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Fjölmenningarsamfélagið á Akureyri

5,7 % íbúa með erlent ríkisfang 

67 lönd

meira en 33 tungumál 

76 tvítyngd börn í leikskólum 

8,5 % nemenda með annan móðurmál en íslensku í grunnskólum







Fjölmenningarstefna 

starfsemi Alþjóðastofu byggir á fjölmenningarstefnu Eyþings 2017

fjölmenningarstefna skiptist í eftirtalda þætti: 

stjórnsýsla 
þjónusta 
atvinnumál 



Stjórnsýsla - sveitarfélag

markmið:

☺ að tekið sé vel á móti innflytjendum

 að auka þátttöku þeirra í umræðum og starfi sem 
tengist  stjórnsýslu Akureyrarbæjar 



Helstu verkefni Alþjóðastofu

móttaka innflytjenda, upplýsingaþjónusta  og ráðgjöf 

Þverfaglegt teymi til samráðs og til að samhæfa þjónustu

mikilvægt að skapa bein tengsl milli teymsins og bæjarráðs til að 
koma á framfæri ábendingum!  

Innflytjendaráð

nýsköpun og þróun verkefna innan málaflokksins



Innflytjendaráð 

hópur virka einstaklinga af erlendum uppruna

tilgangur félagsins er að hefja og efla umræðu um 
stöðu innflytjenda og gera fjölmenninguna enn 
sýnilegri 







Stjórnsýsla - áskoranir

aukin þátttaka innflytjenda í kosningum

virkni innflytjendaráðs sem umsagnaraðili í stjórnkerfi bæjarins

erlent starfsfólk í stjórnenda- eða millistjórnendastöðum, í 
nefndum og ráðum bæjarins













Þjónusta 

markmið:

sérhæfð túlkaþjónusta sé aðgengileg ☺

fræðsla til starfsfólks og stofnana Akureyrarbæjar um 

fjölmenningarmál 

að stuðla að þátttöku barna af erlendum uppruna í 

félagslífi af ýmsum toga ☺



túlkaþjónusta

samfélagstúlkun hjá Akureyrarbæ: 38 túlkar sem sjálfstæðir 
atvinnurekendur, 17 tungumál, verklagreglur 

leiðbeiningar: heimilt er að veita túlkaþjónustu til þjónustuþega sem 
búið hefur lengur en 7 ár á Íslandi ef sérstakar aðstæður leiða til þess að 
mati þjónustuaðila

vantar: leiðbeiningar fyrir sveitarfélög hvað varðar samfélagstúlkun 
almennt (kröfur, siðareglur, fræðsla)



Þjónusta - áskoranir

erlendir nemendur fái aukna aðstoð við sérhæfðan orðaforða námsgreina

fleiri kennarar af erlendum uppruna í skólastarfi 

brottfall erlendra nemenda (engar upplýsingar) 

íslenskukennsla í boði á vinnutíma 

að styrkja sjálfsmynd barna af erlendum uppruna







19 textar eftir 18 höfunda frá 11 löndum









Atvinnumál

markmið: 

innflytjendur hafi jöfn tækifæri og aðrir við ráðningar, sérstaklega í störf 
sem krefjast fagmenntunar



Atvinnumál - áskoranir

Akureyrarbær leita leiða í samvinnu við Vinnumálastofnun og 
aðrar stofnanir til að bjóða upp á starfsþjálfun, endurmenntun 
og aðgang að starfstengdu námi 

mat og viðurkenning á menntun innflytjenda



alþjóðlegt samstarf Alþjóðastofu

2017 -2020

Erasmus verkefni Lingua +



Erasmus verkefni Medice 2017-2020



„óskastundin okkar“

hagsmunir innflytjenda verði samþættir allri stefnumótun, stjórnsýslu og 
þjónustu hins opinbera (allar stefnur bæjarins „skannaðar“ með augum íbúa 
af erlendum uppruna )

árlegt málþing starfsmanna hjá sveitarfélögum í málefnum innflytjenda á 
landsvísu (sameiginlegur vettvangur til að kynnast, fræðast og deila reynslu )

árleg skýrsla sveitarfelaga í málefnum innflytjenda send til 
Fjölmenningarseturs - ráðherra, innflytjendaráðs með ábendingum og 
tillögum um aðgerðir



TAKK


