Samræmd móttaka flóttafólks
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Þróun verndarleyfa 1997–2018
250

200

150

100

50

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Alþjóðleg vernd Alls

Viðbótavernd Alls

Mannúðarleyfi Alls

Kvótaflóttafólk Alls

2
25. janúar 2019

Atvinnuþátttaka flóttafólks (75%+) eftir komuári
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Þjónusta við flóttafólk sem kemur á eigin vegum
» Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð
við félagslega þátttöku flóttafólks (maí 2014).
▪ 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga
» Ráðgjafar hjá Vinnumálastofnun.
» Rauði krossinn á Íslandi, svo sem:
▪ Stuðningur sjálfboðaliða.
▪ Leitarþjónusta.
▪ Almennar leiðbeiningar, fræðsla og ráðgjöf.
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Nefndin
Hlutverk nefndarinnar:
…. setji fram tillögur um hvernig hægt sé að bæta þjónustu við flóttafólk
eftir hælismeðferð. Þá geri nefndin tillögu um samræmt móttökukerfi
fyrir flóttafólk.
» Fulltrúar í nefndinni:
▪ Samband íslenskra sveitarfélaga, Útlendingastofnun,
dómsmálaráðuneytið, Fjölmenningarsetur, Rauði krossinn á
Íslandi og Barnaverndarstofa.
Formaður: Kristján Sturluson.
» Tillögurnar ná til:
▪ Einstaklinga sem fengið hafa alþjóðlega vernd.
▪ Einstaklinga sem fengið hafa synjun um hæli en fengið
dvalarleyfi á grundvelli ríkra mannúðarsjónarmiða.
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Helstu viðfangsefni
» Nýtt verkefni fyrir ríki og sveitarfélög.
» Fjölbreyttur hópur:
▪ Menning, samfélag, tungumál, menntun og
atvinnuþátttaka, fjölskyldugerð.
» Húsnæðismál:
▪ Skammur fyrirvari fyrir sveitarfélög nú.
▪ Skortur á húsnæði.
» Fjölþættur og langvarandi vandi einstaklinga.
» Samræmi:
▪ Milli sveitarfélaga.
▪ Milli hópa.
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Tillögur nefndarinnar
» Áætlanagerð
▪ hve margir einstaklingar munu fá alþjóðlega vernd á sex mánaða
tímabili.
▪ Auglýst eftir móttökusveitarfélögum á grundvelli þess.
» Tilboð um búsetu
» Ef já:
▪ Fjölmenningarsetur parar einstakling/fjölskyldu við
móttökusveitarfélög á grundvelli viðtals og í samræmi við þarfir
einstaklingsins.
» Ef nei:
▪ Fjölmenningarsetrið veitir einstaklingnum/fjölskyldunni
upplýsingar um almenn réttindi sín og skyldur.
▪ Fá sömu þjónustu og aðrir með skráð lögheimili í viðkomandi
sveitarfélagi.
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Hlutverk móttökusveitarfélags
» Málstýring til að tryggja heildarsýn og samfellda, örugga og
sveigjanlega þjónustu.
» Sveitarfélagið hefur yfirumsjón með að allir aðilar sem koma að
þjónustu við flóttafólk vinni saman.
» Útvegar flóttafólki húsnæði til leigu.
» Vinna með hverjum flóttamanni einstaklingsbundnar áætlanir þannig
að einstaklingar og fjölskyldur geti nýtt styrkleika sína við að koma
sér fyrir í nýju samfélagi.
» Styðja fjölskyldusameiningu vegna fylgdarlausra barna.
» Eftirfylgni:
▪ Regluleg viðtöl þrátt fyrir að einstaklingur hafi hafið þátttöku á
vinnumarkaði eða í námi.
▪ Lengri eftirfylgni.
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Hlutverk Vinnumálastofnunar

» Veita öllu flóttafólki aðstoð óháð því hvort það sé
hjá móttökusveitarfélagi:

▪
▪
▪
▪
▪

Íslensku- og samfélagsfræðslu.
Aðstoð við atvinnuleit og aðra virkni.
Náms- og starfsráðgjöf.
Atvinnu með stuðningi.
Starfsþjálfun.
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Fjölmenningarsetur
» Sér um að „para saman“ flóttamenn og tilboð
móttökusveitarfélags.
» Veitir móttökusveitarfélögum ráðgjöf vegna móttöku
flóttafólks og vinnur gátlista í tengslum við verkefnið.
» Veitir ráðgjöf við gerð einstaklingsbundinna áætlana.
» Heldur utan um og stendur fyrir samráði milli þeirra aðila
sem koma að móttöku flóttafólks.
» Veitir sveitarfélögum almennt ráðgjöf og leiðbeiningar
varðandi málefni flóttafólks.
» Starfsstöð í Reykjavík og starfsemi efld á Ísafirði
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Kostnaður
» Greiðsla til móttökusveitarfélaga vegna móttöku flóttafólks:
▪ Einstaklingsmiðuð áætlun.
▪ Eftirfylgni.
▪ Húsnæði.
» Útlagður kostnaður sveitarfélaga varðandi fjárhagsaðstoð:
▪ 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.
» Stoðþjónusta efld:
▪ Fjölmenningarsetur.
▪ Vinnumálastofnun.
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Takk fyrir
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