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Nefnd um samræmda móttöku flóttafólks

• Sett á laggirnar 2017 – skýrsla 2019
• Markmiðið að:
• Bæta þjónustu við flóttafólk eftir að búið er að samþykkja 

umsókn um alþjóðlega vernd hér á landi 
• Samfella í þjónustu frá veitingu alþjóðlegrar verndar til 

varanlegrar búsetu
• Samræmt móttökukerfi fyrir flóttafólk óháð því hvernig fólkið 

kemur til landsins (kvótaflóttafólk, umsækjendur um alþjóðlega 
vernd eða fjölskyldusameining)



Hvað hefur gerst frá 2019

• Hlutverk Fjölmenningarseturs eflt, tveir starfsmenn
sem halda utan um samræmda móttöku flóttafólks

• Samningar hafa verið gerðir við fimm sveitarfélög: 
Reykjavík, Hafnarfjörð, Akureyri, Reykjanesbæ og
Árborg, samningar gilda frá 1. apríl 2020

• Vinnumálastofnun hefur fengið aukið hlutverk
(m.a. samfélagsfræðslu og íslenskukennsla)

• Samráðsnefnd sett á laggirnar



Samráðsnefnd
• Samband íslenskra sveitarfélaga, Útlendingastofnun, 

Fjölmenningarsetur, Vinnumálastofnun, Rauði krossinn á Íslandi og 
fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem eru að taka á móti flóttafólki.

• Brúa bilið á milli stjórnsýslustiga og stofnana sem koma að málefnum 
flóttafólks.

• Yfirsýn yfir stöðu móttökumála og vera vettvangur til að deila reynslu 
og þekkingu og fjalla um þau mál sem upp kunna að koma í 
samskiptum stofnana og í þjónustu við einstaklinga. Leitast verði við að 
koma þeim í betri farveg.



Verkefni Fjölmenningarseturs

• Veita flóttafólki upplýsingar um fyrstu skrefin eftir stöðuveitingu 
• Bjóða flóttafólki að taka þátt í samræmdri móttöku
• „Para saman“ flóttafólk og móttökusveitarfélag
• Veita móttökusveitarfélögum faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf vegna 

móttöku flóttafólks og vinna gátlista í tengslum við verkefnið
• Ráðgjöf við gerð einstaklingsáætlana
• Halda utan um og standa fyrir samráði milli þeirra aðila sem koma að 

móttöku flóttafólks



Upplýsingaviðtal

• Upplýsingar um heimasíðu Fjölmenningarseturs
• Upplýsingabæklingar

• Skráningar í helstu kerfi
• Húsnæðismál
• Atvinnumál
• Heilsa og öryggi
• Heilbrigðisþjónusta
• Börn og ungmenni
• Tékklistar 

• Upplýsingar um samræmda móttöku

https://www.mcc.is/
https://www.mcc.is/fagfolk/upplysingar-fyrir-flottafolk/


• Skrá börn í leik- og 
grunnskóla, 
frístundaheimili og 
frístundir

• Skrá ungmenni í 
framhalds- og 
háskóla

• Eftirfylgni 

Fjölmenningarsetur
• Parar flóttafólk við móttökusveitarfélag
• Veitir móttökusveitafélögum faglegar leiðbeiningar og 

ráðgjöf vegna móttöku flóttafólks
• Vinnur að verkferlum og gátlistum vegna móttöku 

flóttafólks 

Móttökusveitarfélag
aðstoðar og tengir 
þátttakanda við:

• Skráning á 
heilsugæslustöð og 
bóka fyrsta tíma

• Panta tíma í „First 
medical check“ 
þegar við á

• Útvega húsnæði og 
húsbúnað

• Sækja um lán vegna 
fyrirframgreiðslu og 
húsbúnaðarstyrk

Tengja við RKÍ
• Leiðsögumenn  
• Sálfélagslegur 

stuðningur

Vísa til 
Vinnumálastofnunar

• Náms- og atvinnuleitar 
áætlun

• Aðstoð við að fá 
starfsheiti og/eða nám 
metið 

• Íslenskukennsla
• Samfélagsfræðsla

Einstaklingsmiðuð 
þjónustuáætlun

• Markmiðasetning
• Eftirfylgni



Bestu þakkir!

Jódis Bjarnadóttir, jodis.bjarnadottir@mcc.is, s: 450-3096

Inga Sveinsdóttir, inga.sveinsdottir@mcc.is
www.mcc.is
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