Grímseyjarhreppur, 

Arnarneshreppur, Hörgárbyggð, Akureyrarkaupstaður, Eyjafjarðarsveit, 

Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur. Þau sveitarfélög sem hafa 

takmarkaða þjónustu fengu sendan tölvupóst með spurningunum átta og var þeim 

ýmist beint til sveitarstjórans eða á bæjarskrifstofuna, eftir því sem við átti. Alls voru 

sendir 38 tölvupóstar en 20 svör bárust, (sjá viðauka 2).  
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3. Lög um útlendinga á Íslandi 

Núgildandi lög um útlendinga eru frá árinu 2002 en þau veita heimild til þess 

að hafa eftirlit með komu útlendinga til landsins, dvöl þeirra hér á landi og brottför, 

og þar er kveðið á um réttarstöðu þeirra. Allir sem hingað koma í atvinnuleit þurfa 

atvinnuleyfi sem og dvalarleyfi. Sá sem sækir um dvalarleyfi hér á landi þarf að fá 

samþykki fyrir því áður en hann kemur til landsins en það er í höndum 

Útlendingastofnunar að taka ákvörðun um það (Lög um útlendinga, 2002). 

Skilyrðin fyrir dvalarleyfi eru nokkur en tryggja þarf framfærslu 

umsækjandans, sjúkratryggingu og húsnæði áður en hann kemur til landsins, en hins 

vegar má víkja frá þessum skilyrðum ef um rík mannúðarsjónarmið eða sérstök tengsl 

útlendingsins við landið er að ræða. Nánustu aðstandendur geta einnig fengið 

dvalarleyfi svo lengi sem framfærsla þeirra, sjúkratrygging og húsnæði er tryggt. Í 

lögunum eru nánustu aðstandendur skilgreindir sem maki, sambúðarmaki og 

samvistarmaki sem er eldri en 24 ára, niðjar yngri en 18 ára sem og ættmenni eldri en 

66 ára á þeirra framfæri. Útlendingar sem dveljast hér á landi samfellt í þrjú ár og 

hafa sótt námskeið í íslensku fyrir útlendinga, geta fengið búsetuleyfi en það felur í 

sér rétt til ótímabundinnar dvalar (Lög um útlendinga, 2002). 

Alþingi hefur einnig sett lög um atvinnuréttindi útlendinga en þau veita 

heimild til veitingar á atvinnuleyfum vegna starfa útlendinga hér á landi, þar sem þau 

eiga að tryggja réttaröryggi þeirra sem koma til landsins í leit að atvinnu. 

Félagsmálaráðherra veitir útlendingi eða atvinnurekanda, sem ræður útlending í starf, 

atvinnuleyfi (Lög um atvinnuleyfi útlendinga, 2002).  

Allir sem vilja stunda launaða vinnu hér á landi þurfa að hafa dvalarleyfi og 

óheimilt er að ráða útlending til starfa án atvinnuleyfis. Til þess að fá tímabundið 

atvinnuleyfi fyrir útlending er það skilyrði að ekki sé hægt að ráða innlent vinnuafl til 
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starfans. Atvinnurekandi þarf því fyrst að leita til svæðisvinnumiðlunar eftir vinnuafli 

áður en hann fær leyfi til að ráða útlending til starfa. Hann þarf einnig að leita 

umsagnar hjá hluteigandi stéttarfélagi eða landssambandi sem þarf að veita umsögn 

um atvinnuleyfið (Lög um atvinnuleyfi útlendinga, 2002).  

Til þess að fá atvinnuleyfi þarf ráðningarsamningur, til ákveðins tíma eða 

verkefnis, að liggja fyrir þar sem laun starfsmanns eru tryggð og önnur starfskjör til 

jafns við heimamenn. Atvinnurekandi þarf að sjúkratryggja erlendan starfsmann og 

ábyrgjast greiðslu á heimflutningi hans að starfstíma loknum ef starfsmaður verður 

óvinnufær um lengri tíma vegna veikinda eða slysa og ef um er að ræða ráðningarslit 

sem starfsmaðurinn á ekki sök á. Þar að auki þarf að leggja fram fullnægjandi 

heilbrigðisvottorð (Lög um atvinnuréttindi útlendinga, 2002). 

Atvinnurekandi og stéttarfélag eiga samkvæmt lögum að veita starfsmanni, 

sem er með tímabundið atvinnuleyfi, upplýsingar um námskeið í íslensku fyrir 

útlendinga, samfélagsfræðslu og aðra fræðslu sem honum og fjölskyldu hans stendur 

til boða. Dómsmálaráðherra setur reglur um námskeið í íslensku fyrir útlendinga en í 

þeim er kveðið á um lengd námskeiðsins, lágmarks tímasókn og útgáfu vottorðs sem 

staðfestir þátttöku. Í reglugerð um útlendinga kemur fram að námskeiðið þurfi að vera 

að lágmarki 150 stundir og tímasóknin að minnsta kosti 85% (Lög um útlendinga, 

2002; Reglugerð um útlendinga, 2003). Fólk sem af líkamlegum eða andlegum 

ástæðum getur ekki sótt námskeið er undanskilið þessum reglum, sem og fólk eldra 

en 65 ára sem hefur búið hér á landi í að minnsta kosti 10 ár. Þeir útlendingar, sem 

hafa góða þekkingu í íslensku og eru með próf því til staðfestingar, þurfa ekki að 

sækja námskeið sem þessi (Lög um útlendinga, 2002).  

Veita má óbundið atvinnuleyfi, en það veitir útlendingi heimild til þess að 

vinna hér á landi í ótakmarkaðan tíma. Umsækjandinn þarf þó að hafa dvalið á 
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landinu samfellt í þrjú ár og vera með búsetuleyfi til þess að geta fengið slíkt 

atvinnuleyfi. Umsækjendur sem koma frá evrópska efnahagssvæðinu eða frá löndum 

Fríverslunarsamtaka Evrópu þurfa hins vegar ekki að sækja um atvinnuleyfi hér á 

landi (Lög um atvinnuréttindi útlendinga, 2002). 

Í ársbyrjun 1994 gerðust Íslendingar aðilar að EES-samningnum sem öll lönd 

Evrópusambandsins eru aðilar að auk Íslands, Noregs og Liechtenstein. Með aðildinni 

varð Ísland hluti af innri markaði ESB og steig eitt af sínum stærstu skrefum í átt til 

aukinnar hnattvæðingar en áhrifanna gætir víðs vegar í íslensku efnahagslífi, sbr. 

frjálst flæði vinnuafls, vöru og þjónustu (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB 

gagnvart Íslandi og Noregi, 2007).  

Erlendur ríkisborgari sem heyrir undir reglur EES-samningsins má koma til 

landsins án dvalar- eða atvinnuleyfis og má starfa hér á landi í allt að þrjá mánuði 

eftir komuna en sex mánuði ef hann er í atvinnuleit. Sá sem ætlar að dvelja hér lengur 

en í þrjá eða sex mánuði, þarf að hafa dvalar- eða búsetuleyfi. Hann má sækja um 

dvalarleyfi eftir komuna til landsins en það er yfirleitt veitt til fimm ára (Lög um 

útlendinga, 2002).  

Við stækkun Evrópusambandsins þann 1. maí 2004 ákváðu Íslendingar, eins og 

flestar þjóðir ESB, að fresta frjálsu flæði vinnuafls frá nýju aðildarríkjunum í tvö ár 

en þessi lönd eru: Eistland, Lettland, Litháen, Slóvenía, Slóvakía, Tékkland, Pólland 

og Ungverjaland. Þann 1. maí 2006 var ákveðið að framlengja ekki takmarkanir á 

frjálsri för frá nýju ríkjunum en heimilt var að fresta gildistöku ákvæðanna í allt að 

fimm ár til viðbótar, eða til 1. maí 2011 (Frumvarp til laga um frjálsan atvinnu- og 

búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, þskj. 1096, 736. mál.). Í 

janúar 2007 gerðust Búlgaría og Rúmenía aðilar að Evrópusambandinu og urðu þar af 

leiðandi hluti af hinu evrópska efnahagssvæði. Íslensk stjórnvöld ákváðu hins vegar, í 
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samráði við aðila vinnumarkaðsins, að fresta gildistöku ákvæðisins um frjálsa för 

fólks frá þessum löndum í tvö ár og sjá þá til hvort þörf sé á erlendu vinnuafli, en í 

framhaldinu af því verður síðan tekin ákvörðun fyrir 1. janúar 2009 (Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, 2007).  

Lög um réttarstöðu útlendinga má finna víða, enda samtvinnast þau öðrum 

málaflokkum, eins og skólamálum, heilbrigðis- og tryggingamálum og atvinnumálum 

svo eitthvað sé nefnt. Þeir einstaklingar sem tala ekki íslensku eiga samkvæmt lögum 

um réttindi sjúklinga rétt á að fá túlk endurgjaldslaust þegar læknisaðstoðar er leitað. 

Skilyrði fyrir þjónustunni er að vera sjúkratryggður og að hafa átt lögheimili hér á 

landi í sex mánuði eða lengur (Lög um réttindi sjúklinga, 1997).  

Bent hefur verið á að herða þurfi skilyrðin fyrir atvinnu- og dvalarleyfi hér á 

landi og að Ísland ætti að nýta sér þá undanþágu sem samið var um í EES-

samningnum varðandi innflutning verkafólks frá aðildarlöndum EES, sbr. auglýsingu 

Frjálslynda flokksins sem birtist í Fréttablaðinu 1. apríl 2007 (Magnús Þór 

Hafsteinsson, 2007). Samkvæmt Valgerði Sverrisdóttur utanríkisráðherra er þó ekki 

hægt að nýta þetta ákvæði nema í allra brýnustu neyð þar sem það er einungis hugsað 

sem ákveðinn öryggisventill (Valgerður Sverrisdóttir, 2007).  

Spurningin er þó ef til vill hvort íslenskt samfélag ráði við þann fjölda 

útlendinga sem hingað kemur og hvernig tekið er á móti þeim. Því þarf að athuga 

hvert eðli fólksflutninga er og þá hvernig fólksflutningar til Íslands hafa verið að 

þróast.  
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4. Fólksflutningar 

4.1. Ástæður og eðli fólksflutninga 

Innflytjendum hefur fjölgað töluvert undanfarin ár en árið 1990 töldu 

Sameinuðu þjóðirnar að um 120 milljónir manna byggju í löndum utan heimalands 

síns (Zlotnik, 1999, bls. 22). Ástæður fólksflutninga eru margar, bæði fyrir fólkið sem 

flytur sig um set, sem og löndin sem það flytur til og frá.  

Fæðingartíðni á Vesturlöndum hefur farið lækkandi síðustu áratugi og nú er 

málum svo háttað hjá mörgum þjóðum að hún er orðin lægri en dánartíðni. 

Mannfólkið er einnig að eldast og sökum þess og lækkandi fæðingartíðni skortir 

vinnuhæft fólk, sérstaklega í láglaunastörf, og þar af leiðandi myndast þörf fyrir erlent 

vinnuafl. Fólksflutningar hjálpa einnig til við að draga úr fátækt þar sem fólk sem 

flytur á milli landa sendir oft á tíðum hluta af tekjum sínum til ættingja heimafyrir 

sem er kærkomin búbót (Castle, 2002, bls. 1148). 

 Nýklassískir hagfræðingar telja ástæður fyrir búferlaflutningi vera 

efnahagslegar. Hver einstaklingur hugsi um sinn eigin hag og sjái að honum bjóðist  

betri laun og fleiri tækifæri heldur en þar sem hann býr. Einstaklingurinn taki þar af 

leiðandi rökrétta ákvörðun og flytji sig um set. Aðrir hagfræðingar hafa þó bent á að 

ástæðurnar geta verið margþættar þar sem fólk byggi ákvörðun sína á þeirri 

framtíðarsýn sem það hefur hvað varðar öryggi og sjálfbærni. Fólk metur ástandið í 

samfélaginu næstu árin: Mun ríkja stríð eða friður, mun það geta framfleytt sér 

auðveldlega og hvernig mun fæðuöryggi á svæðinu líklega þróast? (Castle, 2002, 

1148-1149).  

 Félagsfræðilegar útskýringar undirstrika mikilvægi menningar- og félagsauðar 

(e. cultural and social capital). Menningarauður vísar í þá þekkingu sem fólk hefur á 
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öðrum samfélögum, upplýsingar um hvernig það eigi að flytjast þangað og finna 

vinnu. Félagsauður vísar í þau sambönd sem fólk hefur við annað fólk í því landi sem 

það hyggst flytjast til en slík sambönd er nauðsynlegt að hafa til þess að flytjast 

búferlum með öruggum hætti, með sem minnstum tilkostnaði. Nú er hins vegar litið 

svo á að ástæður fólksflutninga séu margþættar, því allir þessir þættir skipta máli í 

ákvörðunartöku fólks (Castle, 2002, bls. 1150-1151).  

 

4.2. Fólksflutningar til Íslands 

Flestir sem koma hingað til lands eru í leit að atvinnu en fáir hafa komið 

hingað sem hælisleitendur eða flóttamenn (Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 13-14). 

Þegar aldurssamsetning þeirra sem hingað koma er skoðuð sést að flestir erlendir 

ríkisborgarar eru á milli tvítugs og fertugs. Sú staðreynd leiðir enn frekari líkur að því 

að ástæða komunnar sé tengd atvinnu.  

 

Mynd 1. Aldurssamsetning íslenskra og erlendra ríkisborgara á Íslandi (Karl Sigurðsson, 2007). 

Ástæður komu erlendra ríkisborgara til landsins eru nokkuð frábrugðnar því sem 

gengur og gerist innan hinna Norðurlandanna. Til að mynda komu rúmlega 250 
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þúsund innflytjendur til Noregs á árunum 1990-2005 en þetta eru þó einungis 

innflytjendur sem koma frá löndum utan Norðurlanda. Hagstofa Noregs gerði úttekt 

meðal þeirra sem leiddi í ljós að 42% sögðu að ástæðan að baki flutningunum hafi 

verið að sameina fjölskyldu, 31% voru flóttamenn, 14% fluttu vegna atvinnu og 11% 

vegna náms (Statistics Norway, 2006).  

Ætla má að hlutföllin á Íslandi séu nokkuð frábrugðin þar sem fjöldi þeirra 

sem kemur til landsins til þess að sameina fjölskyldu er líklega ekki eins mikill. Í 

rannsókn sem gerð var á viðhorfum innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi kom 

til dæmis í ljós að um 17% fluttu hingað vegna tengsla við fólk sem bjó eða býr á 

Íslandi. Þetta hlutfall mun þó líklega hækka á komandi árum þar sem innflytjendum 

fjölgar stöðugt. Í sömu rannsókn kom í ljós að 42% svarenda áttu barn eða börn sem 

bjuggu í heimalandi viðkomandi og mögulega er á stefnuskránni að fá þau til 

landsins. Einnig kom fram að um 56% höfðu flutt til Íslands vegna atvinnu, 10% 

vegna forvitni og 9% vegna sambúðar/hjónabands við íslenskan maka (Heiður Hrund 

Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, Friðrik H. Jónsson, 2004, 

bls. 22, 25).  
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Mynd 2. Hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi 1990-2006 (Hagstofa Íslands, 2007, a). 

Á mynd 2 má sjá hlutfallslega þróun innflytjenda hér á landi á unadanförnum árum og 

þar sést glöggt að hlutfallið hefur verið að hækka. Hlutfallið var þó nokkuð stöðugt 

fram til aldamóta, en þá hækkaði það aðeins en hélst síðan stöðugt um tíma. Mesta 

stökkið varð á árunum 2005 og 2006 en ástæður fyrir fjölguninni á þessum árum er að 

öllum líkindum framkvæmdirnar á Austurlandi, þ.e. framkvæmdir við 

Kárahnjúkavirkjun og álver á Reyðarfirði. Einnig var opnað fyrir frjálst flæði erlends 

vinnuafls frá nýjum aðildarríkjum Evrópusambandsins þann 1. maí 2006, en í 

umræðum utan dagskrá á Alþingi þann 7. nóvember 2006, kom fram sú skoðun að 

íslenskt samfélag væri ekki í stakk búið til að taka á móti þeim fjölda sem hingað 

kæmi í leit að atvinnu (Vefútgáfa Alþingistíðinda, 2007).   
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Mynd 3. Hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi 2000-2006, eftir landshlutum (Hagstofa Íslands, 

2007, c). 

Erlendum ríkisborgurum hefur fjölgað í öllum landshlutunum en áberandi mest þó á 

Austurlandi síðustu þrjú árin. Erlendir ríkisborgarar voru lengi framan af flestir á 

Vestfjörðum en þar hefur hlutfallið staðið nokkuð í stað, fyrir utan smá aukningu árið 

2006, en hana má raunar greina í öllum landshlutum. Á Norðurlandi eystra hafa verið 

hlutfallslega fæstir erlendir ríkisborgarar og hefur það hlutfall haldist nokkuð stöðugt 

undanfarin sex ár. Norðurland vestra kemur skammt á eftir hvað þetta hlutfall varðar.  
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Mynd 4. Fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi 1996-2006,  eftir heimshlutum (Hagstofa Íslands, 

2007, b). 

Þegar athugað er hvaðan erlendir ríkisborgarar koma, sést að íbúum frá löndum 

Evrópusambandsins, að undanskildum Norðurlöndunum, hefur fjölgað. Aukningin 

hefur farið stigvaxandi síðustu 10 ár, þó allra mest á árunum 2005 og 2006. Sama 

gildir um Asíu þótt fjöldinn sé í raun mun minni heldur en frá Evrópu, enda hafa 

reglurnar um komu Asíubúa til landsins verið hertar vegna þess að fólk frá 

Evrópusambandslöndunum hefur forgang. Fjöldi ríkisborgara frá Norðurlöndunum 

hefur staðið nokkuð í stað, en lítil aukning hefur verið á fólki frá Afríku og Ameríku 

og sárafáir koma frá Eyjaálfu.  

 Spyrja má hvort vinnumarkaðurinn geti tekið við þessum fjölda og hvort 

Íslendingar séu í stakk búnir að fá svo mikið vinnuafl til landsins. Samkvæmt 

Vinnumálastofnun hefur eftirspurn í íslensku efnahagslífi stjórnað fjölda útlendinga 

sem kemur hingað að vinna þar sem ákvarðanir stjórnvalda og lagaramminn stýra því 

hvaða útlendingar koma til landsins. Hin hraða uppbygging sem hefur orðið á 
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undanförnum árum hefði ekki verið möguleg án þessa vinnuafls þar sem flestir koma 

vegna eftirspurnar eftir vinnuafli (Karl Sigurðsson, 2007).  

 Rannsóknir í Bretlandi hafa sýnt fram á að innflytjendur eru í raun að skapa 

fleiri störf með komu sinni. Að mati greiningardeildar Kaupþings má búast við 

svipaðri þróun hérlendis enda þýðir vaxandi fólksfjöldi að fleiri verk þarf að inna að 

hendi þannig að störfum fjölgar í þeim greinum sem fyrir voru og nýjar verða til (Þóra 

Helgadóttir, bls. 1, 2007).  

 Þrátt fyrir aukinn fjölda erlendra ríkisborgara á Íslandi er atvinnuleysi mjög 

lítið og Vinnumálastofnun hefur spáð því að árið 2007 verði atvinnuleysi um 1,5%, en 

meðaltal atvinnuleysis í löndum Evrópusambandsins í desember 2006 var 7,5% 

(Eurostat, 2007). 
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Mynd 5. Hlutfall skráðra atvinnulausra á Íslandi 1997-2006 (Vinnumálastofnun, 2007). 

Eins og sést á mynd 5 hefur atvinnuleysi sveiflast nokkuð undanfarin ár. Minnsta 

atvinnuleysið var 1,3% árið 2000 og 2006 en það mesta 3,9% árið 1997. Lítið 

atvinnuleysi einkennir íslenskan markað sem og mikil atvinnuþátttaka, en árið 2006 

var hún 83,1% sem er með því mesta sem gerist. Talið er að atvinnuþátttaka erlendra 

ríkisborgara sé meiri þar sem flestir koma til landsins í þeim megintilgangi að vinna. 
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Hlutfall erlendra ríkisborgara á vinnumarkaði er töluvert hærra hér á landi en á öðrum 

Norðurlöndum, en hlutfall þeirra hér á landi er um 9% (Þóra Helgadóttir, bls. 1, 

2007).  

 

4.3. Fólksflutningar á Eyjarfjarðarsvæðið 

Mynd 3 hér að framan sýnir að hlutfall erlendra ríkisborgara er lægst á 

Norðurlandi eystra og hefur staði nokkuð í stað undanfarin ár. Þegar hlutfall erlendra 

ríkisborgara á Eyjarfjarðarsvæðinu er athugað, kemur í ljós að hlutfallsleg fjölgun 

hefur átt sér stað á Akureyri, í Dalvíkurbyggð og í Hörgárbyggð, en fækkun hefur 

orðið í öðrum sveitarfélögum.  
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Mynd 6. Hlutfall erlendra ríkisborgara í sveitarfélögum í Eyjafirði (Hagstofa Íslands, 2007, c). 

Alls eru um 643 erlendir ríkisborgarar á svæðinu en helmingurinn er búsettur á 

Akureyri. Aðeins 77 erlendir ríkisborgarar eru búsettir utan stærstu 

þéttbýliskjarnanna, þ.e. á Akureyri, í Fjallabyggð og í Dalvíkurbyggð. Þó verður að 

hafa í huga að sveitarfélögin utan þéttbýliskjarnanna eru fámenn og því geta 



20

hlutfallstölur reynst nokkuð villandi. Til dæmis var einungis einn erlendur 

ríkisborgari í Grímseyjarhreppi árin 2004 og 2006.  

 

Tafla 1. Fjöldi erlendra ríkisborgara í sveitarfélögum í Eyjafirði 
______________________________________________________________________________ 

 
Sveitarfélög    2004  2005  2006  

 
Akureyri    279  306  331 

 Fjallabyggð    49  42  102 

 Dalvíkurbyggð    72  90  133 

 Grímseyjarhreppur   1  2  1 

 Arnarneshreppur    10  8  9 

 Eyjafjarðarsveit     24  20  18 

 Hörgárbyggð     9  7  19 

 Svalbarðsstrandarhreppur    20  28  24 

 Grýtubakkahreppur   16  10  6 

 Samtals     480  513  643 

Árið 2006 voru færri en 10 erlendir ríkisborgarar í þremur sveitarfélögum í Eyjafirði. 

Sveitarfélögin eru mörg hver lítil með fá atvinnutækifæri sem gæti að einhverju leyti 

útskýrt fáa útlendinga á þessum svæðum. Einnig er vert að horfa til þess að síðustu 

þrjú ár þá hefur atvinnuleysi á Norðurlandi eystra verið hlutfallslega meira en á 

landsvísu.   
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Mynd 7. Hlutfall atvinnuleysis á Akureyri, Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð, Norðurlandi eystra og 

Íslandi á árunum 2004-20061 (Vinnumálastofnun, 2007). 

Atvinnuleysi á Akureyri og í Fjallabyggð á árunum 2004-2006 var meira en sem 

nemur meðaltali á Norðurlandi eystra og á landsvísu. Í Dalvíkurbyggð var mun minna 

atvinnuleysi en í Akureyrarkaupstað og Fjallabyggð, sem og á Norðurlandi eystra. 

Einnig var atvinnuleysi í Dalvíkurbyggð minna en á landsvísu árin 2004 og 2005 en 

meira árið 2006. Atvinnuástand á Norðurlandi eystra skýrir að einhverju leyti hvers 

vegna þar er lægst hlutfall erlendra ríkisborgara á landinu, þótt fleiri þættir hafi áhrif á 

komu erlendra ríkisborgara inn á svæðið. Þannig kemur til dæmis í ljós að hlutfall 

erlendra ríkisborgara er hærra í Dalvíkurbyggð en á Akureyri og í Fjallabyggð, en í 

Dalvíkurbyggð er jafnframt minnsta atvinnuleysið.  

Þetta styður því þá kenningu að vinnumarkaðurinn stjórni að vissu leyti flæði 

erlends vinnuafls. Á næstu misserum og árum verða töluverðar framkvæmdir í 

firðinum, til að mynda við gerð ganga í gegnum Héðinsfjörð og Vaðlaheiði. 

Nauðsynlegt er því að vera í stakk búin að taka á móti því fólki sem mun koma inn á 

 
1 Akureyrarkaupstaður og Hrísey sameinuðust árið 2005 og Ólafsfjörður og Siglufjörður sameinuðust 
árið 2006 í Fjallabyggð. Búið er að endurreikna atvinnuleysið með tilliti til sameiningarinnar.  
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svæðið og þar hlýtur flæði upplýsinga að skipta miklu máli. Erfitt getur reynst að 

veita útlendingum, sem hingað koma, upplýsingar á þeirra eigin þjóðtungu því Ísland 

er fámennt þjóðfélag. Þar af leiðandi getur reynst erfitt að finna túlka, svo einungis 

eitt dæmi sé nefnt. Upplýsingar til erlendra ríkisborgara hafa þó verið að batna, 

sérstaklega upplýsingar sem fást í gegnum internetið. Þróun í átt að bæta flæði 

upplýsinga til útlendinga hefur átt sér stað undanfarin ár með stofnun Alþjóðahúss í 

Reykjavík, Fjölmenningarseturs á Vestfjörðum og Alþjóðastofu á Akureyri, en þó má 

margt bæta enn. 

 



23

5. Þjónusta og upplýsingar til útlendinga 

Rauði kross Íslands stóð fyrir rannsókn árið 2005 á aðlögun innflytjenda að 

íslensku samfélagi. Þar kom fram að mörgum finnst erfitt að fóta sig í þeim frumskógi 

stofnana sem þeir þurfa að fara á milli í leit að upplýsingum um leyfisveitingar. Þeir 

töluðu um að upplýsingarnar þyrftu að vera aðgengilegar á ólíkum tungumálum og 

sýnilegar. Oft á tíðum hafi þeir fengið misvísandi upplýsingar frá starfsfólki og töldu 

skorta á liðleika og skýrari leiðbeiningar. Í rannsókninni kom fram að kerfið í 

kringum leyfisveitingar væri óskilvirkt og að samræmi skorti á milli stofnana. Sumar 

stofnanir höfðu til að mynda bæklinga á mörgum tungumálum en aðrar ekki (Rauði 

kross Íslands, bls. 22-23, 2006).  

Ríkisstjórnin hefur þó reynt að bæta hag útlendinga búsettra á Íslandi. Til að 

mynda var ákveðið að setja á fót miðstöð útlendinga á Vestfjörðum sem hlaut nafnið 

Fjölmenningarsetrið, en það tók til starfa árið 2001. Markmið þess er að efla þjónustu 

við fólk af erlendum uppruna, auðvelda aðlögun þess að samfélaginu og greiða fyrir 

samskiptum fólks af ólíkum uppruna. Á heimasíðu þeirra eru margvíslegar 

upplýsingar fyrir útlendinga á Íslandi en alls er hægt að velja um fimm tungumál: 

íslensku, ensku, serbnesku/króatísku, pólsku og tælensku. Einnig er rekinn 

upplýsingasími á þessum tungumálum en þangað geta einstaklingar leitað upplýsinga 

í trúnaði því allir starfsmenn vinna undir þagnareið. Fjölmenningarsetur flytur einnig 

fréttir á pólsku og serbnesku/króatísku á textavarpi Ríkisútvarpsins 

(Fjölmenningarsetur, e.d.)  

Alþjóðahús hóf starfsemi sína í lok ársins 2001 en meginhlutverk þess er að 

auðvelda aðlögun innflytjenda sem og aðlögun Íslendinga að breyttu samfélagi svo að 

hægt sé að njóta þeirra kosta sem fjölmenningarleg samfélög bjóða upp á. Alþjóðahús 

er einkahlutafélag í eigu Reykjavíkurdeildar Rauða Kross Íslands, með 
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þjónustusamninga við fjögur sveitarfélög á höfuðborgasvæðinu: Reykjavíkurborg, 

Kópavog, Hafnarfjörð og Seltjarnarnes. Alþjóðahús er opið öllum og öll 

upplýsingagjöf og ráðgjöf er að kostnaðarlausu fyrir þá sem þangað leita (Alþjóðahús, 

2004, bls. 6). Sveitarfélögin Mosfellsbær og Garðabær eru að vísu ekki búin að gera 

þjónustusamning við Alþjóðahús þrátt fyrir að íbúar þeirra nýti sér starfsemina. Að 

sögn Einars Skúlasonar, framkvæmdastjóra Alþjóðahúss, standa viðræður yfir um 

mögulegt samstarf, sem verður þó að öllum líkindum ekki í líki þjónustusamnings, 

eins og hjá hinum sveitarfélögunum (Einar Skúlason, munnleg heimild, 8. maí 2007). 

Á heimasíðu Alþjóðahúss er hægt að nálgast upplýsingar á nokkrum tungumálum um 

flest allt sem lýtur að íslensku samfélagi, til að mynda um skólamál, húsnæðismál og 

málefni tengd fjölskyldu og börnum. Ekki er þó hægt að nálgast allar upplýsingarnar 

á þeim tungumálum sem eru í boði en síðuna er búið að þýða yfir á ensku að öllu leyti 

(vefur Alþjóðahúss, e.d.).  

Árið 2002 var starfsemi Alþjóðastofu á Akureyri hleypt af stokkunum en hún 

er hugsuð sem staður fyrir þá sem koma að málefnum fólks af erlendu bergi brotið, 

útlendinga og nýbúa. Þar er hægt að nálgast upplýsingar og ráðgjöf um ýmis málefni, 

túlkaþjónustu, íslenskukennslu, námskeiðahald um fjölmenningu og íslenskt 

samfélag, svo dæmi séu tekin. Alþjóðastofa er rekin af Akureyrarbæ, en hún er einnig 

í samstarfi við fjölda stofnana og aðila, hvort sem um er að ræða á Akureyri eða á 

landsvísu. Heimasíða Alþjóðastofu er óvirk en þar á að vera hægt að nálgast 

grunnupplýsingar um starfsemina á níu tungumálum (Alþjóðastofa, 2005).  

Upplýsinga- og þjónustuveitan Ísland.is var opnuð fyrir stuttu en 

forsætisráðuneytið hefur umsjón með henni. Ísland.is er samstarfsverkefni ríkis og 

sveitarfélaga. Þar er hægt er að finna heildstæðar upplýsingar um þá þjónustu sem 

fyrrgreindir aðilar bjóða upp á, m.a. um málefni innflytjenda, svo sem dvalarleyfi, 
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atvinnuleyfi, íslenskunám og túlkaþjónusta á fjórum tungumálum: íslensku, ensku, 

pólsku og króatísku (Ísland.is, e.d.).  

Opinberar stofnanir hafa einnig sótt í sig veðrið með því að þýða efni yfir á 

önnur tungumál. Oftast er hægt að fá upplýsingar á ensku, til dæmis á vef 

Útlendingastofnunar sem og á vef Vinnumálastofnunar. Tryggingamálastofnun er 

með upplýsingar á fimm tungumálum, en það er mismunandi eftir tungumálum 

hversu mikið magn upplýsinga er í boði. Til dæmis er hægt að fá fjölbreyttar 

upplýsingar á ensku en hins vegar eru upplýsingar á dönsku mun minni 

(Tryggingamálastofnun, e.d.).  

Útlendingum gengur misvel að ráða úr þeim upplýsingum sem þeir fá. 

Upplýsingavefur ríkisskattstjóra er nokkuð virkur þar sem upplýsingar um skattamál 

er hægt að finna á 11 tungumálum. Í könnun um aðlögun innflytjenda á Vestfjörðum 

og Austurlandi kom hins vegar í ljós að 81% svarenda hafði fengið einhverja hjálp 

við framtalsgerð. Í flestum tilfellum var það endurskoðandi sem aðstoðaði þá eða í 

34% tilvika, en vinnufélagar og vinnuveitandi í um 15% tilvika (Heiður Hrund 

Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, Friðrik H. Jónsson, bls. 53-

54, 2004). Þó veður að hafa í huga að það hafa ekki allir aðgang að internetinu. Í 

sömu könnun kom í ljós að um þriðjungur hafði ekki aðgang að því. Tæplega 60% 

höfðu aðgang að því heima hjá sér, næstflestir í vinnunni eða um 19%, en 14% höfðu 

aðgang hjá vini eða ættingja. Fólk frá Asíu hafði síst aðgang að því, en þeir sem 

höfðu lokið námi á háskólastigi eða bóklegu framhaldsskólanámi höfðu betri aðgang 

að því en aðrir (Heiður Hrund Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir, Friðrik H. Jónsson, bls. 128, 2004).    

Þótt ýmis þjónusta sé lögbundin, til að mynda túlkaþjónusta við ýmsar 

aðstæður, vita ekki allir hvenær þeir eiga rétt á því að nýta sér hana, eða eiga rétt á 
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henni yfir höfuð. Í sömu viðhorfskönnun innflytjenda á Austurlandi og Vestfjörðum 

hafði um þriðjungur nýtt sér túlkaþjónustu en minnihluti svarenda hafði kynnt sér í 

hvaða tilvikum hann ætti rétt á túlki sér að kostnaðarlausu. Auk þess vissu 28% 

svarenda ekki að þeir ættu rétt á aðstoð túlks, (Heiður Hrund Jónsdóttir, Hildur 

Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, Friðrik H. Jónsson, bls. 50, 2004), en á 

Ísland.is, vef Alþjóðahúss og Fjölmenningarseturs, eru þau atriði kynnt. 

 Verkalýðsfélög, stéttarfélög og ASÍ hafa farið í kynningarherferðir til að 

erlendir ríkisborgarar þekki réttindi sín og skyldur, með það að markmiði að reyna 

koma í veg fyrir að svindlað sé á þeim. Í rannsókn sem Fjölmenningarsetrið lét gera 

kom fram að 80% svarenda höfðu skrifað undir ráðningarsamning en 62% skildu 

hann ekki að hluta til eða að öllu leyti. 40% svarenda höfðu ekki kynnt sér þjónustu 

stéttar- eða verkalýðsfélagsins sem þeir tilheyra en 37% höfðu einhvern tímann leitað 

til þess (Heiður Hrund Jónsdóttir, Hildur Svavarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, 

Friðrik H. Jónsson, bls. 52-53, 2004).    
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6. Þjónusta og upplýsingar fyrir útlendinga í Eyjafirði 

6.1. Starfsemi Alþjóðastofu 

Eins og áður kom fram var Alþjóðastofa á Akureyri stofnsett árið 2002, en 

áður hafði Menntasmiðjan á Akureyri haldið námskeið í íslensku fyrir útlendinga en 

þar voru starfsmenn farnir að finna fyrir aukinni þörf fyrir meiri kennslu. Þegar 

Alþjóðastofa var stofnuð var einungis hálft stöðugildi við stofnunina, en til að byrja 

með miðaði starfsemi hennar fyrst og fremst að því að halda utan um námskeið og því 

fór lítil stefnumótun fram. Það var ekki fyrr en árið 2004 að samþykkt var að þetta 

yrði heilt stöðugildi, en þá færðist áherslan frá námskeiðahaldi yfir í ráðgjöf (Anna 

Guðný Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2007).  

 Akureyrarbær vinnur frumkvöðlastarf með því að setja á fót stofu sem þessa 

því hann sér einn um reksturinn. Til samanburðar má nefna að Fjölmenningarsetrið er 

ríkisrekið og Alþjóðahús er með þjónustusamninga við sveitarfélögin í kring. Ekki er 

til skrá yfir þá sem nýta sér þjónustu Alþjóðastofu því fólk á að geta komið nafnlaust 

og fengið upplýsingar. Öll þjónusta sem Alþjóðastofa býður upp á er ókeypis en 

Akureyrarbær stendur einn af rekstrinum þó svo fólk af öllu Norðurlandi eystra er að 

nýta sér þessa þjónustu. Því hafa risið upp kröfur um að vísa þeim aðilum frá sem 

koma úr sveitarfélögunum í kring. Á hinn bóginn er eðli starfseminnar þannig að ekki 

er hægt að starfa með þeim hætti. Fólk kemur í leit að alls konar upplýsingum, hvort 

sem þær eru um íslenskt samfélag, hvernig hægt er að finna leiguíbúðir eða vinnu, og 

allt upp í umfangsmikil og stór persónuleg málefni sem tengjast kvennaathvarfinu og 

geðdeildinni svo eitthvað sé nefnt (Anna Guðný Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

20. apríl 2007). Alþjóðastofa hefur ekki getað lagt í kynningarherferð á sínum málum 

en þeir vinnustaðir sem hafa útlendinga í vinnu vita vel af starfseminni að sögn Önnu 
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Guðnýjar. Einnig eiga útlendingar, sem skrá lögheimili sitt á Akureyri, að fá bæklinga 

um starfsemina en slíkir bæklingar eru til á 11 tungumálum.  

 Anna Guðný samsinnir því sem aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós, þ.e. að erfitt  

getur verið að nálgast upplýsingar um þau leyfi sem útlendingar þurfa hér á landi. 

Breytingar á regluverkinu eru tíðar þar sem stofnanir, sem veita aðstoð og upplýsingar 

um leyfin, eiga erfitt með að uppfæra þær og þekking er oft afmörkuð. Margir aðilar 

þurfa að koma að leyfisveitingunum, t.d. ráðhús, tryggingafyrirtæki , ráðuneytin, 

Vinnumálastofnun og Útlendingastofnun, en fræðslan um þessi mál er síðan fengin á 

öðrum stað, til að mynda hjá Alþjóðastofu, Alþjóðahúsi eða Fjölmenningarsetrinu. Að 

sögn Önnu Guðnýjar er of lítið samband á milli þessara stofnana og því er erfitt fyrir 

útlendinga að fóta sig í þessum málum. Anna Guðný nefnir að nauðsynlegt sé að 

þessar stofnanir hafi samráð sín á milli til að auðvelda ferlið. 

Einnig nefnir Anna Guðný að þó svo upplýsingar séu til á internetinu þá geti 

fólk oft á tíðum ekki nýtt sér þær. Til að mynda fái fólk skattframtalið sitt sent heim 

en það sé allt á íslensku og því hafi það litla hugmynd hvað það eigi að gera við 

pappírana. Svipað er uppi á teningnum hjá Útlendingastofnun. Á leyfisumsókninni 

þarf að tiltaka hvaða tungumál fólk talar, en óháð því hvort það tali íslensku eður ei, 

fær það bréf á íslensku um að einhverjar upplýsingar vanti til þess að umsóknin sé 

fullnægjandi (Anna Guðný Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2007). 

 

6.2. Önnur fyrirtæki í Eyjafirði 

Í spurningakönnuninni, sem send var út til fyrirtækja og stofnana í Eyjafirði, 

kom í ljós að flest þeirra hafi í einhver samskipti við útlendinga þar sem þeir sæki 

þjónustu á flestum stöðum í vaxandi mæli. Ekkert fyrirtæki eða stofnun sem svaraði 

spurningunum var með einn ákveðinn aðila sem sá um málefni útlendinga, en 
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mismörg úrræði eru til staðar fyrir starfsmenn sem sjá um afgreiðslu þeirra. Algengast 

er að þau fyrirtæki, sem bjóða upp á upplýsingar, hafi þær á pólsku og ensku en til að 

mynda er Eining-Iðja með bæklinga á 11 tungumálum sem ASÍ sá um að gefa út. 

Mörg fyrirtækjanna sem svöruðu könnuninni eru búin að gera áætlanir að gefa út 

bæklinga og annað upplýsingaefni á öðrum tungumálum og setja það á heimasíðu 

sína, þá oftast á ensku og pólsku. 

 Þær upplýsingar sem hægt er að nálgast á öðrum tungumálum eru mjög 

misjafnar. Tryggingafélög bjóða flest hver upp á skilmála og samninga á ensku og 

pólsku og flestir bankarnir eru með upplýsingar um starfsemi bankans og helstu 

grunnupplýsingar á fleiri tungumálum, til að mynda umsóknir um aukalífeyrissparnað 

og stofnun reikninga. Sparisjóður Svarfdæla stakk þó í stúf þar sem reglur um 

peningaþvott voru einu upplýsingar sem hann hafði á öðrum tungumálum, þá á ensku 

og pólsku, og hefur ekki nein áform uppi um að gefa út aðrar upplýsingar á öðrum 

tungumálum.   

 Talsmenn yfirgnæfandi meirihluta fyrirtækja og stofnana sögðu að nokkuð vel 

gengi að veita útlendingum upplýsingar um þjónustu þeirra og starfsemi. Nokkrir 

aðilar nefndu að þeir hefðu nýtt sér túlkaþjónustu, þá aðallega heilsugæslustöðvar og 

verkalýðsfélög, en margir nefndu einnig að fólk hjálpaðist að við að gera sig 

skiljanlegt. Útlendingar sem tala takmarkaða íslensku koma oft á tíðum með vini eða 

ættingja með sér sem geta útskýrt betur fyrir þeim þjónustuna. Nokkur fyrirtæki 

nefndu að starfsfólk, sem hefur takmarkaða tungumálakunnáttu, er feimið að nýta sér 

hana og því þyrftu fyrirtæki að reyna að virkja starfsmenn sína enn frekar. 

 Ein heilbrigðisstofnunin nefndi að starfsfólk hafi þurft að nýta 

Fjölmenningarsetið til þess að miðla upplýsingum, því ekki hafi verið möguleiki að fá 

túlk eða miðla upplýsingum með öðrum hætti. Fram kom að ef til vill væri hentugast 
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ef túlkaþjónusta væri á ábyrgð sveitarfélaga, eða einhvers ákveðins aðila, sem myndi 

auðvelda aðgengi að þjónustunni. Aðeins ein stofnun sagðist nýta sér 

upplýsingavefinn Ísland.is en starfsmennirnir benda fólki á að leita upplýsinga á 

vefnum. Í einhverjum tilfellum eru upplýsingarnar einnig prentaðar út og viðkomandi 

getur fengið þær sér kostnaðarlausu. 

 Spurt var hvað mætti betur fara til þess að auðvelda þjónusta við útlendinga og 

komu ýmsar tillögur fram. Talað var um að erfitt væri fyrir einstök embætti að standa 

að útgáfu upplýsingabæklinga á öðrum tungumálum og því ætti það frekar að vera 

hlutverk einstakra ráðuneyta. Hvað varðar útgáfu bæklinga og annars upplýsingaefnis 

var ein hugmyndin sú að virkja bæði starfsmenn og þá útlendinga sem þangað leita til 

að mynda starfshóp sem hefði það hlutverk að útbúa kynningarefni á nokkrum 

tungumálum, með það að markmiði að fólk eigi auðveldara með að nálgast 

upplýsingar í framtíðinni.  

Margir töluðu um að bætt tungumálakunnátta starfsmanna myndi leysa mörg 

vandamálin, en það væri ef til vill betra ef lögð yrði meiri áhersla á íslenskukennslu 

fyrir útlendinga. Takmarkað framboð á íslenskukennslu í litlum sveitarfélögum þyrfti 

að bæta, því bætt tungumálakunnátta auðveldar öll samskipti.  

 

6.3. Viðtöl við fjóra útlendinga í Eyjafirði 

Rætt var við fjóra útlendinga og þeir beðnir um að lýsa reynslu sinni á 

íslenskri upplýsingagjöf, hvernig samskipti þeirra eru við stofnanir og fyrirtæki og 

hvernig þeim hefur tekist að aðlagast. Hafa verður í huga að alhæfingargildið er ekki 

mikið þar sem um er að ræða fáa einstaklinga. Hins vegar geta svör þeirra gefið 

vísbendingar um hvað betur mætti fara og hvað betur mætti gera til að innflytjendur 

eigi auðveldara með að fóta sig í íslensku samfélagi.  
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Rætt var við pólska konu sem hefur búið hér á landi í tæp 13 ár og er gift 

íslenskum manni, rúmenskan mann sem fluttist til þéttbýlisstaðar í Eyjafirði fyrir 

fimm árum, sem og hjón frá Hvíta-Rússlandi, en maðurinn hefur búið hér í rúm sjö ár 

en konan í tæp þrjú. Í dag eru allir viðmælendurnir búsettir á Akureyri en þrír af þeim 

fluttust til Akureyrar eftir að hafa búið annars staðar á landinu fyrst um sinn.  

Viðtölin fóru fram á heimilum þeirra þar sem töluð var íslenska og gekk það 

mjög vel. Leitað var eftir svörum við ákveðnum spurningum en í flestum tilfellum 

komu svörin við þeim án þess að þær væru bornar upp. Viðtölin tóku yfirleitt um það 

bil klukkutíma hvert.   

Þegar spurt var út í komu þeirra til landsins, hver hafi hjálpað þeim að koma 

sér fyrir og hvert þau ættu að leita upplýsinga um málefni sín, mátti greina ákveðið 

mynstur. Öll töluðu þau um að einhver hafi verið til staðar sem tók á móti þeim og 

hjálpaði. Oftast var um að ræða einhvern sem hafði komið á undan þeim og kunni því 

á kerfið og á íslenskt samfélag, annað hvort einhver úr fjölskyldunni eða einhver 

samlandi sem var kunnugur íslenskum háttum. Viðmælendurnir töluðu mikið um 

hvað samvinna skipti miklu máli; þar sem fólk hjálpast að við að finna lausnir á 

málunum. Þar sem þau eru orðin nokkuð kunnug íslenskum háttum, eru þau byrjuð að 

sinna þessu hlutverki sínu, þ.e. að veita upplýsingar og aðstoða aðra innflytjendur sem 

eru í vandræðum.   

 Viðmælendurnir töluðu allir um það að vel hafi verið tekið á móti þeim. 

Pólska konan sagði að skólakerfið hafi tekið vel á móti barni hennar, en sonur hennar 

kom til landsins eftir að hún var búin að koma sér fyrir. Hún talaði um að þjónusta 

skólans hafi verið til fyrirmyndar og að starfsmenn hans eigi hrós skilið fyrir vel 

unnin störf. Sama var uppi á könnunni varðandi heilbrigðismálin, auðvelt væri að 

leita læknisaðstoðar, þó svo að vandamál höfðu komið upp vegna 
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tungumálaörðugleika, því þau hafi verið leyst á farsælan máta. Þegar þau leita sér 

læknisaðstoðar fer yfirleitt einhver með þeim sem skilur íslensku, oftast maki. Enginn 

hafði nýtt sér túlkaþjónustu en einn viðmælandinn vissi ekki að hann ætti rétt á túlki. 

Ekkert þeirra bjóst við að nota túlk í framtíðinni þar sem þau áttu ekki von á að hægt 

væri að finna túlk sem talaði tungumál þeirra nógu vel sem og íslensku.   

Öll nefndu þau að íslenskan sé lykillinn að íslensku samfélagi. Án 

tungumálsins sé mjög erfitt að fóta sig og í raun nánast ógjörningur. Þeir sem kynnu 

ekki íslensku þyrftu að hafa einhvern sér við hlið sem gæti aðstoðað þegar á þyrfti að 

halda. Flest voru þau ánægð með námskeiðin sem þau hafa tekið en nefndu þó að 

erfitt væri að skilja þegar kennt væri á ensku, enda ekki allir sem skilji hana eða tali.   

Þótt þau tali öll íslensku nokkuð vel, nefndu þau að erfitt væri að skilja 

upplýsingar frá fyrirtækjum og stofnunum, til að mynda upplýsingar um tryggingar 

og bankamál. Tveir af viðmælendunum eiga íslenskan maka sem sér algjörlega um 

þessi mál og án þeirra væri mjög erfitt að skilja og fylgjast með. Einn viðmælandinn 

sagðist sjá sjálfur um þessi mál þar sem hann skildi oftast nær það sem honum er sent 

en ef hann skildi það ekki færi hann á viðkomandi stað og leitaði útskýringa. Í 

viðtölunum kom upp sú hugmynd að opinber bréf og upplýsingar frá bönkum og 

tryggingum ættu að vera bæði á ensku og íslensku, því þannig væri hægt að auðvelda 

þeim að skilja sem kynnu takmarkaða íslensku.  

 Þegar viðmælendurnir voru spurðir hvort þeir hefðu nýtt sér þjónustu 

Alþjóðastofu, nefndu Hvít-Rússarnir að þeir hefðu sótt námskeið í íslensku sem og 

nýtt sér aðra þá þjónustu sem þeim fannst til fyrirmyndar. Pólska konan þekkti einnig 

töluvert til starfsins þar sem hún hefur verið að túlka þar reglulega fyrir aðra Pólverja. 

Rúmeninn og eiginkona hans höfðu aldrei heyrt um stofuna og þótti það miður þar 

sem þau höfðu lent í töluverðum vandræðum með dvalar- og atvinnuleyfi.  
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Fyrri rannsóknir, t.d. Rauða krossins (2006), benda til þess að kerfið varðandi 

leyfisveitingar sé óskilvirkt og torvelt þar sem gefnar hafa verið misvísandi 

upplýsingar. Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í þessa þætti voru þeir allir 

sammála um að kerfið væri flókið og að það þyrfti að bæta. Talað var um að reglum 

væri oft breytt og að erfitt væri að fylgjast með því hvaða upplýsingar og hvaða plögg 

þyrftu að fylgja leyfisumsóknunum. 

 Þrír viðmælendanna höfðu lent í því að þurfa senda umsóknir sínar oftar en 

einu sinni til Útlendingastofnunar, þar sem gögnin höfðu ekki borist til þeirra. Einn 

viðmælandinn þurfti að senda sína umsókn þrisvar sinnum þar sem endurnýjun á 

leyfum tók um það bil ár. Í millitíðinni rann vegabréfið hans út, og þurfti hann að fara 

til Danmerkur til þess að fá sér nýtt vegabréf. Einnig kom fram að stofnunin sé hætt 

að láta vita hvað vanti í umsóknina. Að sögn viðmælendanna þarf að bíða í langan 

tíma eftir að umsóknin sé tekin til skoðunar en ef einhver gögn vantar í hana er hún 

lögð til hliðar og ekki endurskoðuð fyrr en viðbótargögnin hafa borist.  

Þau sem höfðu verið hér í lengri tíma könnuðust ekki við að þetta hafi verið 

vandamál áður fyrr þar sem stofnunin hafi ávallt sent bréf og látið vita ef eitthvað 

vantaði, hvort sem það var með tölvupósti eða bréfleiðis. Þannig var hægt að bregðast 

skjótt við ef leyfin voru að renna út og komast hjá því að lenda í vandræðum.  

 Þegar viðmælendurnir voru spurðir um upplýsingaveitur á internetinu kom í 

ljós að enginn þeirra hafði nýtt sér upplýsingavefinn, Ísland.is, né vef Alþjóðahúss. 

Enginn þeirra hafði farið á internetið til að leita upplýsinga um hagnýt mál eins og 

tryggingamál, lífeyrismál, orlof eða því um líkt. Hafa verður í huga að þau eru öll 

búin að dvelja hér á landi í þó nokkurn tíma og því þurfa þau ekki eins mikið á 

þessum grunnupplýsingum að halda. Einn viðmælandinn nefndi til að mynda að fáir 
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vissu að hægt væri að fá heimabankann sinn á öðrum tungumálum en íslensku og því 

þyrfti ef til vill að kynna þessa þjónustu betur.  

 Þegar viðmælendurnir voru spurðir hvort einhverju þyrfti að bæta inn í 

upplýsingaveitu til útlendinga sem setjast hér að, voru svörin mismunandi. Allir voru 

viðmælendurnir þó sammála um að einfalda þyrfti kerfið varðandi leyfisveitingar, 

sem og að kynna starfsemi Alþjóðastofu betur. Einnig kom upp sú hugmynd að bjóða 

upp á ýmis námskeið sem tengjast hagnýtum málefnum eins og framtalsgerð, 

tryggingamál, orlof og lífeyrismál, svo eitthvað sé nefnt.  
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7. Umræður 

Útlendingum á landinu hefur fjölgað og þeim mun e.t.v. halda áfram að fjölga 

í náinni framtíð. Mikið framboð á atvinnu og lítið atvinnuleysi hefur dregið fólk 

hingað í von um að bætt lífskjör og bættan hag. Hluti af þeim sem hingað koma mun 

flytja til baka þegar um hægist í atvinnulífinu en líklega mun einhver hluti setjast hér 

að og gerast íslenskir ríkisborgarar. Líkur eru á því að eðli fólksflutninga hingað til 

lands muni breytast í framtíðinni þar sem hlutfall þeirra sem koma til landsins vegna 

fjölskyldusameiningar mun væntanlega hækka.   

Svo tryggja megi gagnkvæma aðlögun hér á landi verða upplýsingamál að 

vera á hreinu sem og þau úrræði, sem hægt er að nota til þess að þjónusta þá sem 

hingað koma. Að mörgu þarf að huga, til að mynda skólamálum svo börn innflytjenda 

hafi sömu tækifæri og önnur íslensk börn til að mennta sig eins. Erfitt getur reynst að 

veita fólki með takmarkaða tungumálakunnáttu þjónustu vegna þess að samskiptin 

geta orðið erfið fyrir alla aðila. Starfsmenn fyrirtækja og stofnana hjálpast að við að 

veita upplýsingar sem og útlendingar svo samskiptin gangi sem greiðast fyrir sig.  

 Þegar Íslendingar ákváðu að nýta sér ekki frekari takmarkanir á frjálsu flæði 

vinnuafls frá þeim ríkjum sem urðu aðilar að Evrópusambandinu árið 2004 vöknuðu 

upp spurningar um hvort samfélagið og vinnumarkaðurinn væru í stakk búin til að 

taka á móti þeim mikla fjölda sem kæmi hingað til lands. Eins og fram kom í skýrslu 

Kaupþings (2007), er óhætt að segja að koma erlends vinnuafls til landsins hefur ekki 

aukið atvinnuleysi. Svo lengi sem framkvæmdir standa yfir, til að mynda á 

Kárahnjúkum og við byggingu álvers á Reyðarfirði, þá er þörf fyrir erlent vinnuafl. 

Stjórnvöld ákváðu hins vegar að hafa vaðið fyrir neðan sig þegar Rúmenía og 

Búlgaría gerðust aðildarríki Evrópusambandsins þar sem þau ákváðu að fresta 
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gildistöku ákvæðisins til tveggja ára. Gildistaka ákvæðisins mun því ráðast af 

atvinnuástandi í landinu árið 2009.  

 Þótt mikill fjöldi útlendinga hafi komið til  landsins á stuttum tíma þá er ljóst 

að íslenskt samfélag stendur sig tiltölulega vel í að sinna málefnum þeirra. 

Niðurstöður viðtalanna og spurningarnar átta sýna þó fram á að margt má bæta. 

Stofnun Fjölmenningarsetursins, Alþjóðahúss og Alþjóðastofu hafa verið skref í þá átt 

að bæta stöðu erlendra ríkisborgara hér á landi. Sífellt fleiri þjónustufyrirtæki eru 

farin að taka við sér þar sem þau eru í auknum mæli farin að þýða efni yfir á fleiri 

tungumál svo greiða megi fyrir samskiptum. Fyrirtæki og stofnanir eru einnig að setja 

efni á öðrum tungumálum á heimasíður sínar en samkvæmt þeim sem rætt var við í 

þessari rannsókn þá er þörf fyrir að kynna þá þjónustu betur.    

 Fólksflutningar erlendra ríkisborgara eru misjafnir eftir landssvæðum. Flestir 

eru fyrir austan en fæstir á Norðurlandi eystra. Í Eyjafirðinum hefur fjöldi erlenda 

ríkisborgara vaxið, en þó mest í stærstu þéttbýliskjörnunum, Akureyri, Dalvíkurbyggð 

og Fjallabyggð. Út frá þeirri könnun sem gerð var er hægt að segja að staða 

útlendinga í Eyjafirði sé nokkuð góð. Bæði útlendingarnir sem rætt var við, sem og 

þau fyrirtæki sem svöruðu könnuninni, sögðu að upplýsingaöflun og -veita gengi 

ágætlega fyrir sig þó að upp hafi komið mál sem erfitt hafi verið að leysa. 

 Í ljósi þess að mörg sveitarfélög í Eyjafirði eru fámenn og tekjulítil, er það 

spurning til hvaða úrræða þau geta gripið til þess að veita þeim útlendingum, sem til 

þeirra leita, þjónustu. Þótt um fámennan hóp sé að ræða þá er spurning hvort 

sveitarfélögin ættu að gera þjónustusamning við Akureyrarbæ í þessum málum þar 

sem fleiri erlendir ríkisborgarar eru farnir að setjast að á svæðinu. Sveitarfélög í 

Eyjafirði hafa ekki enn viljað koma að starfsemi Alþjóðastofu, enda hefur ef til vill 

ekki verið grundvöllur fyrir því þar sem fáir útlendingar hafa verið búsettir í hverju 
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sveitarfélagi. Nú er þó hægt að velta því fyrir sér hvort þau ættu að fylgja fordæmi 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem hafa gert þjónustusamninga við 

Alþjóðahúsið.  

 Ljóst er að þörf er á að styrkja starfsemi Alþjóðastofu, því smæð hennar og 

takmarkað fjármagn setja ákveðin höft á starfsemina, til að mynda á kynningarmál, 

þar sem erfitt er fyrir einn starfsmann að standa í allri þessari vinnu. Þeir útlendingar, 

sem talað var við og þangað höfðu leitað, voru mjög ánægðir með þjónustuna sem 

þeir fengu enda er stofan að vinna mikið og þarft starf. Ljóst er að mörgu er að huga 

þegar kemur að aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi en ekki má heldur gleyma 

að huga að aðlögun Íslendinga að breyttum háttum. Alþjóðastofa býður upp á 

námskeið fyrir Íslendinga sem hafa ekki verið að fullu nýtt. Í því sambandi ber þó að 

hafa í huga að stofnunin hefur takmarkað fjármagn til þess að kynna þau námskeið 

sem hún býður upp á. 

 Viðtölin sem tekin voru staðfesta það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á, 

þ.e. að regluverkið í kringum leyfisveitingar er nokkuð óskilvirkt. Spurning er hvort 

þeir aðilar, sem koma að þessum málum, þurfi ekki að hafa meira samráð sín á milli 

svo að auðveldara reynist að fylgjast með breyttu verklagi. Einnig er spurning hvort 

ekki ætti að ganga alla leið og lögbinda upplýsingagjöf til útlendinga svo hún verði 

skilvirkari og auðveldari fyrir alla aðila. Sú hugmynd kom fram hvort útgáfa 

upplýsingaefnis þyrfti ekki að vera í höndum ákveðinna ráðuneyta, því erfitt væri 

fyrir einstök embætti að standa að útgáfu þess. Ef upplýsingagjöfin væri hins vegar 

lögbundin sæi ákveðinn aðili um þessi mál. Hvort sem það verður að veruleika eða 

ekki, er ljóst að kerfið þarf að einfalda til muna frá því sem nú er.  
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Viðauki 1 

Góðan daginn, 

Eva Björk heiti ég og er þriðja árs nemi í samfélags- og hagþróunarfræði í 

Háskólanum á Akureyri.  

Ég vinn að lokaverkefni mínu sem er um flæði upplýsinga til innflytjenda í Eyjarfirði 

og hef trú um að fyrirtæki ykkar eða stofnun geti átt innlegg í þessa mikilvægu 

umræðu. Ég óska eftir svörum frá ykkur við nokkrum örstuttum spurningum svo hægt 

sé að kortleggja þjónustu við útlendinga á svæðinu og hvaða úrbætur megi gera, ef 

þess er þörf.  

Athugið! Ef þið eruð með starfsstöðvar annars staðar en í Eyjarfirði, þá óska ég samt 

eingöngu eftir upplýsingum þaðan.  

Leita útlendingar eftir upplýsingum og þjónustu til ykkar?  

Er einhver ákveðinn aðili hjá ykkur sem sér um að veita útlendingum upplýsingar?  

Eru upplýsingar um þá þjónustu sem þið veitið til á öðrum tungumálum en á íslensku; 

þá hvaða upplýsingar og á hvaða tungumálum? 

Ef þið eruð ekki með upplýsingar um þá þjónustu sem þið veitið á öðrum 

tungumálum en íslensku, er það í bígerð? 

Eru þið með heimasíðu? 

Ef svo er, er hægt að nálgast upplýsingar um starfsemi ykkar þar á öðrum 

tungumálum? 

Hvernig gengur að veita útlendingum, sem til ykkar leita, þjónustu og upplýsingar? 

Er eitthvað sem mætti laga? 
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Með von um skjót og góð viðbrögð og fyrirfram þökk 

Virðingarfyllst, 

Eva Björk Heiðarsdóttir 

866-5169 
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Viðauki 2. 

 

Akureyri:  
Bæjaskrifstofan  

Eining-Iðja*

Fjórðungssjúkrahúsið* 
Glitnir*  

Heilsugæslustöðin* 
Kaupþing banki  
Landsbankinn*  

Lífeyrissjóður Norðurlands 
Sjóvá almennar 

Skattstofan*  
Sparisjóður Norðlendinga* 

Svæðismiðlun Norðurlands eystra 
Sýslumaðurinn* 

Tryggingamiðstöðin 
VÍS* 

 
Arnarneshreppur:  

Sveitastjórinn* 
 

Dalvíkurbyggð:  
Bæjaskrifstofan* 

Heilsugæslustöðin 
Sjóvá almennar,  

Sparisjóður Svarfdæla* 
VÍS. 

 
Eyjafjarðarsveit: 

Sveitastjórinn* 
 

Grenivík:  
Sjóvá almennar 
Sveitastjórinn* 

 

* Þeir aðilar sem svör bárust frá 

 
Grímseyjarhreppur: 

Sjóvá almennar* 
Sveitarstjóri*  

 
Hörgárbyggð:  
Sveitastjórinn 

 
Ólafsfjörður:  

Bæjaskrifstofan  
Heilsugæslustöðin 

Sparisjóður Ólafsfjarðar*  
Tryggingamiðstöðin  

VÍS 
 

Siglufjörður:  
Bæjaskrifstofan  

Heilsugæslustöðin*  
Sjóvá almennar  

Sparisjóður Siglufjarðar* 
VÍS.* 

 
Svalbarðsstrandarhreppur: 

Sveitastjórinn. 


