
 

  
  
 
Útlendingastofnun og Vinnumálastofnun hafa a  undanförnu unni , í 
samrá i vi  Körfuknattleikssamband Íslands, a  ví a  setja 
vinnureglur og markmi  um afgrei sluhra a vi  veitingu dvalar- og 
atvinnuleyfa til í róttafólks. Um lei  hafa stofnanirnar teki  saman 
yfirlit yfir au atri i sem umsækjendurnir og í róttafélögin urfa a  
gæta a  í umsóknarferlinu. Markmi i  er a  li ka fyrir ví a  essi 
leyfaafgrei sla geti gengi  eins hratt og vel og kostur er. Einnig er 
me  essu stefnt a  ví a  afgrei slan ver i einsleitari, annig a  
allir sitji vi  sama bor , en rá ist ekki af ví hvernig félögunum tekst 
a  reka á eftir málum me  símtölum.  Loks er ætlunin a  fyrirbyggja 
eftir mætti a  í róttafélögin hafi starfandi hér á landi fólk sem ekki 
hefur dvalar- og atvinnuleyfi, en a  getur haft alvarlegar aflei ingar. 
 
 
Umsókn um atvinnu- og dvalarleyfi  

Útlendingastofnun stefnir a  ví a  afgrei a dvalarleyfi fyrir 
í róttamenn eins hratt og mögulegt er. a  er forsenda ess a  etta 
geti gengi  a  vanda  sé til umsókna. Hér a  ne an eru ábendingar 
um nokkur mikilvæg atri i sem oft hafa valdi  töfum: 
 
Í róttama urinn arf sjálfur a  skrifa undir umsókn um dvalarleyfi og 
umsókn um tímabundi  atvinnuleyfi í róttafólks. Umsóknin um 
atvinnuleyfi arf einnig a  vera undirritu  af í róttafélaginu. a  arf 
a  vera sk rt hver er umbo sma ur umsækjandans gagnvart 
stofnununum hér á landi, hvort sem a  er vi komandi í róttafélag 
e a tiltekinn umbo sma ur, sem starfar fyrir í róttamanninn. Sá 
umbo sma ur sem tilgreindur er á umsókn getur ekki vísa  á a ra 

egar gögn e a uppl singar vantar. 
 
 
 
 



 

  
  
 
Fylla arf út tvær umsóknir og skila í frumriti: Annars vegar „Umsókn 
um dvalarleyfi“ og hins vegar „Umsókn um tímabundi  atvinnuleyfi 
fyrir í róttafólk“. Umsókn arf a  fylgja: 
 

• Passamynd af umsækjanda 
 

• Sakavottor  (frumrit – undirrita /stimpla  af útgefanda) ásamt 
ingu (á íslensku, ensku e a skandinavísku frá löggiltum 

skjala enda), frá eim ríkjum sem eir hafa dvali  í 
undanfarin 5 ár. Sakavottor  mega ekki vera eldri en 6 mána a.  

eir sem hafa búi  í Bandaríkjunum á sí astli num 5 árum 
urfa a  skila sakavottor i frá FBI sjá lei beiningar á 

http://www.fbi.gov/hq/cjisd/fprequest.htm   ATHUGI :  

Sakavottor i  arf a  vera sta fest af útgefanda. 
 

 
• Umsókn um dvalarleyfi arf einnig a  fylgja ljósrit af vegabréfi (í 

gildi 3 mánu i fram yfir ætla an dvalartíma). 
 
• Sjúkratrygging, og húsnæ isvottor , undirrita  af ingl stum 

húseiganda.(Allt í frumriti) 
 
• Rá ningarsamningur. Mikilvægt er a  í rá ningarsamningi komi 

fram laun og hlunnindi í róttamannsins, lífeyrissjó ur sé 
tilgreindur og a  samningurinn sé undirrita ur af bá um a ilum 
(frumrit). 
 

 
Af gefnu tilefni er a  teki  fram a  me  or inu „frumrit“ er átt vi  
raunverulegt frumrit skjalsins en ekki ljósrit e a útprentun af 
frumskjalinu skönnu u. 
 



 

  
  
 
Umsækjendur mega ekki dvelja á Íslandi á me an umsókn eirra 
er til me fer ar. 
 
Ef öll essi skilyr i eru uppfyllt, stefnir Útlendingastofnun a  ví a  
afgrei a dvalarleyfi í róttamanna sem hér hafa dvalist á áritun til 
reynslu, á einum virkum degi frá ví a  fullbúin umsókn hefur borist 
stofnuninni ásamt brottfararspjaldi leikmanns. etta gildir jafnt um á 
sem hér hafa dvali  til reynslu án ess a  hafa urft áritun (t.d. 
Bandaríkjamenn) og á sem dvalist hafa hér í skamman tíma til 
reynslu á grundvelli áritunar. etta er há  ví a  umsókn og fylgigögn 
séu fullnægjandi. 
 
Ef sótt er um dvalar- og atvinnuleyfi fyrir í róttamann, án 
undanfarandi reynslutíma, er stefnt a  ví a  afgrei a au á einum 
degi ef umsókn og öll gögn eru fullnægjandi. 
 
 
 
Um reynslutíma. 

Nokku  er um a  í róttafélög vilji fá menn til reynslu á ur en 
endanlega er gengi  frá rá ningu eirra.  Í framkvæmd er gengi  út 
frá ví a  slíkur reynslutími í allt a  tvær vikur, ar sem í róttama ur 
æfir og leikur me  félagi, feli ekki í sér brot á lögum um atvinnuréttindi 
útlendinga.  a  verklag a  fá menn til reynslu kallar á a  vi komandi 

arf a  fara úr landi egar umsókn um dvalar- og atvinnuleyfi 
í róttamanns er lög inn og dvelja utan Íslands á me an hún er 
afgreidd.  a  kallar augljóslega á meira umstang og erfi leika en 

egar gengi  er frá umsókn á ur en vi komandi kemur. 
 

a  sem gera arf eftir komu til landsins til a  leyfi ver i gefi  

út: 

 



 

  
  
 
Eftir a  bréf hefur veri  sent (vilyr i fyrir leyfi?) arf a   

• Skrá vi komandi í jó skrá 
• Mæta í myndatöku hjá UTL e a s slumanni 
• Mæta í læknissko un (há  ví hva an menn koma – kemur 

fram í bréfunum hvort a  er nau synlegt) 
 

 
eir sem dvelja á Íslandi án leyfa (ath. a  áritanafrjálsir mega vera í 

90 daga ef eir eru ekki a  vinna – .e. hvorki me  né án 
endurgjalds) eiga von á sekt, brottvísun og endurkomubanni. 
Samkvæmt sektarlei beiningum frá Ríkissaksóknara skal grunnsekt 
sem lög  er á atvinnurekanda vera kr. 100.000 fyrir hvern mann sem 
rá inn er til starfa mi a  vi  byrja an mánu  en sektin hækkar um kr. 
50.000 fyrir hvern mánu  umfram ann fyrsta sem starfskraftar 
útlendings hafa veri  n ttir. Fyrir gróf brot og ítreku  brot skal krefjast 
fangelsisrefsingar. Sektir á útlendingana sjálfa eru lægri.  
 
 
Í lögum um atvinnuréttindi útlendinga sem tóku gildi ann 1. ágúst 
2008 er Vinnumálastofnun veitt heimild til a  synja um veitingu 
atvinnuleyfis vegna starfa hjá atvinnurekanda sem gerst hefur sekur 
um brot á  lögunum ó svo a  umsóknin uppfylli allar kröfur. Me  
ö rum or um: Í róttafélög sem gerast sek um brot á lögum um 
atvinnuréttindi útlendinga geta komi  sér í á stö u a  eiga erfitt um 
vik me  a  sækja sér li sstyrk utan Evrópska efnahagssvæ isins. 


