Útlendingastofnun og Vinnumálastofnun hafa a undanförnu unni, í
samrái vi Körfuknattleikssamband Íslands, a ví a setja
vinnureglur og markmi um afgreisluhraa vi veitingu dvalar- og
atvinnuleyfa til íróttafólks. Um lei hafa stofnanirnar teki saman
yfirlit yfir au atrii sem umsækjendurnir og íróttafélögin urfa a
gæta a í umsóknarferlinu. Markmii er a lika fyrir ví a essi
leyfaafgreisla geti gengi eins hratt og vel og kostur er. Einnig er
me essu stefnt a ví a afgreislan veri einsleitari, annig a
allir sitji vi sama bor, en ráist ekki af ví hvernig félögunum tekst
a reka á eftir málum me símtölum. Loks er ætlunin a fyrirbyggja
eftir mætti a íróttafélögin hafi starfandi hér á landi fólk sem ekki
hefur dvalar- og atvinnuleyfi, en a getur haft alvarlegar afleiingar.

Umsókn um atvinnu- og dvalarleyfi
Útlendingastofnun stefnir a ví a afgreia dvalarleyfi fyrir
íróttamenn eins hratt og mögulegt er. a er forsenda ess a etta
geti gengi a vanda sé til umsókna. Hér a nean eru ábendingar
um nokkur mikilvæg atrii sem oft hafa valdi töfum:
Íróttamaurinn arf sjálfur a skrifa undir umsókn um dvalarleyfi og
umsókn um tímabundi atvinnuleyfi íróttafólks. Umsóknin um
atvinnuleyfi arf einnig a vera undirritu af íróttafélaginu. a arf
a vera skrt hver er umbosmaur umsækjandans gagnvart
stofnununum hér á landi, hvort sem a er vikomandi íróttafélag
ea tiltekinn umbosmaur, sem starfar fyrir íróttamanninn. Sá
umbosmaur sem tilgreindur er á umsókn getur ekki vísa á ara
egar gögn ea upplsingar vantar.

Fylla arf út tvær umsóknir og skila í frumriti: Annars vegar „Umsókn
um dvalarleyfi“ og hins vegar „Umsókn um tímabundi atvinnuleyfi
fyrir íróttafólk“. Umsókn arf a fylgja:
• Passamynd af umsækjanda
• Sakavottor (frumrit – undirrita/stimpla af útgefanda) ásamt
ingu (á íslensku, ensku ea skandinavísku frá löggiltum
skjalaenda), frá eim ríkjum sem eir hafa dvali í
undanfarin 5 ár. Sakavottor mega ekki vera eldri en 6 mánaa.
eir sem hafa búi í Bandaríkjunum á síastlinum 5 árum
urfa a skila sakavottori frá FBI sjá leibeiningar á
ATHUGI:
http://www.fbi.gov/hq/cjisd/fprequest.htm
Sakavottori arf a vera stafest af útgefanda.

• Umsókn um dvalarleyfi arf einnig a fylgja ljósrit af vegabréfi (í
gildi 3 mánui fram yfir ætlaan dvalartíma).
• Sjúkratrygging, og húsnæisvottor, undirrita af inglstum
húseiganda.(Allt í frumriti)
• Ráningarsamningur. Mikilvægt er a í ráningarsamningi komi
fram laun og hlunnindi íróttamannsins, lífeyrissjóur sé
tilgreindur og a samningurinn sé undirritaur af báum ailum
(frumrit).

Af gefnu tilefni er a teki fram a me orinu „frumrit“ er átt vi
raunverulegt frumrit skjalsins en ekki ljósrit ea útprentun af
frumskjalinu skönnuu.

Umsækjendur mega ekki dvelja á Íslandi á mean umsókn eirra
er til meferar.
Ef öll essi skilyri eru uppfyllt, stefnir Útlendingastofnun a ví a
afgreia dvalarleyfi íróttamanna 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 íróttamann, án
undanfarandi reynslutíma, er stefnt a ví a afgreia au á einum
degi ef umsókn og öll gögn eru fullnægjandi.

Um reynslutíma.
Nokku er um a íróttafélög vilji fá menn til reynslu áur en
endanlega er gengi frá ráningu eirra. Í framkvæmd er gengi út
frá ví a slíkur reynslutími í allt a tvær vikur, ar sem íróttamaur
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 vikomandi
arf a fara úr landi egar umsókn um dvalar- og atvinnuleyfi
íróttamanns er lög inn og dvelja utan Íslands á mean hún er
afgreidd. a kallar augljóslega á meira umstang og erfileika en
egar gengi er frá umsókn áur en vikomandi kemur.
a sem gera arf eftir komu til landsins til a leyfi veri gefi
út:

Eftir a bréf hefur veri sent (vilyri fyrir leyfi?) arf a
• Skrá vikomandi í jóskrá
• Mæta í myndatöku hjá UTL ea sslumanni
• Mæta í læknisskoun (há ví hvaan menn koma – kemur
fram í bréfunum hvort a er nausynlegt)

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 sektarleibeiningum frá Ríkissaksóknara skal grunnsekt
sem lög er á atvinnurekanda vera kr. 100.000 fyrir hvern mann sem
ráinn er til starfa mia vi byrjaan mánu en sektin hækkar um kr.
50.000 fyrir hvern mánu umfram ann fyrsta sem starfskraftar
útlendings hafa veri nttir. 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
örum orum: Íróttafélög sem gerast sek um brot á lögum um
atvinnuréttindi útlendinga geta komi sér í á stöu a eiga erfitt um
vik me a sækja sér lisstyrk utan Evrópska efnahagssvæisins.

