2017. Fjölgunin hefur verið mun hraðari meðal karla en
kvenna síðustu 3 ár.

Erlendum ríkisborgurum á Íslandi hefur farið hratt
fjölgandi undanfarið og voru þeir um 30.000 þann 1.
janúar 2017 og um 37.000 á þriðja ársfjórðungi. Þó
heldur sé tekið að draga úr þenslu í efnahagslífinu á
síðari hluta árs 2017 má þó gera ráð fyrir að erlendum
ríkisborgurum hafi fjölgað eitthvað til ársloka og er
áætlað að þeir hafi verið nálægt 38 þúsund þann 1.
janúar 2018 eða um 11% landsmanna, sem jafngildir
yfir 25% fjölgun erlendra ríkisborgara á landinu á árinu

Þessir búferlaflutningar eru bein afleiðing þeirrar miklu
þenslu sem verið hefur í efnahagslífinu og þar með á

KARLAR HAFA FLUST HINGAÐ Í MUN MEIRA MÆLI EN KONUR SÍÐUSTU 2 ÁR ÞRÁTT FYRIR AÐ ÞENSLAN
HAFI MIKIÐ TIL VERIÐ BUNDIN FERÐAÞJÓNUSTU ÞAR SEM KYNJADREIFING ER NOKKUÐ JÖFN.

✓
✓

✓

Sem fyrr eru Pólverjar fjölmennastir í hópi þeirra sem
hingað flytjast og voru þeir um 46% erlendra ríkisborgara þann 1. janúar 2017. Litháar voru um 8%,
Þjóðverjar um 4%, en fólk af öðru þjóðerni talsvert
lægra hlutfall hver.

ERLENDUM RÍKISBORGURUM Á ÍSLANDI HEFUR FJÖLGAÐ HRATT SÍÐUSTU ÁR OG VORU UM 37.000 Á
ÞRIÐJA ÁRSFJÓRÐUNGI 2017

✓

✓

Raunar eru mun fleiri sem fluttu til landsins yfir árið og
má gera ráð fyrir að aðfuttir erlendir ríkisborgarar á
árinu 2017 verði um eða yfir 11.000, en um 3.500-4.000
hafi flust á brott á móti og nettófjölgun því um 8.000.

FJÖLGUN Á VINNUMARKAÐI ER Í SAMRÆMI VIÐ ÞETTA OG HEFUR HLUTFALL ÚTLENDINGA Á
VINNUMARKAÐI HÆKKAÐ ÚR 8% ÁRIÐ 2009 Í 12% ÁRIÐ 2017.
ÚTLENDINGAR ERU HLUTFALLSLEGA MUN HÆRRA HLUTFALL Á VINNUMARKAÐI Á SUÐURNESJUM OG Á
VESTFJÖRÐUM HELDUR EN ANNARS STAÐAR Á LANDINU.
HORFUR ERU Á AÐ ÚTLENDINGUM FJÖLGI ENN Á VINNUMARKAÐI NÆSTU 2-3 ÁR ÞAR SEM ÁFRAM ER
BÚIST VIÐ VEXTI Í BYGGINGARIÐNAÐI OG FLEIRI GREINUM. ÞÓ ER GERT RÁÐ FYRIR AÐ HÆGI NOKKUÐ Á
VEXTI FRÁ ÞVÍ SEM VERIÐ HEFUR Á ÁRUNUM 2016 OG 2017.
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Mynd 1. Fjöldi erlendra karla og kvenna á Íslandi 1. janúar ár hvert frá 1998
og horfur 2018
vinnumarkaði. Eftirspurn eftir vinnuafli hefur verið mikil
og langt umfram þá náttúrulegu fjölgun sem er á
íslenskum vinnumarkaði.
Þannig fjölgaði störfum um nálægt 6.000 á árinu 2015,
nærri 7.000 á árinu 2016 og endar trúlega í nálægt
3.500 nýjum störfum á árinu 2017. Þessari miklu
eftirspurn hefur að einhverju marki verið mætt með
aukinni atvinnuþátttöku og fækkun atvinnulausra, en
að stærstum hluta til með því útlendingar hafa flust
hingað til lands til starfa og þá karlar í miklum meirihluta.

Á mynd 2 má sjá að erlendir karlar eru að flytjast í mun
meira mæli til landsins en konur og er mynstrið svipað
og á síðasta þensluskeiði 2004-2008. Þetta gerist þrátt
fyrir að vöxtur síðustu ára hafi byggst að mestu leyti á
vexti ferðaþjónustu þar sem karlar og konur eru
starfandi nokkuð jöfnum höndum. Því hefði mátt gera
ráð fyrir að kynjadreifing innflytjenda væri jafnari í
þessari þenslu en á síðasta þensluskeiði, sem byggði í
mun meira mæli á vexti byggingariðnaðar og fjármálaþjónustu þar sem mun meira varð til af nýjum störfum
fyrir karla. Hin ójafna kynjadreifing skýrist að hluta til af
því að byggingariðnaður hefur farið vaxandi síðstu
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Mynd 2. Nettó búferlaflutningar (aðfluttir að brottfluttum frádregnum) erlendra
karla og kvenna til Íslands síðustu ár
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misseri, en trúlega er stærsti skýringarþátturinn
einfaldlega sá að karlar eru hreyfanlegra vinnuafl og ef
um fjölskyldufólk er að ræða eru það gjarnan karlarnir
sem flytjast á undan og fjölskyldan kemur þá í kjölfarið
ef tekin er ákvörðun um að setjast að til lengri tíma.
Erlendir ríkisborgarar voru um 9% af íbúum landsins
þann 1. janúar 2017 og hefur hlutfallið trúlega hækkað
nokkuð síðan þá. Hlutfallið er mun hærra á Suðurnesjum eða um 15% og hefur farið hratt vaxandi
síðustu ár vegna þeirra þenslu sem hefur verið í
ferðaþjónustu á svæðinu. Einnig er hlutfallið yfir landsmeðaltali á Vestfjörðum sem á sér sögulegri rætur.
Annars staðar er hlutfallið nálægt landsmeðaltali nema
á Norðurlandi þar sem það er nokkru lægra.

Vinnumálastofnun reiknast til að fjöldi útlendinga á
vinnumarkaði verði að jafnaði um 24.000 á árinu 2017
og þá heldur meiri fjöldi í árslok. Er þetta milli 12 og
13% af vinnuaflinu og er hlutfallið hærra meðal karla
eða yfir 14%, en 10-11% meðal kvenna. Hlutfall útlendinga á vinnumarkaði hefur vaxið með sambærilegum
hætti og sjá má á mynd 1. Þessi áætlun um fjölda
útlendinga á vinnumarkaði er reiknuð út frá íbúafjölda
með erlent ríkisfang og er gengið út frá að atvinnuþátttaka úrlendinga sé nokkru hærri en Íslendinga, sem
munar 2-3 prósentustigum, enda stærstur hluti
útlendinga sem búsettir eru hér á landi á aldrinum 2045 ára og eru í minna mæli í námi eða í fæðingarorlofi.

✓
✓
✓
✓

Raunar má gera ráð fyrir að erlendir ríkisborgarar á
vinnumarkaði séu eitthvað fleiri en fram kemur í
þessum tölum. Um 2.500 útlendingar hafa verið hér á
landi að jafnaði síðustu mánuði á vegum starfsmannaleiga og sem útsendir starfsmenn þjónustufyrirtækja.
Hluti þeirra dvelur hér það skamman tíma, að hann
kemur ekki fram í þeim opinberu tölum sem spá um
fjölda útlendinga á vinnumarkaði byggir á, þannig að
ofan á áætlaðan heildarfjölda erlendra starfsmanna á
vinnumarkaði má trúlega bæta eitthvað nálægt 1.000
einstaklingum. Nánari grein er gerð fyrir útgefnum
atvinnuleyfum og fjölda starfsmanna sem hingað hafa
komið á vegum starfsmannaleiga eða sem útsendir
starfsmenn síðar í skýrslunni.
Vitað er að stór hluti þeirra erlendu ríkisborgara sem
hingað hafa komið síðustu ár hafa komið til starfa í
ferðaþjónustu og byggingariðnaði, en einnig í ýmsar
greinar iðnaðar og annarri þjónustu s.s. við ræstingar,
umönnun og gæslu. Hins vegar liggja ekki enn fyrir
nákvæmar tölulegar upplýsingar um skiptingu erlendra
starfsmanna á atvinnugreinar eða starfsstéttir, né
heldur hve hátt hlutfall útlendingar eru af heildarfjölda
starfandi innan hverrar atvinnugreinar. Ekki liggja
heldur fyrir opinberar upplýsingar um menntun
útlendinga sem búsettir eru hér á landi þó svo
vísbendingar þar um megi fá úr ýmsum rannsóknum
sem gerðar eru meðal útlendinga, í skrám stéttarfélaga
og víðar. Almennt má þó segja að útlendingar vinna í
töluvert miklum mæli störf sem ekki eru í miklu
samræmi við hæfni þeirra og menntun.
Út frá skráningu atvinnulausra má sjá að flestir
útlendingar sem koma á atvinnuleysisskrá hafa unnið í
störfum sem ekki krefjast mikillar menntunar áður en

FJÖLDI ÚTLENDINGA Á ÍSLENSKUM VINNUMARKAÐI ER UM 24.000-25.000 MANNS AÐ JAFNAÐI Á ÁRINU
2017 EÐA Á BILINUM 12-13% AF VINNUAFLINU.
HLUTFALL ERLENDRA KARLA Á VINNUMARKAÐI ER YFIR 14% OG KVENNA MILLI 10 OG 11% OG HEFUR
HLUTFALLIÐ HÆKKAÐ HRATT SÍÐUSTU 2-3 ÁR.
ÁFRAM MÁ BÚAST VIÐ AÐ ÚTLENDINGUM FJÖLGI Á ÍSLENSKUM VINNUMARKAÐI NÆSTU 2-3 ÁR VEGNA
FYRIRSJÁANLEGRAR ÞENSLU Í BYGGINGARIÐNAÐI OG FLEIRI GREINUM.
ÚTLENDINGAR VINNA MEST STÖRF ÞAR SEM EKKI ER KRAFIST MIKILLAR HÆFNI EÐA MENNTUNAR. ÞÓ
EKKI LIGGI FYRIR NÁKVÆMAR UPPLÝSINGAR UM MENNTUN ÚTLENDINGA ER LJÓST AÐ STÓR HLUTI
ÞEIRRA ER MEÐ MENNTUN OG ÝMSA HÆFNI SEM EKKI NÝTIST Í ÞEIM STÖRFUM SEM ÞEIR GEGNA.
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þeir urðu atvinnulausir. Þannig höfðu um 53% atvinnulausra útlendinga í október unnið almenn störf verkamanna í sínu síðasta starfi og um 21% að auki almenn
störf við afgreiðslu og ýmsa þjónustu. Dreifing á
atvinnugreinar er nokkuð mikil, en þar er ferðaþjónusta
fyrirferðamikil, sem og ýmis sérhæfð þjónusta s.s.
ræstingaþjónusta og einnig verslun og iðnaður.
Loks má sjá þegar litið er á menntun þeirra útlendinga
sem voru á atvinnuleysisskrá í október að 44% þeirra
voru með grunnskólamenntun eingöngu, um 19% með
háskólamenntun og um 38% með framhaldsmenntun
af ýmsu tagi. Þegar menntun og störf eru samkeyrð má
sjá að um 2/3 hlutar háskólamenntaðra höfðu unnið við
almenn störf verkamanna, við afgreiðslu eða ýmis
þjónustustörf sem ekki krefjast mikillar menntunar, en
aðeins um 27% þeirra höfðu unnið sérfræði-, stjórnunar- eða skrifstofustörf. Þá hafði aðeins um fjórðungur
iðnmenntaðra útlendinga síðast unnið sem iðnaðarmenn áður en þeir misstu vinnuna.
Þessi greining atvinnulausra erlendra ríkisborgara
gefur ákveðna vísbendingu um stöðu þeirra á vinnumarkaði í heild. Þó bera að hafa í huga að hópur
atvinnulausra er á ýmsan hátt frábrugðinn þeim sem
ekki eru atvinnulausir og gildir það jafnt um íslenska
sem erlenda ríkisborgara. Nánar er gerð grein fyrir
atvinnuleysi erlendra ríkisborgara í næsta kafla.
Verulega virðist vera að hægja á þenslu í ferðaþjónustu
og er gert ráð fyrir að eftirspurn eftir erlendu starfsfólki
í þeirri grein muni minnka verulega næstu 2 árin. Á hinn
bóginn má áfram búast við mikilli eftirspurn eftir
20.000
18.000
16.000
14.000

Þegar horft er til næstu tveggja ára má því gera ráð fyrir
að erlendum ríkisborgurum haldi áfram að fjölga hér á
landi og á vinnumarkaði og þá körlum í meira mæli en
konum, a.m.k. á árinu 2018. Á heildina litið er þó gert
ráð fyrir að dragi úr þenslu og hagvöxtur fari niður í 23% næstu ár samanborið við 4-7% undanfarin ár.
Fjölgun starfa verður því hægari og er gert ráð fyrir að
ný störf á árinu 2018 verði nær 2.500 það ár og nálægt
2.000 á árinu 2019. Því má gera ráð fyrir að hægist á
búferlaflutningum útlendinga hingað til lands með
minnkandi eftirpurn á vinnumarkaði.

Atvinnuleysi erlendra ríkisborgara er nokkru meira en
meðal landsmanna allra. Vinnumálastofnun áætlar að
atvinnuleysi meðal erlendra ríkisborgara hafi verið um
4,6% í lok árs 2017 samanborið við um 2,2% atvinnuleysi alls og að jafnaði verði atvinnuleysi um 4,5% á
árinu 2017 samanborið við um 2,2% meðal landsmanna
allra.
Atvinnulausum erlendum ríkisborgurum fækkaði jafnt
og þétt frá árinu 2010 til ársins 2016. Þeim fækkaði þó
ekki eins hratt og íslenskum ríkisborgurum og því
hækkaði hlutfall erlendra ríkisborgara á atvinnuleysisskrá úr um 15% árið 2010 í um 21% á árinu 2016. Sjá
má á mynd 4 að hlutfall erlendra ríkisborgara hækkaði
áfram á árinu 2017 og verður að jafnaði um 26% það
ár. Þá f jölgaði atvinnulausum erlendum ríkisborgurum
úr 1.040 í lok árs 2015 í 1.196 í árslok 2017 á sama tíma
og íslenskum ríkisborgurum fækkaði úr 3.905 í 3.042.

Spá

karlar

starfsfólki í byggingariðnaði. Þá hefur verið vaxandi
eftirspurn eftir starfsfólki í ýmsum greinum þjónustu,
s.s. við þrif, umönnun og gæslustörf. Einnig í sumum
greinum iðnaðar s.s. í matvælaiðnaði. Hins vegar sýnir
ný könnun meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins að
skortur á starfsfólki fer minnkandi almennt séð, þó
hann sé áfram töluverður í ferðaþjónustu og
byggingarstarfsemi.

konur
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Mynd 3. Fjöldi erlendra karla og kvenna
á vinnumarkaði síðustu ár og spá til 2019
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✓

ATVINNULEYSI HEFUR VERIÐ HÆRRA MEÐAL ERLENDRA RÍKISBORGARA EN ÍSLENSKRA FRÁ HRUNI OG
VERÐUR NÁLÆGT 4,5% Á ÁRINU 2017 AÐ JAFNAÐI, UM 3,8% MEÐAL KARLA OG 5,5% MEÐAL KVENNA.

✓

HLUTFALL ERLENDRA RÍKISBORGARA AF HEILDARFJÖLDA Á ATVINNULEYSISSKRÁ HEFUR VAXIÐ JAFNT
OG ÞÉTT SÍÐUSTU ÁR OG EINKUM Á ÁRINU 2017. BÚAST MÁ VIÐ AÐ ÞAÐ VERÐI UM 26% AÐ JAFNAÐI Í
ÁR, SAMANBORIÐ VIÐ 21% ÁRIÐ 2016 OG 15-20% ÁRIN ÞAR Á UNDAN.
LANGTÍMAATVINNULEYSI ER EKKI MEIRA MEÐAL ERLENDRA RÍKISBORGARA EN ÍSLENSKRA OG ER MEST
MEÐAL ELDRI KVENNA LÍKT OG GILDIR UM ÍSLENSKA RÍKISBORGARA

✓

GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ ATVINNULEYSI ERLENDRA RÍKISBORGARA LÆKKI LÍTIÐ EITT NÆSTU 2 ÁR OG
VERÐI UM EÐA INNAN VIÐ 4,0% Á ÁRUNUM 2018 OG 2019.

✓

Stór skýringarþáttur í þessari þróun virðast vera
uppsagnir fiskvinnslufólks í kjölfar sjómannaverkfallsins
í upphafi árs 2017. Þar sem útlendingar eru stór hluti
starfsfólks í fiskvinnslu bitnaði þessi aðgerð nokkuð
hart á þeim og fór hlutfall útlendinga á atvinnuleysisskrá í nærri 30% í janúar af þeim sökum. Þó svo
flestir þeirra hafi verið endurráðnir að verkfalli afloknu
er ljóst að allnokkur hópur fékk ekki endurráðningu og
hefur atvinnuleysi meðal erlendra ríkisborgara staðið í
stað að meira og minna leyti þetta ár og hlutfall þeirra
af atvinnuleysisskrá verið um 25-26% frá því í mars og
fram í október, samanborið við um 20-21% fram að
verkfalli. Hlutfallið fór svo í 28% í nóvember.
Atvinnuleysi hefur verið mun meira meðal Pólverja en
fólks af öðru þjóðerni síðustu ár og verður nálægt 6%
30%
26%

Atvinnuleysi var nokkur hærra meðal erlendra kvenna
en karla nú í lok árs 2017, eða um 5,4% meðal kvenna
en um 4,1% meðal karla.
Lítill munur hefur verið á lengd atvinnuleysis íslenskra
og erlendra ríkisborgara síðustu ár. Það var heldur
meira meðal erlendra ríkisborgara til ársins 2016, en
hefur verið heldur meira meðal íslenskra ríkisborgara
nú síðustu misseri. Mynstrið er einnig svipað hjá
erlendum og íslenskum ríkisborgurum þegar þetta er
greint meira eftir bakgrunni, en langtímaatvinnuleysi er
mest meðal þeirra elstu og þá í meira mæli meðal
kvenna en karla. Langtímaatvinnuleysi meðal yngri
kvenna er þó talsvert meira í hópi erlendra ríkisborgara
en íslenskra.
35%
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Mynd 4. Hlutfall erlendra ríkisborgara á
atvinnuleysisskrá
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á árinu 2017 að jafnaði. Atvinnuleysi meðal Pólverja fór
hæst í um 20% á árunum 2010 og 2011.

Mynd 5. Lengd atvinnuleysis eftir
ríkisborgararétti
Langtímaatvinnuleysi er raunar lægra á árinu 2017 en
verið hefur síðustu ár, en að hluta til skýrist það af
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sjómannaverkfallinu í ársbyrjun 2017 þegar mikið kom
inn á skrá af fólki sem ekki hafði verið á skrá áður og
jók því hlutfall skammtímaatvinnulausra töluvert um
nokkurra mánaða skeið.
Ástæður meira atvinnuleysis meðal erlendra ríkisborgara
Ýmsar samverkandi ástæður eru fyrir því að atvinnuleysi er meira meðal útlendinga en Íslendinga.
Atvinnuleysi meðal útlendinga jókst mjög hratt í kjölfar
hrunsins 2008, þar sem þeir voru mjög fjölmennir í
byggingariðnaði og fleiri greinum sem fóru hvað verst
út úr hruninu. Kunnátta í íslensku var oft lítil enda ekki
lögð áhersla á að kenna verkafólki íslensku eða ensku á
meðan næga vinnu var að hafa. Því var ekki auðvelt að
finna vinnu á öðrum vettvangi þar sem oft eru gerðar
meiri kröfur um lágmarks kunnáttu í íslensku og/eða
ensku. Þannig að missi útlendingar vinnuna á annað
borð, þá getur tekið lengri tíma fyrir þá að finna nýja
vinnu þar sem færri atvinnutækifæri standa þeim til
boða.
Útlendingar koma einnig oft í tímabundin verkefni og
fara á atvinnuleysisskrá þegar þeim er sagt upp að
þeim verkefnum loknum. Ekki er sjálfgefið að þeim
standi til boða að hefja vinnu við önnur stærri verkefni
sem eru að fara í gang, enda virðist sem atvinnurekendur leiti í talsverðum mæli fyrst að vinnuafli
erlendis annað hvort í gegnum þau tengsl sem þeir
höfðu við fyrri ráðningar erlendis frá, eða þá að þeir nýti
sér starfsmannaleigur.

sem spáð er um lækkun atvinnuleysis almennt. Þannig
er gert ráð fyrir að atvinnuleysi lækki úr 2,2% á árinu
2017 í um 2,0% árið 2018 en haldist svipað á árinu
2019. Því má gera ráð fyrir að atvinnuleysi erlendra
ríkisborgara fari niður undir 4,0% að jafnaði á árinu
2018 og trúlega niður fyrir 4,0% á árinu 2019.

Atvinnurekandi sem hyggst ráða til starfa erlendan
ríkisborgara utan Evrópska efnahagssvæðisins skal
sækja um og vera búinn að fá útgefið atvinnuleyfi áður
en viðkomandi hefur störf. Umsókn um atvinnuleyfi er
afgreitt samhliða útgáfu dvalarleyfis og skiptast
tímabundin atvinnuleyfi í sjö flokka:
•
•
•
•

Gera má ráð fyrir að atvinnleysi meðal erlendra
ríkisborgara lækki lítið eitt á árinu 2018 í takt við það

Tímabundið atvinnuleyfi vegna starfs sem
krefst sérfræðiþekkingar
Tímabundið atvinnuleyfi vegna skorts á
starfsfólki
Tímabundið atvinnuleyfi fyrir íþróttafólk
Tímabundið atvinnuleyfi vegna sérstakra
ástæðna
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Mynd 6. Atvinnuleyfi 2012 - 2016
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•
•
•

Tímabundið atvinnuleyfi á grundvelli
fjölskyldusameiningar
Tímabundið atvinnuleyfi vegna náms
Tímabundið atvinnuleyfi vegna sérhæfðra
starfsmanna á grundvelli þjónustusamnings
eða samstarfssamnings um kennslu-, fræðieða vísindastörf

Á árunum 2012 til 2017 hafa verið gefin út um 3.487 ný
atvinnuleyfi. Á mynd 6 má sjá hvernig þau skiptast eftir
tegund og árum. Umtalsverð aukning hefur orðið á
útgáfu nýrra atvinnuleyfa á þessum árum, einkum
síðustu 3 árin, en útgefnum leyfum fjölgaði úr um 400
leyfum á árunum 2011 til 2014 í 918 leyfi árið 2017.
Töluverð aukning hefur orðið í útgáfu flestra tegunda
atvinnuleyfa. Þó hefur þjónustusamningum fækkað og
fjöldi leyfa fyrir íþróttafólk hefur ekki breyst mikið
síðustu ár.
Lítil breyting var í útgáfu nýrra atvinnuleyfa milli 2011
og 2014, talsverð aukning varð þó í útgáfu atvinnuleyfa
fyrir námsmenn og vegna sérstakra ástæðna á þeim
árum, en fækkun leyfa á grundvelli þjónustusamninga.
Frá árinu 2014 hefur útgefnum leyfum á hinn bóginn
fjölgað um 109% til ársins 2017.

Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir útgáfu nýrra tímabundinna leyfa á árunum 2012-2017, en ítarlega greiningu eftir bakgrunni á útgáfu leyfa frá árinu 2009 er að
finna í excelskjölum á heimasíðu Vinnumálastofnunar.
Atvinnuleyfi vegan sérfræðiþekkingar
Tímabundin atvinnuleyfi vegna starfa sem krefjast
sérfræðiþekkingar eru 16% allra nýrra leyfa sem gefin
hafa verið út á árunum 2012-2017. Sérfræðiþekking
felur í sér að einstaklingur hafi háskóla-, iðn-, list- eða
tæknimenntun sem er viðurkennd hér á landi eða í
undantekningartilvikum að hann búi yfir langri
starfsreynslu sem jafna megi við sérfræðiþekkingu. Alls
hafa verið gefin út 576 slík leyfi og langflest þeirra á
höfuðborgarsvæðinu eða um 90%. Um 89% þeirra sem
fengið hafa atvinnuleyfi vegna sérfræðiþekkingar á
Íslandi á árunum 2012-2017 hafa verið með háskóla180
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Tafla 1. Útgefin atvinnuleyfi 2011, 2014 og 2017
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Frá árinu 2014 hefur mest aukning verið í úgáfu leyfa
vegna skorts á starfsfólki, eða um nálægt 230% og
vegna sérfræðiþekkingar, sem jókst um nálægt 190%.
Þá fjölgaði námsmannaleyfum um 170% á þessu
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tímabili og leyfum vegna sérstakra ástæðna um nálægt
110% þessi sömu ár, sjá töflu 1.
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Mynd 7. Atvinnuleyfi vegna
sérfræðiþekkingar
menntun ef horft er á þá sem upplýsingar liggja fyrir
um hvaða menntun hafa. Töluverð aukning var á útgáfu
þessara leyfa frá árinu 2014 til ársins 2017 eða um nærri
200%. Leyfum fjölgaði úr 56 leyfum árið 2014 í um 164
leyfi árið 2017.
Flest leyfin eða um 37% hafa verið gefin út vegna starfa
í heilbrigðis- og félagsþjónustu eða í menntakerfinu og
um 33% að auki í ýmiskonar sérfræðistarfsemi. Um 16%
eru í ferðaþjónustu og 14% voru í öðrum greinum.
Ríflega helmingur (53%) leyfa sem gefinn hefur verið út
á þessu tímabili frá 2012-2017 er vegna einstaklinga á
aldrinum 30-49 ára. Um 67% eru karlmenn og 33%
konur. Flestir komu frá Asíu eða 44%, þar á eftir frá
7

Norður Ameríku eða 26% og um 30% frá öðrum
heimsálfum.
Atvinnuleyfi vegan skorts á starfsfólki
Heimilt er að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna
tiltekins starfs hér á landi þegar ekki fæst starfsfólk
hvorki á innlendum vinnumarkaði né innað Evrópska
efnahagssvæðisins. Tímabundin atvinnuleyfi vegna
skorts eru 17% allra nýrra atvinnuleyfa sem gefin voru
út á árunum 2012-2017, en á mynd 8 má sjá fjölda
útgefinna leyfa eftir árum. Alls voru gefin út 610 slík
leyfi á þessum árum, 33% á höfuðborgarsvæðinu, 21%
á Norðurlandi vestra og 20% á Norðurlandi eystra, en
lægra hlutfall á öðrum svæðum.
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229

ára. Lang stærsti hluti þeirra leyfa sem gefin hafa verið
út er vegna einstaklinga á aldrinum 16-29 ára eða 86%.
Um 60% karlmenn en 40% konur. Flestir, eða um 63%
koma frá Norður Ameríku, 23% frá Evrópu og 14%
annarsstaðar að úr heiminum. Sjá má fjölda leyfa eftir
árum á mynd 9.
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Mynd 9. Atvinnuleyfi fyrir Íþróttafólk
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Mynd 8. Atvinnuleyfi vegna skorts
Þegar skortsleyfi eru skoðuð eftir atvinnugreinum er
rúmur þriðjungur þeirra (36%) vegna kjötvinnslu og þá
yfirleitt tímabundið í tengslum við slátrun að hausti. Þá
eru 26% þessara leyfa veitt vegna ferðaþjónustu, 6% í
verslun, 6% í sjávarútvegi og 6% í opinberri þjónustu.
Aðeins um 3% þessara leyfa eru almenn leyfi í byggingariðnaði, en um 7% leyfa að auki eru vegna uppbyggingar háspennulína sem krafðist mikils innflutnings á erlendu vinnuafli á árinu 20171.
Karlmenn voru í miklum meirihluta en 81% leyfa vegna
skorts á vinnuafli voru veitt til karla og 19% til kvenna.
Atvinnuleyfi fyrir Íþróttafólk
Tímabundin atvinnuleyfi vegna íþróttafólks eru um
21% allra nýrra leyfa sem gefin hafa verið út á árunum
2012-2017. Samtals hafa verið gefin út 726 leyfi á
þessum árum og er ekki markverður munur þar á milli

Atvinnuleyfi vegna sérstakra ástæðna
Í undantekningartilvikum er heimilt að veita atvinnuleyfi vegna sérstkra ástæðna ef útlendingur hefur
tiltekna tegund af dvalarleyfi hér á landi. Atvinnuleyfi
vegna sérstakra ástæðna eru 11% allra nýrra leyfa sem
gefin voru út á árunum 2012-2017. Samtals voru gefin
út 380 slík leyfi á þessu árabili, 76% á
höfuðborgarsvæðinu, 14% á Suðurnesjum og 10%
annarsstaðar á landinu. Eins og sjá má á mynd 10 var
umtalsverð aukning á útgáfu þessara leyfa frá árinu
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Mynd 10. Atvinnuleyfi vegna sérstakra
ástæðna

Þessi leyfi, sem öll eru frá árinu 2017, eru flokkuð undir
veitustarfsemi í greiningu eftir atvinnugrein í excelskjölum og
annarri tölfræðilegri greiningu
1
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2013 til ársins 2016 þegar fjöldinn fór úr 23 (2013) í 112
(2017). Nokkur fækkun varð svo aftur 2017 þegar gefin
voru út 89 slík leyfi.
Hælisleitendur eru stór hluti þeirra sem fá leyfi vegna
sérstakra ástæðna. Þeim fjölgaði úr 28 árið 2015 í 60
árið 2016, en fækkaði aftur í 31 árið 2017.
Atvinnuleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar
Heimilt er að veita útlendingi atvinnuleyfi á grundvelli
fjölskyldusameiningar ef nánasti aðstandandi hans er
íslenskur ríkisborgari eða hefur tiltekin atvinnuleyfi á
Íslandi. Atvinnuleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar
eru 10% allra nýrra leyfa sem gefin voru út á árunum
2012-2017. Samtals voru gefin út 362 slík leyfi á þessu
árabili, 73% á höfuðborgarsvæðinu, 9% á Suðurnesjum
og 18% annarsstaðar á landinu. Sjá mynd 11 hvað
varðar fjölda slíkra atvinnuleyfa eftir árum.
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Mynd 11. Atvinnuleyfi á grundvelli
fjölskyldusameiningar
Um 61% veittra leyfa af þessari tegund voru vegna
einstaklinga á aldrinum 16-29 ára. Þá voru um 63%
konur og 37% karlar. Flestir (60%) koma frá Asíu, um
14% frá Evrópu, 10% frá Afríku og 16% frá öðrum
heimsálfum. Þó aukning hafi orðið á útgáfu þessara
leyfa frá árinu 2013 er hún óveruleg sé miðað við aðrar
tegunir leyfa og breytist lítið milli 2016 og 2017.
Atvinnuleyfi á grundvelli þjónustusamnings
Heimilt er að veita tímabundið atvinnuleyfi til
sérhæfðra starfsmanna á grundvelli þjónustusamnings
að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Atvinnuleyfi á
grundvelli þjónustusamnings eru 8% allra nýrra leyfa
sem gefin voru út á árunum 2012-2017. Samtals voru
gefin út 111 slík leyfi á þessu árabili, 61% á
höfuðborgarsvæðinu, 32% á Suðurlandi og 7% annars
staðar á landinu.
Erlendir ríkisborgarar á vinnumarkaði 2012-2017

Um 76% leyfanna voru í ýmiskonar sérfræðistarfsemi,
11% í ferðaþjónustu og 13% í öðrum atvinnugreinum.
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Mynd 12. Atvinnuleyfi á grundvelli
þjónustusamnings
Um 57% veittra leyfa voru vegna einstaklinga á aldrinum 30-49 ára, 22% voru 16-29 ára og önnur 22% 50
ára eða eldri. Um 78% karlar og 22% konur. Flestir
komu frá Norður Ameríku eða 52%, 30% frá Evrópu og
18% frá öðrum heimsálfum.
Atvinnuleyfi vegna náms
Heimilt er að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna starfa
útlendings sem stundar nám hér á landi. Atvinnuleyfi
vegna náms eru 21% allra nýrra leyfa sem gefin voru út
á árunum 2012-2017. Alls voru gefin út 724 slík leyfi á
þessu árabili. Flest leyfin voru gefin út vegna starfa í
ferðaþjónustu eða 40%, 32% vegna starfa í heilbrigðiseða félagsþjónustu, 9% í verslunarstarfsemi og 7%
vegna ýmiskonar sérfræðistarfsemi, en lægra hlutfall í
öðrum atvinnugreinum.
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Mynd 13. Atvinnuleyfi vegna náms
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Um 75% veittra leyfa voru vegna einstaklinga á aldrinum 16-29 ára, 54% voru konur og 46% karlar. Um
180% aukning var á útgáfu námsmannaleyfa frá árinu
2014 til ársins 2017, en á mynd 13 má sjá fjölda

námsmannleyfa eftir árum. Þeim fjölgaði mjög á árinu
2015, fækkaði aftur á árinu 2016 en hefur fjölgað mikið
í ár.

Heimilt er að framlengja tímabundin atvinnuleyfi og þá
yfirleitt til árs í senn. Í töflu 2 má sjá að framlengdum
leyfum hefur fjölgað nokkuð síðustu 2 árin og felst það
fyrst og fremst í að fjölgun framlengdra sérfræðileyfa
og námsmannaleyfa. Fjöldi framlengdra leyfa úr öðrum

flokkum hefur ekki breyst mikið. Heildarfjöldi
framlengdra atvinnuleyfa hefur verið rífla 400 leyfi á ári
á árunum 2012 til 2015, fóru í 754 árið 2016 og 840 á
árinu 2017, sjá mynd 14.
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Mynd 14. Framlengd atvinnuleyfi

Tímabundin atvinnuleyfi á grundvelli sérfræðiþekkingar, sérstakra ástæðna eða fjölskyldusameiningar
gátu orðið grundvöllur óbundis atvinnuleyfis fram til
ársins 2016 og þá yfirleitt í framhaldi af þriðju
framlengingu til eins árs. Með lögum nr 80/2016 var
felld niður krafa um óbundið atvinnuleyfi og veitir
ótímabundið dvalarleyfi veitt af Útlendingastofnun nú
jafnframt óbundinn rétt til að starfa hér á landi.
Sjá má á mynd 15 að útgáfa óbundinna atvinnuleyfa fór
hægt minnkandi frá 2011 til ársins 2016, þegar útgáfu
þeirra var hætt. Ástæða fækkunarinnar er fyrst og
fremst tengd því hve fá ný leyfi voru veitt á árunum
2009-2012 og því lítið sem safnaðist upp til útgáfu
óbundinna atvinnuleyfa hin síðari ár.
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Synjunum á umsóknum um ný atvinnuleyfi hefur
fjölgað mikið síðustu 2 ár. Samtals var synjað 231
umsókn um nýtt atvinnuleyfi á árinu 2017 og fjölgaði
synjunum úr 106 á árinu 2016. Á árunum 2009 til 2015
voru synjanir á bilinu 35 til 73 á ári.
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Mest er um synjanir á umsóknum um ný leyfi vegna
skorts á vinnuafli og voru þær 175 á árinu 2017 af
samtals 231 það ár, og 80 árið 2016, af 106 alls.
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Lítið er um synjanir á umsóknum um framlengd leyfi,
voru 18 á árinu 2017 og 13 árið 2016, en innan við 10
flest árin þar á undan.
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Mynd 16. Synjanir á umsóknum um
atvinnuleyfi

Með starfsmannaleigu er átt við þjónustufyrirtæki sem
samkvæmt samningi leigir út starfsmenn sína gegn
gjaldi til að sinna störfum á vinnustað notandafyrirtækis undir verkstjórn þess síðarnefnda. Hver sá
sem vill veita starfsmannaleiguþjónustu hér á landi,
innlendur sem erlendur, skal tilkynna um það til
Vinnumálastofnunar eigi síðar en sama dag og
starfsemin hefst í fyrsta skipti.

farið fjölgandi, árið 2016 voru 30 skráðar starfsmannaleigur með 1527 starfsmenn og á árinu 2017 voru
skráðir starfsmenn alls 3205 en skráðum starfsmannaleigum hafði þó lítið fjölgað frá fyrra ári og voru 36. Sjá
má þróunina frá árinu 2002 á mynd 17.
Fjöldi starfsmanna á vegum starfsmannaleiga er þó
minni á hverjum tímapunkti þó þeir séu yfir 3200
uppsafnað yfir árið, en að jafnaði voru hér um 1540
starfsmenn í hverjum mánuði, sem þýðir að starfsmenn
eru að jafnaði nálægt 6 mánuði á landinu hver. Flestir
voru þeir ríflega 2000 í september og október en fæstir
í byrjun árs eða um 850 í janúar og 970 í febrúar.

Bæði starfsmannaleigum og starfsmönnum á þeirra
vegum fjölgaði umtalsvert á árunum 2005-2007 í takt
við uppganginn í þjóðfélaginu á þeim tíma. Í kjölfar
hrunsins fækkaði þeim hratt, árið 2010 var einungis ein
skráð starfsmannaleiga með 10 starfsmenn og engin
árið 2011. Á siðustu tveimur árum hefur þeim aftur
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Mynd 17. Starfsmenn á vegum starfsmannaleiga
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Þeir starfsmenn sem starfa hjá erlendum fyrirtækjum
og koma tímabundið til starfa á Íslandi teljast vera
útsendir starfsmenn samkvæmt lögum nr. 45/2007. Í
kjölfar hrunsins fækkaði þessum fyrirtækjum verulega
og voru einungis tvö árið 2010, síðan hefur þeim
fjölgað jafnt og þétt og hafa aldrei verið fleiri en árið
2017 þegar fjöldinn fór upp í 125. Flest þessara fyrirtækja starfa í einhverskonar iðnaði og því eru það í
flestum tilvikum iðnverkamenn sem koma til starfa á
Íslandi á þeirra vegum s.s. í byggingariðnaði eða mannvirkjagerð.

starfsmönnum verulega í kjölfar hrunsins og fjölgaði
ekki aftur að ráði fyrr en árið 2015. Árið 2016 fjölgaði
þeim mjög mikið eða úr 341 í 996 sem er hlutfallsleg
aukning um 192% frá árinu 2015. Á árinu 2017 fjölgaði
þeim svo enn frekar eða í 1825 samtals uppsafnað yfir
árið eins og fram kemur á mynd 17. Hlutfallsleg
aukning milli 2016 og 2017 er um 83%. Þessir 1825 er
tala fyrir uppsafnaðan fjölda starfsmanna yfir árið, en
að jafnaði voru um 450 útsendir starfsmenn starfandi í
hverjum mánuði hér á landi. Það þýðir með öðrum
orðum að hver útsendur starfsmaður hafi að jafnaði
verið starfandi hér á landi í um fjóra mánuði.

Á mynd 18 má sjá fjölda útsendra starfsmanna á Íslandi
á árunum 2006 til 2017. Eins og sjá má fækkaði þessum
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Mynd 18. Útsendir starfsmenn
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