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UMSÖGN

Viðtakandi:   Borgarráð

Sendandi:   Anna Kristinsdóttir

Umsögn mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar vegna beiðni um styrk til 

íþróttaiðkunnar fyrir hælisleitendur. 

Í tölvupósti dags. 2.maí 2017 óskar Hafsteinn Hafsteinsson, verkefnastjóri í málefnum hælisleitenda 
Rauða krossins eftir styrk frá Reykjavíkurborg til íþróttaiðkunar fyrir hælisleitendur í íþróttahúsi 
Vals.

Einnig óskar Hafsteinn eftir klukkutíma á viku í íþróttasal Klébergsskóla fyrir hælisleitendur sem eru 
staðsettir í Arnarholti og Víðinesi og einnig er óskað eftir því að Reykjavíkurborg fjármagni kaup á 
klippikortum (50 til 100 skipti) fyrir hælisleitendur til að nota í sundlaug Klébergsskóla.

Greinagerð:

Í janúar 2014 var undirritaður þjónustusamningur millli Reykjavíkurborgar og  
Innanríkisráðuneytis/Útlendingastofnunar um þjónustu við allt að 50 hælisleitendur. Vorið 2014 var 
fjölgun í þjónustu um allt að 70 manns. Sumarið 2015 var fjölgað upp í 90 manns og í desember 2016 
var síðan undirritaður samningur  um að Reykjavíkurborg þjónustaði allt að 200 aðila í leit að 
alþjóðlegri vernd. 

Reykjavíkurborg býður þeim hælisleitendum sem eru í  þjónustu hjá borginni margskonar þjónustu 
sem tilgreind er í þjónustusamningi þ.á.m.  framfærslu, húsnæði, heilbrigðisþjónustu og 
túlkaþjónustu. Hælisleitendur í þjónustu Reykjavíkurborgar fá tækifæri til að kynnast íbúum og 
staðháttum í sveitarfélaginu og afla sér þekkingar á íslensku samfélagi meðan á málsmeðferð stendur. 
Hælisleitendum er boðið upp á íslenskukennslu/enskukennslu á meðan þeir eru í þjónustu 
sveitarfélagsins og eru upplýstir um þá afþreyingu sem stendur til boða í nærsamfélaginu auk þess að 
þeim stendur líka til boða sundkort og bókasafnskort.

Með því að skrifa undir þjónustusamning hefur Reykjavíkurborg tekið að sér skuldbindingar um að 
þjónusta hælisleitendur sem eru í þjónustu borgarinnar. 

Í júní 2014 gekk innanríkisráðuneytið frá samningi við Rauða kross Íslands um aðstoð og þjónustu 
við hælisleitendur. Í samningnum felst að Rauði krossinn veitir hælisleitendum ráðgjöf, gætir 
hagsmuna þeirra vegna hælisumsókna og veitir margvíslega aðra þjónustu, svo sem mat á aðbúnaði, 
heimsóknarþjónustu og félagsstarf, auk annarra virkniúrræða. Samningsupphæðin til eins árs var 36,6 
m.kr. Þessi samningur hefur verið framlengdur árlega síðan.



Hælisleitendur staðsettir í Arnarholti og Víðinesi eru í þjónustu hjá Útlendingastofnun og tilheyra 
ekki þjónustusamningi milli Reykjavíkurborgar og Útlendingastofnunar. 

Niðurstaða:

Mikilvægt er að þeir sem taka að sér þjónustu við fólk í leit að alþjóðlegri vernd sjái einnig um að 
tryggja þjónustu við hópinn. Á sama hátt og Reykjavíkurborg tryggir slíka þjónustu við þá aðila sem 
eru í þjónustu borgarinnar er mikilvægt að Útlendingastofnun tryggi þeim aðilum sem þeir þjónusta 
sambærilega þjónustu. Mælt er með því að Rauða krossinum verði ekki veittur styrkur til 
íþróttaiðkunnar fyrir hælisleitendur í Arnarholti og Víðinesi og þeim bent á að beina slíku erindi til 
Útlendingastofnunar. 

Með kveðju
 Anna Kristinsdóttir
Mannréttindastjóri 
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