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Lykiltölur
Alþjóðleg vernd

Önnur mál

Málsmeðferðartími: 56 dagar
Fjöldi nýrra mála: 506
Fjöldi afgreiddra mála: 535
Staðfestingarhlutfall: 70%

Fjöldi nýrra mála: 110
Fjöldi afgreiddra mála: 114

Beiðnir um frestun
réttaráhrifa á árinu 2018: 129
Fjöldi afgreiddra beiðna: 140

Starfsmenn: 20
Nýttar fjárheimildir:
262.734.900 kr.

Rekstur
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Formáli
Ólíkt fyrstu þremur starfsárum kærunefndar útlendingamála má segja að það fjórða hafi einkennst af
ákveðnu jafnvægi, ef nota má slíkt orð um starfsemi sem þessa. Þetta jafnvægi er byggt á því að á árinu
2018 varð engin veruleg breyting á lagaumhverfinu, engin fjölgun starfsmanna og málafjöldi óx ekki.
Þá var árið 2018 fyrsta árið þar sem fjármagn til nefndarinnar, og þar með starfsemi hennar, var tryggt
frá upphafi ársins.
Meðalmálsmeðferðartími mála vegna umsókna

Talsverðar breytingar urðu þó á samsetningu

um alþjóðlega vernd var einnig sá sami og árið

umsókna um alþjóðlega vernd sem nefndin fékk

2017, eða 56 dagar, en málsmeðferðartími vegna

til umfjöllunar þar sem fjöldi mála frá öruggum

brottvísana og dvalarleyfa styttist um þriðjung.

ríkjum dróst saman en umsækjendum frá löndum

Ennfremur virðist vera að ákveðið jafnvægi sé að

sem glíma við verulega erfiðleika í stjórnarfari

nást á milli ákvarðana Útlendingastofnunar og

eða öryggi fjölgaði. Þessi breytta samsetning

úrskurða kærunefndarinnar en

kallaði á meiri og tímafrekari rannsóknarvinnu af

staðfestingarhlutfallið (úrskurðir kærunefndar

hálfu nefndarinnar auk þess sem fleiri

sem staðfesta ákvarðanir Útlendingastofnunar að

umsækjendum var boðið til viðtals hjá

fullu) hækkaði talsvert frá árinu 2017 og var rétt

kærunefnd til að skýra ástæður flótta og

undir 90% síðustu þrjá mánuði ársins 2018.

grundvöll umsóknar.
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Í þessu samhengi má nefna að 1. janúar 2018

erlenda. Þar má meðal annars nefna

hafði nefndin til meðferðar 54 mál frá öruggum

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna,

ríkjum, en þann 31. desember 2018 voru þau tvö.

alþjóðasamtök dómara á sviði flóttamannaréttar,

Ennfremur, árið 2017 fékk nefndin sjö mál

auk systurstofnana í nágrannalöndum okkar.

umsækjenda frá Írak til efnismeðferðar en á

Nefndin tekur þátt í mánaðarlegum

árinu 2018 voru þau 25.

samráðsfundum um málefni umsækjenda um
alþjóðlega vernd með dómsmálaráðuneytinu,

Umsóknum einstaklinga með alþjóðlega vernd í

Útlendingastofnun, Rauða krossi Íslands og

öðru ríki fjölgaði einnig verulega eða um tæp

lögreglunni. Þá hafa starfsmenn nefndarinnar

80%. Ef marka má tölur fyrir fyrsta ársfjórðung

sótt námskeið og ráðstefnur, innanlands og

2019 má reikna með að fjöldi þessara mála

erlendis.

tvöfaldist aftur á milli áranna 2018 og 2019.
Vera má að ástæðan sé samspil þess að íslensk

Á haustmánuðum hóf nefndin

lög séu opnari en löggjöf nágrannalandanna fyrir

stefnumótunarvinnu með það í huga að

því að umsóknir einstaklinga sem þegar hafa

skilgreina markmið, hlutverk og gildi

fengið alþjóðlega vernd fái nýja efnismeðferð og

nefndarinnar til framtíðar. Aðferðafræðin byggir

að aðstæður þeirra sem fengið hafa vernd í

að mestu á hinu klassíska Ashridge módeli og

löndum eins og t.d. Grikklandi og Ítalíu eru oft

miðar m.a. að því að samstilla hugmyndir

erfiðar.

starfsmanna um tilgang og stöðu nefndarinnar í
samfélaginu, markmið hennar til lengri tíma og

Kærunefndin lækkaði kostnað sinn vegna

þau gildi sem leiða vinnu nefndarinnar.

tölvuþjónustu, internets og síma með útboðum á

Stefnumótunarvinnunni er að mestu lokið og

árinu. Nýir þjónustuaðilar sem buðu lægra verð

mun innleiðing hennar hefjast innan skamms.

fyrir sambærilega þjónustu sýndu mikilvægi

Ekki var þörf á að fá utanaðkomandi ráðgjöf þar

reglulegra útboða til að ná fram sparnaði í

sem þekking og reynsla af smíði og innleiðingu

rekstri. Aðrar aðgerðir sem miðuðu að því að

slíkrar stefnu er til staðar á meðal starfsmanna

straumlínulaga ferla skiluðu einnig góðum

nefndarinnar. Samhliða vinnur nefndin einnig að

árangri á árinu. Þetta stuðlaði m.a. að því að

nákvæmari skráningu verkferla og

kostnaður af rekstri nefndarinnar var um 48

verklagsreglna. Markmið þessarar vinnu er að

milljónum lægri en fjárheimildir ársins 2018

tryggja að það hlutverk sem nefndinni er treyst

lögðu upp með, sem var um 18% af heimildum

fyrir sé leyst af hendi á sem skilvirkastan hátt, að

nefndarinnar. Nefndin náði engu að síður

þau verkefni sem við skilum af okkur séu áfram

markmiðum sínum um málshraða og fjöldi mála í

af þeim háu gæðum sem eðli starfseminnar

vinnslu fækkaði úr 127 í 89 á árinu.

krefst og að stofnunin sé og verði áfram
eftirsóknarverður vinnustaður.

Nefndin hefur reglulegt samráð við fjölmarga
aðila sem starfa á þessu sviði, innlenda og

Hjörtur Bragi Sverrisson
formaður kærunefndar útlendingamála
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Skipulag og hlutverk
kærunefndar
útlendingamála
Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem úrskurðar í málum sem til
hennar eru kærð á grundvelli laga um útlendinga.Við úrlausn kærumála hefur nefndin sömu
valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra stjórnsýslustigi.
Nefndin er skipuð sjö aðalmönnum og fimm til vara. Dómsmálaráðherra skipar formann
nefndarinnar og varaformann, sem hafa starfið að aðalstarfi. Þrír nefndarmenn eru skipaðir af
ráðherra eftir tilnefningu frá Mannréttindaskrifstofu Íslands og Mannréttindastofnun Háskóla
Íslands og tveir nefndarmenn eru skipaðir af ráðherra án tilnefningar.
Hlutverk kærunefndar útlendingamála er aðallega að rannsaka og úrskurða í kærumálum.
Framkvæmd úrskurða nefndarinnar er í höndum Útlendingastofnunar og lögreglunnar.
Í lok ársins 2018 var nefndin skipuð eftirtöldum einstaklingum:
Hjörtur Bragi Sverrisson, formaður
Anna Tryggvadóttir, varaformaður
Erna Kristín Blöndal, aðalmaður, tilnefnd af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands
Þorbjörg Inga Jónsdóttir, aðalmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands
Gunnar Páll Baldvinsson, aðalmaður
Anna Valbjörg Ólafsdóttir, aðalmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands
Árni Helgason, aðalmaður
Hilmar Magnússon, varamaður, tilnefndur af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands
Laufey Helga Guðmundsdóttir, varamaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands
Ívar Örn Ívarsson, varamaður
Vigdís Þóra Sigfúsdóttir, varamaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands
Ívar Már Ottason, varamaður
Auk formanns og varaformanns störfuðu 18 manns hjá nefndinni undir lok ársins 2018, tveir
yfirlögfræðingar, 13 lögfræðingar, einn rekstrar- og mannauðsstjóri og tveir ritarar.
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Málaflokkar og
þróun
málafjölda
Eins og fyrr tengist langstærsti þáttur starfsemi kærunefndar
útlendingamála umsóknum um alþjóðlega vernd. Önnur svið
nefndarinnar eru dvalarleyfi vegna hjúskapar, atvinnu eða náms,
brottvísanir sakamanna eða einstaklinga sem eru í ólöglegri dvöl
og afgreiðsla kærumála vegna synjunar um vegabréfsáritun til
Íslands.

Til viðbótar málum sem berast í formi kæru á ákvörðun
Útlendingastofnunar afgreiðir nefndin einnig fjölda beiðna um
endurupptökur á úrskurðum kærunefndar og beiðna um frestun
réttaráhrifa á úrskurðum kærunefndar.
Heildarmálafjöldinn sem kærunefndin afgreiddi fækkaði lítillega
á milli áranna 2017 og 2018.
Nefndin fékk samtals 745 mál til umfjöllunar á árinu 2018. Þar
af voru 635 mál tengd umsóknum um alþjóðlega vernd, 78
dvalarleyfi og 21 brottvísun. Fjöldi mála í öðrum flokkum, svo
sem ótímabundin dvalarleyfi, vegabréfsáritanir og beiðnir um
frestun réttaráhrifa á málum sem tengdust ekki alþjóðlegri
vernd var samtals 11. Heildarfjöldi afgreiddra mála var 789.
Meðalmálsmeðferðartími mála kærunefndar útlendingamála
vegna umsókna um alþjóðlega vernd var 56 dagar á árinu 2018.
Meðalmálsmeðferðartími annarra mála var 59 dagar.
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Alþjóðleg vernd:
Áfram stuttur málsmeðferðartími
Ákveðið jafnvægi virðist nú hafa náðst hjá kærunefndinni með lengd málsmeðferðartíma vegna
umsókna um alþjóðlega vernd. Á fyrstu starfsárum nefndarinnar lækkaði hann ört og árið 2017
var hann 56 dagar. Sá tími hélst óbreyttur árið 2018.
Árið 2018 var 62% mála lokið á tveimur
mánuðum eða skemur og tæplega 90% á
þremur mánuðum eða skemur. Markmið
nefndarinnar er að stytta málsmeðferðartíma
sinn enn frekar sem má þó ekki koma niður á
gæðum málsmeðferðarinnar enda um
mikilvæga persónulega hagsmuni að ræða
fyrir aðila málsins.

Málsmeðferðartími frá árinu 2015 - 2018 í dögum

-

0 9

-

Á R S S K Ý R S L A

|

K Æ R U N E F N D

Ú T L E N D I N G A M Á L A

Málum fækkar á milli ára
Kærunefnd útlendingamála fékk til umfjöllunar 506 mál vegna umsókna um alþjóðlega vernd á
árinu 2018 en þau voru 633 árið áður. Innkomnum málum fækkaði því um 20% á milli áranna
2017 og 2018. Þetta er í fyrsta sinn sem málum fækkar frá því að kærunefndin hóf störf árið
2015. Fækkunin fólst fyrst og fremst í færri málum frá öruggum upprunaríkjum en þeim
fækkaði um 38%. Þá fækkaði Dyflinnarmálum um 28%. Efnismeðferðarmálum, öðrum en þeim
sem varða umsækjendur frá öruggum upprunaríkjum, fækkaði um 9% en fleiri mál komu frá
ríkjum þar sem öryggi eða stjórnarfari er verulega áfátt. Umsækjendum sem þegar höfðu
fengið vernd í öðru Evrópuríki fjölgaði hins vegar um 77% á milli áranna 2017 og 2018. Til
viðbótar kærum á ákvörðunum Útlendingastofnunar og 86 beiðnum um endurupptöku fékk
nefndin 129 beiðnir um frestun réttaráhrifa úrskurða kærunefndar en þær voru 152 árið áður.
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Upprunaríki kærenda
Aðilar að málum kærunefndar vegna umsókna um alþjóðlega vernd á árinu 2018 komu frá 49
ríkjum. Tæplega helmingur þeirra kom frá öruggum upprunaríkjum. Hlutfall kærenda frá
öruggum upprunaríkjum var svipað og árið áður. Á myndinni hér að neðan kemur fram
skipting á milli helstu upprunaríkja.
Auk þeirra ríkja sem nefnd eru á skífuritinu hér að neðan komu 17 frá Íran, 15 frá Úkraínu, 12
frá Ghana, 12 frá Makedóníu, 12 frá Sýrlandi, 11 frá Palestínu og 10 frá Marokkó. Einstaklingar
frá öðrum ríkjum voru færri en 10.
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Dvalarleyfi,
frávísanir,
brottvísanir o.fl.
Árið 2018 kom kærunefnd útlendingamála að jafnaði saman einu sinni í mánuði til að úrskurða
um mál vegna dvalarleyfa, frávísana og brottvísana. Kærunefndin afgreiddi 92 slík mál á árinu
2018. Eins og með aðra flokka hefur málsmeðferðartíminn farið hratt niður og er hann núna
kominn á mjög vel viðunandi stig.
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Rekstur
Í töflunni að neðan má sjá yfirlit rekstrarkostnaðar nefndarinnar. Nokkur afgangur varð af
rekstri hennar sé miðað við upphaflegar heimildir í fjárlögum. Engu að síður tókst að halda
málsmeðferðartíma stuttum og fækka málum í vinnslu. Þessar tölur eru settar fram með
fyrirvara um leiðréttingar þar sem lokauppgjör hefur ekki farið fram.
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Launamunur starfsmanna
eftir kyni

Með lögum nr. 56/2017 var gerð breyting á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og
karla nr. 10/2008. Með þeirri breytingu var lögð skylda á fyrirtæki og stofnanir þar sem 25 eða
fleiri starfsmenn starfa að fá jafnlaunavottun. Hjá kærunefnd útlendingamála störfuðu 20
manns í lok ársins 2018 og stofnunin fellur því ekki undir þessa skyldu. Engu að síður þykir rétt
að gera grein fyrir þeim launamun sem er á milli starfsmanna eftir kyni.
Ef litið er til heildarlauna allra starfsmanna eru meðallaun kvenna 7,5% lægri en meðallaun
karla. Meðallaun kvenlögfræðinga eru hins vegar 7% hærri en meðallaun karllögfræðinga.
Báðir yfirlögfræðingar nefndarinnar eru konur og séu þær ekki taldar með eru
kvenlögfræðingar samt sem áður með 1,4% hærri laun en karllögfræðingar.
Þessar tölur miða við þau laun sem starfsmenn voru með í desember 2018, að teknu tilliti til
starfshlutfalls.
Launamunur á milli starfsmanna kærunefndarinnar skýrist af stöðu þeirra, reynslu, starfsaldri
og menntun.
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