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Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd skipuð sjö aðalmönnum. Formaður og 
varaformaður nefndarinnar hafa starfið að aðalstarfi. Þrír nefndarmenn eru skipaðir af ráðherra eftir 
tilnefningu frá Mannréttindaskrifstofu Íslands og Mannréttindastofnun Háskóla Íslands en tveir 
nefndarmenn eru skipaðir án tilnefningar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti og uppfylla sömu 
hæfisskilyrði og aðalmenn.

Hlutverk nefndarinnar er að úrskurða í málum sem til hennar eru kærð á grundvelli laga um útlendinga 
en við úrlausn kærumála hefur nefndin sömu valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra 
stjórnsýslustigi.

Formaður kærunefndar útlendingamála fer með yfirstjórn og daglegan rekstur hennar. Þorsteinn 
Gunnarsson var skipaður formaður kærunefndar í september 2021 og tók við af Hirti Braga Sverrissyni. 
Þá var Tómas Hrafn Sveinsson skipaður varaformaður í janúar 2021. Tveir yfirlögfræðingar, 11 
lögfræðingar, rekstrarfulltrúi og ritari störfuðu hjá nefndinni.

Skipulag og hlutverk

• Þorsteinn Gunnarsson formaður

• Tómas Hrafn Sveinsson, varaformaður 

• Sandra Hlíf Ocares, aðalmaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra

• Gunnar Páll Baldvinsson, aðalmaður, tilnefndur af dómsmálaráðherra

• Sindri M. Stephensen, aðalmaður, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands

• Þorbjörg Inga Jónsdóttir, aðalmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands

• Bjarnveig Eiríksdóttir, aðalmaður, tilnefnd af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands

Kærunefnd útlendingamála 2021

2



Alþjóðleg vernd

Árið 2021 komu fleiri mál umsækjenda um alþjóðlega vernd á borð nefndarinnar en árið 2020. 
Innkomin mál voru 575 en árið áður voru þau 410. Ástæðu þess má að einhverju leyti rekja til 
breytinga á ferðatakmörkunum vegna heimsfaraldurs Covid-19 og fjölgunar umsækjenda frá árinu 
áður. 

Nefndin afgreiddi í heild 
591 mál árið 2021, mun 
fleiri en hún gerði árinu 
áður. Afgreidd mál voru 
fleiri en innkomin mál. 
Mál í vinnslu 1. janúar 
2021 voru 93 en í lok 
árs 2021 voru þau 77. 

Meðalmálsmeðferðartími 
ársins 2021 styttist um 9 
daga frá árinu áður. 
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Endurupptökur

Hlutfall beiðna um endurupptöku í málum vegna alþjóðlegrar verndar var 28% árið 2021 eða alls 159 
beiðnir um endurupptöku af þeim 575 málum sem komu inn. Árið á undan var hlutfallið 29%  eða 120 
beiðnir af 410 verndarmálum sem komu inn. Árið 2019 var hlutfallið aftur á móti 16% eða 108 beiðnir 
af þeim 688 verndamálum sem komu inn á borð nefndarinnar. 

Hæsta hlutfall beiðna um endurupptöku var í málum þar sem umsóknum einstaklinga um 
alþjóðlega vernd var synjað um efnismeðferð þar sem þeir höfðu þegar hlotið vernd í öðru ríki.
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Dvalarleyfi, brottvísanir 
og frávísanir

Dvalarleyfismálum fjölgaði 
lítillega milli ára, úr 68 árið 
2020 í 76 árið 2021. 

Árið 2021 voru flest kærð 
dvalarleyfismál vegna 
synjunar á grundvelli 
fjölskyldusameiningar.

Meðalmálsmeðferðartími ársins 2021 styttist í þessum málaflokki, um 3 daga í dvalarleyfismálum 
en um 24 daga í brottvísunarmálum.
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Staðfestingarhlutfall í málaflokkum
nefndarinnar

Staðfestingarhlutfall í 
málum vegna 
alþjóðlegrar verndar, þ.e. 
þar sem ákvarðanir 
Útlendingastofnunar 
voru staðfestar að fullu, 
hækkaði heilt á litið 
milli ára úr 58% í 67%. 

Staðfestingarhlutfall í 
málum vegna   
brottvísunar eða
frávísunar hækkaði úr 
33% í 56% en hlutfallið 
í dvalarleyfismálum 
lækkaði um 3%
milli ára.
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Rekstur

Í töflunni að neðan má sjá yfirlit rekstrarkostnað nefndarinnar. Rekstur nefndarinnar var umfram 
fjárheimildir árið 2021 sem rekja má til uppgjörs í starfsmannahaldi. 
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