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Ársskýrsla 2017
Formali

Af þeim ákvæðum sem hefðu mátt vera betur smíðuð er t.d. ákvæðið um
dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða sem er í 1. mgr. 74. gr.
laganna. Ákvæðið er eins og hálfklárað í lögunum og þau stjórnvöld sem
fara með framkvæmd laganna hafa því þurft að lesa í lögskýringargögn og
gefa lögunum merkingu til að afgreiða þær umsóknir sem berast þeim.
Þannig hefur kærunefndin t.d. litið til fyrirsagnar 74. gr. laganna og til
athugasemda við frumvarpið og talið að ætlunin hljóti að hafa verið að
veita stjórnvöldum heimild til veitingar dvalarleyfis á grundvelli
mannúðarsjónarmiða. Þá hefur nefndin jafnframt litið svo á að þrátt fyrir
að ákvæðið sé, ólíkt sambærilegu ákvæði fyrri laga, þögult um að sérstakt
tillit skuli taka til þess ef um barn sé að ræða verði ekki annað lesið úr
öðrum ákvæðum laga um útlendinga, ákvæðum barnalaga og
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en að sérstakt tillit skuli taka til
barna og að það sem þeim sé fyrir bestu skuli haft að leiðarljósi. Tilraun
til að lagfæra þennan galla og fleiri fór út um þúfur núna í vor þegar
frumvarp til breytinga á lögum um útlendinga dagaði uppi við þinglok.
Ýmsir aðrir gallar eru á lögunum og talsverð vinna er óunnin við
lagfæringar þeirra. Til samanburðar og fróðleiks má nefna að fyrri lög um
útlendinga tóku gildi árið 2003. Á fyrstu fimm árum gildistíma þeirra var
þeim lögum breytt þrisvar. Núgildandi lögum var breytt fjórum sinnum á
fyrsta ári sínu og hafði verið breytt einu sinni áður en þau tóku gildi. Þó
má fagna sveigjanleika Alþingis sem hefur tekið tillögum um lagfæringar
með opnum huga.
Á fyrstu mánuðum ársins bárust kærunefndinni fjölmörg mál vegna
umsækjenda frá öruggum upprunaríkum sem hafði verið brottvísað með
endurkomubanni, venjulega til tveggja ára. Kærunefnd taldi að ekki hefði

Lykiltölur
Alþjóðleg vernd
Málsmeðferðartími: 56 dagar
Fjöldi nýrra mála: 635
Fjöldi afgreiddra mála: 672
Staðfestingarhlutfall: 61%
Beiðnir um frestun
réttaráhrifa: 152
Fjöldi afgreiddra beiðna: 158

Kærunefnd útlendingamála

Þriðja starfsár kærunefndar útlendingamála hófst með talsverðum
tímamótum. Ný heildarlög um útlendinga tóku gildi en þau höfðu verið í
vinnslu hjá þverpólitískri þingmannanefnd í nokkurn tíma. Þau voru
samþykkt á Alþingi í maí 2016 en það ferli litaðist nokkuð af því að talið
var að mikið lægi á að samþykkja lögin. Fyrirhugað var þó að lögin yrðu
lagfærð áður en þau tækju gildi en vitað var að þau innihéldu ýmsa galla
sem ekki hafði unnist tími til að bæta úr fyrir setningu laganna. Ekki náðist
þó að fara í þá vinnu og því tóku lögin gildi með þeim annmörkum sem
voru á þeim við samþykki þeirra.

Önnur mál
Fjöldi mála: 125
Fjöldi afgreiddra mála: 123

Rekstur
Starfsmenn: 19
Nýttar fjárheimildir:
251 milljón króna
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verið farið að reglum stjórnsýsluréttar við þær ákvarðanir og felldi þær brottvísanir nálægt
undantekningarlaust úr gildi. Síðar um vorið voru annmarkar á málsmeðferð Útlendingastofnunar
lagfærðir og í júní 2017 voru ákvarðanir stofnunarinnar um brottvísun komnar í viðunandi horf. Í
lok ágúst 2017 var gerð breyting á reglugerð um útlendinga þar sem einum kafla var bætt við en sá
kafli nefnist „Sérstök málsmeðferð“. Með honum átti m.a. að renna frekari stoðum undir
brottvísanir umsækjenda frá löndum sem töldust örugg upprunaríki. Þegar afgreiðsla þessara mála
hófst hjá nefndinni taldi hún fjölmörg ákvæði kaflans, eins og þeim var beitt af Útlendingastofnun,
skorta lagastoð og felldi því margar ákvarðanir Útlendingastofnunar um brottvísanir úr gildi. Þá
felldi nefndin einnig úr gildi ákvarðanir sem hlotið höfðu forgangsmeðferð vegna brota á
andmælarétti og rannsóknarskyldu, en margar þeirra ákvarðana höfðu byggt á ákvæðum umrædds
reglugerðarkafla. Þeim málum var vísað til nýrrar meðferðar hjá stofnuninni en í flestum tilfellum
höfðu umsækjendur þegar verið fluttir úr landi. Á heildina litið felldi kærunefnd úr gildi 57%
ákvarðana Útlendingastofnunar, að hluta eða fullu, vegna umsókna um alþjóðlega vernd frá
ríkisborgurum öruggra upprunaríkja árið 2017, mestmegnis þó aðeins brottvísunarþáttinn. Mál
vegna umsókna einstaklinga frá öruggum upprunaríkjum um alþjóðlega vernd, sem oft ættu að
vera frekar einföld mál, urðu af þessum sökum á meðal flóknari mála sem nefndin leysti úr á árinu
2017.
Á haustdögum breytti kærunefnd útlendingamála túlkun sinni á ákvæðum laga um útlendinga sem
fjalla um hvenær taka á til efnismeðferðar umsóknir um alþjóðlega vernd sem annars yrðu
afgreiddar á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar eða með vísan til þess að umsækjandi hefur þegar
hlotið vernd í öðru ríki. Þær breytingar byggðu á lögskýringargögnum sem urðu til á Alþingi í
tengslum við breytingu á lögum um útlendinga síðasta haust. Breytingarnar fólu í sér að erfiðar
aðstæður umsækjenda í því ríki sem senda átti þá til fengu aukið vægi við mat á því hvort taka ætti
mál þeirra til efnismeðferðar hér á landi. Útlendingastofnun fylgdi hinsvegar ekki þeirri túlkun og
tók fjölmargar ákvarðanir sem tóku ekki tillit til niðurstöðu nefndarinnar í þessum málum.
Kærunefndin felldi allar þessar ákvarðanir úr gildi og sendi þær til nýrrar meðferðar. Þegar ársskýrsla
þessi var í vinnslu setti ráðherra reglugerð sem festi að mestu í sessi ofangreinda túlkun
kærunefndar.
Nýlega hóf störf þverpólitísk þingmannanefnd sem á að hafa það hlutverk að fara yfir regluverk
innflytjendamála, framkvæmd laga um útlendinga og leggja til breytingar þar sem þörf er á. Ástæða
er til að binda miklar vonir við þá nefnd, fái hún nægan faglegan og pólitískan stuðning til að ná
markmiðum sínum. Réttaröryggi þeirra sem leita til stjórnvalda og sækja um vernd er að nokkru
leyti háð því að reglurnar séu skýrar, beiting þeirra fyrirsjáanleg, að jafnræði ríki á milli aðila, og að
þeir verkferlar sem mál þeirra fara í séu eins skilvirkir og vandaðir og kostur er á. Þá þarf að vera
betra samræmi á milli yfirlýstra markmiða þingsins með setningu laga um útlendinga og þeirra
reglna sem lögin innihalda og stjórnvöld þurfa að vinna með. Á það skortir nokkuð enn.
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Hjörtur Bragi Sverrisson
formaður kærunefndar útlendingamála

Skipulag og hlutverk kærunefndar utlendingamala
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. Af því leiðir að ráðherra gefur nefndinni hvorki
almenn né sérstök tilmæli um úrlausn mála.
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.














Hjörtur Bragi Sverrisson, formaður
Anna Tryggvadóttir, varaformaður
Pétur Dam Leifsson, aðalmaður, tilnefndur af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands
Þorbjörg Inga Jónsdóttir, aðalmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands
Erna Kristín Blöndal, 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
Elísabet Gísladóttir, varamaður

Kærunefnd útlendingamála

Árið 2017 var nefndin skipuð eftirtöldum einstaklingum:

Auk formanns og varaformanns störfuðu 17 manns hjá nefndinni undir lok ársins 2017, tveir
yfirlögfræðingar, 13 lögfræðingar og tveir ritarar.
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Malaflokkar og þroun malafjolda
Kærunefnd útlendingamála hefur með höndum afgreiðslu kærumála vegna ákvarðana
Útlendingastofnunar. Nefndin fær einnig mál til sín í formi beiðna um endurupptöku mála sem
nefndin hefur þegar úrskurðað um. Þá afgreiðir nefndin beiðnir um frestun réttaráhrifa sinna eigin
úrskurða.

Kærunefnd útlendingamála

Langstærsti þáttur starfseminnar tengist umsóknum um alþjóðlega vernd. Aðrir þættir eru engu að
síður mikilvægir þar sem þeir varða oft verulega persónulega og félagslega hagsmuni einstaklinga,
svo sem dvalarleyfi og brottvísanir. Þar er einnig oft um að ræða flókin lagaleg álitaefni sem leysa
þarf úr.
Kærunefndin hefur náð að draga verulega úr lengd málsmeðferðar þeirra mála sem hún hefur til
meðferðar. Á árinu 2017 tók kærunefndin við kærumeðferð á nýjum málaflokki sem áður hafði verið
hjá ráðuneytinu, þ.e. brottvísun sakamanna sem vísað er úr landi á grundvelli öryggis ríkisins og
almannahagsmuna. Þau mál höfðu áður tekið talsverðan tíma hjá ráðuneytinu, stundum yfir tvö ár.
Með þessari breytingu hefur kærunefndin nú á höndum allar kæranlegar ákvarðanir sem teknar eru
á grundvelli laga um útlendinga.
Nefndin fékk samtals 911 mál til umfjöllunar á árinu 2017. Þar af voru 786 mál tengd umsóknum
um alþjóðlega vernd, 79 dvalarleyfi og 34 brottvísanir. Fjöldi mála í öðrum flokkum, svo sem
ótímabundin dvalarleyfi, vegabréfsáritanir og beiðnir um frestun réttaráhrifa á málum sem tengdust
ekki alþjóðlegri vernd var samtals 12. Heildarfjöldi afgreiddra mála var 953.
Meðalmálsmeðferðartími mála kærunefndar útlendingamála vegna umsókna um alþjóðlega vernd
var 56 dagar á árinu 2017.
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Alþjoðleg vernd:
Styttri malsmeðferðartími og aukin afkost

Á súluritinu að neðan má sjá hvernig málsmeðferðartími hefur styst á árunum 2015-2017. Engin
mál voru afgreidd sem forgangsmál árið 2017 þar sem eitt af lagaskilyrðum þess að formaður eða
varaformaður geti tekið ákvarðanir einir (að ekki sé efnislegur vafi um niðurstöðu) var ekki uppfyllt.
Þessi óvissa með niðurstöðu tengist ákvörðunum Útlendingastofnunar um brottvísanir umsækjenda
frá öruggum ríkjum og túlkun á reglugerð sem mælti fyrir um sérreglur um meðferð slíkra mála.
Nefndin afgreiddi 220 mál frá öruggum upprunaríkjum árið 2017 og var meðalmálsmeðferðartími
þeirra mála 49 dagar. Með „efnismeðferð+“ er átt við hefðbundin efnismeðferðarmál, mál vegna
umsækjenda frá öruggum ríkjum og mál þar sem umsækjendur höfðu þegar hlotið vernd í öðru ríki.

Kærunefnd útlendingamála

Þeim erfiðleikum sem fylgja löngum málsmeðferðartíma hefur, að minnsta kosti að sinni, verið rutt
úr vegi á kærustigi. Eins og fram kom í fyrri ársskýrslum var meðalmálsmeðferðartími mála vegna
umsókna um alþjóðlega vernd um 300 dagar áður en kærunefndin hóf störf. Sá tími fór niður í 56
daga að meðaltali árið 2017. Það er því óhætt að segja að markmið stjórnvalda um 90 daga
meðalmálsmeðferðartíma á kærustigi hafi náðst. Tæplega 90% mála voru afgreidd á innan við
þremur mánuðum en 2% mála voru afgreidd á 6 mánuðum eða lengur. Það er ekki sjálfgefið að
þessi stutti málsmeðferðartími haldist. Til þess þarf fjármagn í samræmi við fjölda mála og
áframhaldandi leit að aukinni skilvirkni, án þess að réttaröryggi sé stefnt í hættu. Þá er einnig
nauðsynlegt að Útlendingastofnun hafi næga fjármuni til að ná og viðhalda sambærilegum
málsmeðferðartíma.

Meðalmálsmeðferðartími
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Alþjoðleg vernd:
Malum fjolgar a milli ara

Kærunefnd útlendingamála

Kærunefnd útlendingamála fékk til umfjöllunar 634 mál vegna umsókna um alþjóðlega vernd á árinu
2017 en þau voru 508 árið áður. Innkomnum málum fjölgaði því um 25% á milli áranna 2016 og
2017. Þetta er önnur þróun en sjá má af fjölda umsækjenda um alþjóðlega vernd hjá
Útlendingastofnun en þar var lítilsháttar fækkun. Ýmsar ástæður eru fyrir því að málafjöldi
kærunefndar þróast öðruvísi en fjöldi umsókna um vernd, m.a. samsetning og uppruni þess hóps
sem sækir um vernd. Til viðbótar kærum á ákvörðunum Útlendingastofnunar og beiðnum um
endurupptöku fékk nefndin 152 beiðnir um frestun réttaráhrifa úrskurða kærunefndar en þær voru
135 árið áður. Samtals fékk nefndin því 786 mál til sín vegna alþjóðlegrar verndar árið 2017.
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Afgreidd mál
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Af súluritinu hér að ofan má sjá að afgreiddum málum hjá kærunefnd útlendingamála fjölgaði um
tæp 50% á milli áranna 2016 og 2017 og hefur því meira en fimmfaldast frá fyrsta starfsári
nefndarinnar. Inni í þessum tölum eru ekki beiðnir um frestun réttaráhrifa úrskurða nefndarinnar
en á árinu 2017 afgreiddi kærunefndin 158 slíkar beiðnir. Miklum meirihluta þeirra beiðna var
synjað en í nokkrum málum var úrskurður kærunefndarinnar endurupptekinn og snúið við eftir að
ný gögn bárust nefndinni í tengslum við meðferð beiðninnar eða þegar aðstæður umsækjenda
höfðu breyst frá því að úrskurður kærunefndar var kveðinn upp.
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Alþjoðleg vernd:
Upprunaríki kærenda
Aðilar að málum kærunefndar vegna umsókna um alþjóðlega vernd á árinu 2017 komu frá 42
ríkjum. Tæplega helmingur þeirra kom frá öruggum upprunaríkjum. Hlutfall kærenda frá öruggum
upprunaríkjum var svipað og árið áður. Á myndinni hér að neðan sést skipting á milli helstu
upprunaríkja.

Kærunefnd útlendingamála

Ný mál eftir löndum (alþjóðleg vernd)

Makedónía; 108

Önnur lönd; 227
Albanía; 97

Georgía; 74

Sómalía; 31
Ghana; 43
Írak; 54

Auk þeirra ríkja sem nefnd eru á skífuritinu hér að ofan komu 26 frá Nígeríu, 24 frá Afganistan, 21
frá Pakistan, 17 frá Serbíu og 16 frá Kósóvó. Einstaklingar frá öðrum ríkjum voru færri en 15.
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Dvalarleyfi, fravísanir, brottvísanir o.fl.
Árið 2017 kom kærunefnd útlendingamála að jafnaði saman einu sinni í mánuði til að úrskurða um
mál vegna dvalarleyfa, frávísana og brottvísana. Kærunefndin afgreiddi 111 slík mál á árinu 2017.
Um var að ræða önnur mál en þau sem hófust með umsókn um alþjóðlega vernd.
Við meðferð þessara mála hjá nefndinni reyndi á margvísleg álitaefni sem tengjast gildistöku nýrra
laga um útlendinga. Miklar breytingar voru gerðar á inntaki og framsetningu skilyrða til að veita
einstök dvalarleyfi, svo sem dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið, svo ekki var unnt að
styðjast við eldri framkvæmd við úrlausn einstakra álitaefna.

Vegna breytinganna fékk nefndin framsend ellefu mál frá innanríkisráðuneytinu sem höfðu verið
kærð til ráðuneytisins á grundvelli eldri laga. Þar af höfðu fimm mál verið til meðferðar hjá
ráðuneytinu frá árinu 2015 og eitt frá árinu 2014. Tafir á meðferð málanna á kærustigi, áður en þau
bárust kærunefndinni, höfðu áhrif á málsmeðferð og niðurstöður þeirra. Nefndin staðfesti sex af
ákvörðunum Útlendingastofnunar en felldi ákvarðanir úr gildi eða stytti endurkomubann í fimm
málum. Meðalmálsmeðferðartími þessara mála hjá nefndinni var 70 dagar.

Dvalarleyfi

Kærunefnd útlendingamála

Jafnframt fjölgaði viðfangsefnum kærunefndar á þessu sviði við gildistöku nýrra laga um útlendinga.
Þá féll brott kæruheimild til ráðuneytisins vegna tiltekinna ákvarðana um brottvísanir og frávísanir,
sem varða einkum öryggi ríkisins og almannahagsmuni, og við tók almenn kæruheimild allra
ákvarðana Útlendingastofnunar og lögreglu á grundvelli laganna til kærunefndarinnar.

Meðalmálsmeðferðartími í dögum
Samanburður á milli 2015, 2016 og 2017
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Rekstrarkostnaður kærunefndar utlendingamala
Í töflunni hér að neðan má sjá rekstrarkostnað kærunefndarinnar vegna ársins 2017. Þessar tölur
eru settar fram með fyrirvara um leiðréttingar þar sem lokauppgjör hafði ekki farið fram þegar
skýrsla þessi var í vinnslu.

Kostnaðarliðir
Dagvinna
Aukagreiðslur

20.936.010

Yfirvinna

12.041.124

Launatengd gjöld

37.365.484

Orlofsskuldbinding

5.598.708

Kærunefnd útlendingamála

Laun og launatengd gjöld
Ferða- og dvalarkostnaður innanlands

208.852.878

1.212.241

Fundir, námskeið og risna

2.697.235

Akstur
Ferðir, fundakostnaður og risna

190.694
4.100.170

Tímarit, blöð og bækur

73.446

Skrifstofuvörur og áhöld

638.194

Aðrar vörur

2.965.411

Tölvu- og kerfisfræðiþjónusta

1.187.749

Önnur sérfræðiþjónusta

5.348.083

Sími og ýmis leigugjöld

4.084.006

15.281.814

Húsaleiga og aðk. ræsting

16.670.325

Verkkaup og byggingavörur
Húsnæðiskostnaður

348.327

17.018.652
2.192

Vextir, bætur, skattar

86.945

Annar rekstrarkostnaður

89.137

Samtals

6,1%

2.632.034

Brennsluefni og olíur

Afskriftir eigna

1,6%

984.925

Skrifstofu - og hugbúnaðarkostnaður

Rafmagn og heitt vatn

83,3%

0

Ferða- og dvalarkostnaður erlendis

Prentun,póstur, augl., flutningar

14

Fjárhæð Hlutfall
132.911.552

7,8%

0,0%

2.794.351

1,1%

250.769.036

100%

Launamunur starfsmanna nefndarinnar eftir kyni

Meðallaun starfsmanna nefndarinnar
(þ.m.t. nefndarmanna í fullu starfi):
Meðallaun karla:
Meðallaun kvenna:
Kynbundinn munur:

674.694 kr.
700.522 kr.
656.813 kr.
6,2% konum í óhag

Meðallaun lögfræðinga nefndarinnar
(þ.m.t. yfirlögfræðinga):
Meðallaun karllögfræðinga:
Meðallaun kvenlögfræðinga:
Kynbundinn munur:

623.268 kr.
614.599 kr.
630.204 kr.
2,5% körlum í óhag

Báðir yfirlögfræðingar nefndarinnar eru konur. Séu þær ekki teknar með í meðallaunum
lögfræðinga verður kynbundinn launamunur 1,8% konum í óhag. Launamunur á milli lögfræðinga
kærunefndarinnar skýrist einkum af reynslu þeirra, starfsaldri og menntun.

Kærunefnd útlendingamála

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 starfa 19 manns og
stofnunin er því ekki bundin af þessum reglum. Engu að síður þykir rétt að gera grein fyrir þeim
launamun sem er á milli starfsmanna eftir kyni. Þær tölur sem sjá má að neðan miða við
heildarárslaun starfsmanna kærunefndarinnar sem störfuðu hjá nefndinni árið 2017, að teknu tilliti
til starfshlutfalls.
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