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Lykiltölur
Alþjóðleg vernd

Önnur mál

Málsmeðferðartími: 61 dagur
Fjöldi innkominna mála: 688
Fjöldi afgreiddra mála: 566
Staðfestingarhlutfall: 78%

Fjöldi innkominna mála: 187
Fjöldi afgreiddra mála: 186

Beiðnir um frestun réttaráhrifa: 169
Fjöldi afgreiddra beiðna: 168

Starfsmenn: 21
Nýttar fjárheimildir:
280.601.994 kr.

Rekstur
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Formáli
Á árinu 2019 fékk kærunefnd útlendingamála 1.044 mál til afgreiðslu, þar af 688 mál vegna
alþjóðlegrar verndar. Þetta var umtalsverð fjölgun frá fyrra ári og vel yfir fyrra meti frá árinu 2017 en
þá bárust nefndinni 911 mál, þar af 634 vegna alþjóðlegrar verndar. Ástæða þessarar fjölgunar er ekki
aðeins fjölgun umsækjenda um alþjóðlega vernd heldur einnig aukin afköst hjá Útlendingastofnun en
stofnunin náði góðum árangri við að vinna niður málahala sinn á árinu 2019.
Á árinu 2019 glímdi kærunefndin við talsverða

Alþingis, Eftirlitsstofnun EFTA, Dómstólasýsluna,

starfsmannaveltu, en fjölmargir af þeim

félagsmálaráðuneytið, Alþingi og Landsrétt.

lögfræðingum sem gengu til liðs við nefndina
við stækkun hennar árið 2016 fluttu sig um set.

Þrátt fyrir verulega fjölgun mála og

Það er sérstök ánægja að sjá í hversu góð störf

starfsmannaveltu náði nefndin að halda

þeir fóru en það sýnir að kærunefndin er öflugur

svipuðum málsmeðferðarhraða og árin áður eða

vinnustaður þar sem starfsmenn öðlast

61 degi fyrir mál vegna alþjóðlegrar verndar.

verðmæta reynslu sem er vel metin af

Málsmeðferðin lengdist þó síðustu mánuði ársins

fjölmörgum stofnunum. Af þeim vinnustöðum

en reikna má með að málsmeðferðartími verði

sem starfsmenn nefndarinnar fluttu sig til eftir

sambærilegur á árinu 2020. Þá náði nefndin að

störf hjá kærunefndinni má nefna umboðsmann

halda sig innan fjárheimilda sinna.
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Kærunefndin átti í góðu samstarfi við UNICEF á

Talsverð fjölmiðlaumfjöllun var um

Íslandi og umboðsmann barna á árinu 2019 við

endursendingar barnafjölskyldna til landa eins

gerð verklagsreglna um hvernig hagsmunir barna

og Grikklands og Ítalíu á árinu 2019. Slíkri

eru metnir í tengslum við umsóknir þeirra um

umræðu ber að fagna enda hafa fjölmiðlar ríkt

alþjóðlega vernd. Verklagsreglurnar, sem gefnar

aðhaldshlutverk gagnvart stjórnvöldum. Á hinn

voru út í janúar 2020, styðja við vinnu

bóginn hefur töluvert borið á því að fjölmiðlar fái

starfsmanna nefndarinnar við rannsókn og ritun

rangar eða villandi upplýsingar í hendur um atvik

úrskurðadraga mála þar sem börn eiga í hlut,

þessara mála og því verði verulegt misræmi á

hvort sem þau eru fylgdarlaus eða í fylgd

milli þess máls sem stjórnvöld fjölluðu um og

forsjáraðila. Þá tók nefndin þátt í verkefninu

þeirri mynd sem dregin er upp af því í

„Heima“ sem skipulagt var af UNICEF á Íslandi og

fjölmiðlum. Færa má rök fyrir því að íslensk

snýst um móttöku flóttabarna.

stjórnvöld, þ.m.t. kærunefndin, beri sína ábyrgð á
þessu misræmi þar sem þau hafa ekki talið sig

Hlutfall þeirra ákvarðana Útlendingastofnunar

vera í aðstöðu til að tjá sig um mál þessara

sem kærunefnd staðfestir að fullu

fjölskyldna vegna persónuverndarsjónarmiða og

(staðfestingarhlutfall) hefur farið upp á

trúnaðar við umsækjendur. Fjölmiðlar eru því í

undanförnum árum, eða frá 62% árið 2017 í 70%

erfiðri stöðu. Fréttina verður að segja og byggja

árið 2018 og í 78% árið 2019. Þrátt fyrir þessa

verður á þeim upplýsingum sem eru fáanlegar,

jákvæðu þróun hefur verið takmarkaður

þ.e. frá lögmönnum umsækjenda og samtökum

samhljómur á milli kærunefndar og

sem vinna að málsstað umsækjenda um

Útlendingastofnunar þegar kemur að

alþjóðlega vernd. Til að tryggja betur upplýsta

endursendingum barnafjölskyldna á grundvelli

og hlutlæga umræðu, sem er hverju

Dyflinnarreglugerðarinnar eða þeirra sem eru

lýðræðissamfélagi nauðsynleg, þurfa stjórnvöld

með vernd í öðru ríki (verndarmál).

e.t.v. að sýna meira frumkvæði við að kynna

Staðfestingarhlutfall Dyflinnarmála var almennt

lagaumhverfið, málsmeðferðina og staðreyndir

73% á árinu 2019 en aðeins 45% ákvarðana sem

mála fyrir fjölmiðlum og almenningi, innan

vörðuðu barnafjölskyldur voru staðfestar. Svipað

þeirra marka sem lög um persónuvernd setja

var uppi varðandi verndarmál en þar voru 82%

þeim og án þess að brjóta lögbundinn trúnað við

ákvarðana stofnunarinnar staðfestar á árinu

umsækjendur.

2019 en aðeins 60% ákvarðana sem vörðuðu
barnafjölskyldur.
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 árs 2019 var nefndin skipuð eftirtöldum einstaklingum:
Hjörtur Bragi Sverrisson, formaður
Áslaug Magnúsdóttir, starfandi varaformaður
Anna Tryggvadóttir, varaformaður (í leyfi)
Bjarnveig Eiríksdóttir, 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
Að meðtöldum formanni og varaformanni störfuðu 21 hjá nefndinni í lok árs 2019, einn
rekstrarfulltrúi, einn ritari, tveir yfirlögfræðingar og 15 lögfræðingar.
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Málaflokkar og
þróun
málafjölda
Yfirgnæfandi meirihluti mála sem kærunefnd fær til meðferðar
tengist alþjóðlegri vernd. Innan við 15% af vinnu nefndarinnar
tengist dvalarleyfum, s.s. vegna atvinnu, hjúskapar eða náms,
brottvísunum sakamanna og einstaklinga í ólöglegri dvöl og
vegabréfsáritunum.

Á árinu 2019 fékk nefndin 1044 mál til meðferðar sem er um
40% aukning frá fyrra ári og fleiri en nokkru sinni fyrr. Nefndin
afgreiddi 921 mál, sem er um 16% aukning frá fyrra ári, en fjöldi
mála í vinnslu við lok árs jókst nokkuð frá fyrra ári. Þá varð
veruleg aukning í fjölda dómsmála sem vörðuðu málaflokkinn
sem kallaði á talsverða vinnu af hálfu starfsmanna nefndarinnar
við ritun umsagna og stuðning við vinnu Ríkislögmanns við
rekstur þessara mála.
Málum vegna fólks sem hefur hlotið alþjóðlega vernd í öðrum
löndum hefur fjölgað verulega hjá kærunefndinni. Á árinu 2017
fékk nefndin 49 mál af þessum toga til umfjöllunar. Árið 2018
voru þau 87 og árið 2019 fjölgaði þeim í 232. Þarna er um að
ræða næstum fimmföldun á tveimur árum. Á sama tíma fækkaði
málum vegna umsókna fólks frá öruggum upprunaríkjum úr 237
í 98 sem er um 60% fækkun. Bent var á þessa þróun í formála
síðustu ársskýrslu kærunefndarinnar og vísað til þess að
ástæðan kunni m.a. að vera íslensk löggjöf sem sé opnari fyrir
umsóknum af þessum toga en löggjöf nágrannalanda okkar. Þó
er ljóst að um samspil margra þátta sé að ræða, m.a. erfiðar
aðstæður í löndum eins og Grikklandi og Ítalíu.
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Alþjóðleg vernd
Málum fjölgaði verulega
Veruleg fjölgun mála einkenndi árið 2019 en nefndin fékk þá til meðferðar 40% fleiri mál en árið
áður. Nefndinni tókst þó að halda málsmeðferðartíma innan ásættanlegra marka þó svo að
hann hafi lengst nokkuð undir lok ársins.
Árið 2019 var 87% mála lokið á þremur
mánuðum eða skemur og ekkert mál
tók lengri tíma en 6 mánuði.
Meðalmálsmeðferðartími var 61 dagur
á árinu. Mál umsækjenda frá öruggum
upprunaríkjum tók 36 daga að
meðaltali en hefðbundin
efnismeðferðarmál tóku lengstan tíma
eða 70 daga að meðaltali.
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Fleiri mál í vinnslu við lok árs
Sú fjölgun mála sem kærunefndin sá á árinu 2019 er fyrst og fremst vegna aukinna afkasta hjá
Útlendingastofnun. Samkvæmt tölfræði stofnunarinnar fjölgaði umsóknum um 8%, aðeins
minna en í Evrópu þar sem fjölgunin var um 11%. Stofnunin náði því að fækka málum í vinnslu
en á sama tíma fjölgaði þeim talsvert hjá kærunefndinni eða frá 52 málum við lok ársins 2018 í
174 mál við lok síðasta árs. Ekki er þó ástæða til að ætla annað en að fjöldi mála í vinnslu hjá
kærunefndinni verði orðinn viðunandi við lok þessa árs.
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Upprunaríki kærenda
Aðilar mála kærunefndar vegna umsókna um alþjóðlega vernd á árinu 2019 komu frá 61 ríki.
Frá 19 ríkjum voru aðeins einn eða tveir umsækjendur frá hverju þeirra. Stærstur hluti vinnu
kærunefndarinnar við hvert efnismeðferðarmál er rannsókn á aðstæðum í því ríki sem
umsækjendur koma frá og hlutfallslega taka þessi mál því meiri tíma en önnur. Um 15%
innkominna mála var vegna umsækjenda frá öruggum upprunaríkjum sem er um helmings
fækkun miðað við árið 2018. Fjöldi umsækjenda frá hverju landi var mestur 151 frá Írak en af
þeim voru 49 umsóknir sem hlutu efnismeðferð.
Skífuritið hér að neðan sýnir fjölda umsækjenda efnismeðferðarmála eftir upprunaríki. Auk
þeirra ríkja sem nefnd eru á skífuritinu komu 13 umsækjendur frá Kósóvó, 12 frá Nígeríu, 11
frá Georgíu og 10 frá Sómalíu. Einstaklingar frá öðrum ríkjum voru færri en 10.
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Staðfestingarhlutfall
Hlutfall þeirra ákvarðana Útlendingastofnunar sem kærunefnd staðfestir að fullu
(staðfestingarhlutfall) hefur hækkað á undanförnum árum. Það þýðir almennt að meiri
samhljómur sé á milli ákvarðana Útlendingastofnunar og kærunefndar. Þetta á sérstaklega við
um umsóknir einstaklinga frá öruggum upprunaríkjum og þeirra sem hlotið hafa alþjóðlega
vernd í öðru ríki en þar hefur staðfestingarhlutfallið tvöfaldast á milli 2017 og 2019.
Þær ástæður sem liggja að baki ákvörðun kærunefndar um að staðfesta ekki ákvörðun
Útlendingastofnunar eru margvíslegar. Stundum hafa aðstæður breyst, ný gögn verið lögð
fram eða tímafrestir hafa liðið. Stundum er nefndin ósammála mati Útlendingastofnunar, hún
telur stofnunina ekki hafa rannsakað mál nægilega vel eða ekki gætt nægilega að
andmælarétti umsækjenda.
Hér að neðan er súlurit sem sýnir þróun staðfestingarhlutfalls mála vegna alþjóðlegrar
verndar árin 2017 - 2019.
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Dvalarleyfi,
frávísanir,
brottvísanir o.fl.
Aðeins 18% mála sem komu á borð nefndarinnar árið 2019 voru vegna dvalarleyfa, s.s. á
grundvelli atvinnu, hjúskapar eða náms, brottvísana sakamanna og einstaklinga í ólöglegri dvöl
og vegabréfsáritana. Árið 2019 afgreiddi kærunefndin 28 mál vegna brottvísana sem er
sambærilegt við fyrra ár. Málum vegna dvalarleyfa fjölgaði hins vegar mikið eða frá 78 í 150 á
milli ára. Þar var fyrst og fremst um að ræða mikla fjölgun umsókna um dvalarleyfi vegna náms
og fyrst og fremst frá einstaklingum frá Bangladesh. Meðalmálsmeðferðartíminn vegna þessara
mála var svipaður og árið 2018, eða 60 dagar. Meðalmálsmeðferðartími brottvísanamála
lengdist þó aðeins á milli ára.
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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. Þessar tölur eru settar fram
með fyrirvara um leiðréttingar þar sem lokauppgjör hefur ekki farið fram.
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Launamunur starfsmanna
eftir kyni

Í lok árs 2019 voru starfsmenn kærunefndar útlendingamála 21, þar af sjö karlar og 14 konur.
Stofnunin fellur því ekki undir skyldu til jafnlaunavottunar, sbr. lög nr. 10/2008, um jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla. Engu að síður er rétt að gera grein fyrir þeim launamun sem er
á milli starfsmanna eftir kyni.
Ef litið er til heildarlauna allra starfsmanna eru meðallaun kvenna 8% lægri en meðallaun
karla. Ef formaður og varaformaður nefndarinnar eru ekki teknir með eru konur með 0,5% hærri
laun en karlar. Meðallaun kvenlögfræðinga eru 2% hærri en meðallaun karllögfræðinga. Báðir
yfirlögfræðingar nefndarinnar eru konur og ef þær eru ekki taldar með eru kvenlögfræðingar
með 4% lægri laun en karllögfræðingar.
Þessar tölur miða við þau laun sem starfsmenn voru með í desember 2019.
Launamunur á milli starfsmanna kærunefndarinnar skýrist af stöðu þeirra, ábyrgð, reynslu,
starfsaldri og menntun.
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