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Efni: Frumvarp til laga um útlendinga, þingskjal nr. 1180, 728. mál

Ég þakka allsherjar- og m enntam álanefnd fyrir að gefa kæ runefndinni tæ kifæ ri til að koma að 

skriflegum  athugasem dum  vegna frum varps til laga um útlendinga.

Nefndin fagnar fram lagningu frum varpsins en þar líta ljós fjö lm argar þarfar breytingar. Undirritaður 

te lur að ým is ákvæ ði megi þó enn bæta og skýra. A th ugasem dirnar í þessu skjali munu þó takm arkast 

við atriði sem  varða kæ runefndina og skilvirkni hennar. Þessar athugasem dir eru byggðar á þeirri 

reynslu sem  komin er á starf nefndarinnar.

Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga (560. mál)

Kæ runefndin setti nýlega fram  athugasem dir við frum varp  til laga um breytingu á lögum um 

útlendinga (560. mál) sem varðaði skipulag og verkferla nefndarinnar. Að því leyti sem ekki hefur verið 

tekið tillit til þeirra eru þæ r athugasem dir ítrekaðar hér. A f þeim vil ég sérstaklega nefna eftirfarandi:

• Þyngd ferla við ákvörðun um að bjóða kæ randa að koma fyrir nefndina (að slík ákvörðun verði 

alm ennt að fara fyrir kæ runefndina),

• Hætta á hagsm unaárekstrum  ef starfsm enn innanríkisráðuneytisins geta átt sæ ti í nefndinni, 

en nefna má að athugasem dir F lóttam annastofnunar Sam einuðu þjóðanna við frum varpið 

voru á sam a veg, og

• Skipun varaform anns í fu llt starf, en sú athugsem d er reifuð frekar hér að neðan.

6. gr. frumvarps til laga um útlendinga - hlutverk, valdsvið og skipan kærunefndar útlendingamála

Í tengslum  við frum varp til laga um breytingu á lögum um útlendinga (560. mál) var gerð athugasem d 

við tillögu um að varaform aður skyldi vera í fullu starfi, m.a. annars vegna þess að það væ ri óskilvirk 

notkun á alm annafé. Í þeim athugasem dum  kom m.a. fram  að undirritaður væ ri „ósannfæ rður um að
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slíkt fyrirkom ulag sé hagkvæ m t með tilliti til skilvirkni og nýtingu fjár og þeirra sveiflna sem þekktar eru 

í þessum  m álaflokki." Þá kom einn ig  eftirfarandi fram  í athugasem dunum :

Sé það skipulag og verklag sem frum varpið m æ lir fyrir um lagt til grundvallar, og 75%  af 

þeim 600 hæ lisum sóknum  sem berast kunna Ú tlendingastofnun koma á borð 

nefndarinnar, benda m ínir útreikningar til þess að starf varaform anns yrði um 35% af fullri 

stöðu. Núverandi varaform aður gegnir starfinu í um 50%  stöðu en reikna má með að 

staðan myndi aftur ná því hlutfalli ef hæ lisum sóknir fara að nálgast 850-900 á ári. Fari 

fjöldi mála aftur niður er hæ tt við að nefndin sitji uppi með dýra stöðu sem erfitt yrði að 

laga að breyttum  aðstæ ðum .

Ég vil því leyfa m ér að leggja til að a llsherjar- og m enntam álanefnd skoði aftur þær 

forsendur sem bjuggu að baki tillögu um að gera varaform annsstöðuna að fullu starfi og 

hvort það fyrirkom ulag sé hagkvæ m asta nýtingin á því takm arkaða fé sem  til ráðstöfunar 

er fyrir þennan málaflokk.

Þrátt fyrir að ákvæ ðin um kæ runefndina hafi tekið nokkrum  breytingum  frá þingm áli 560 hefur þetta 

ákvæ ði ekki breyst. Þessi athugasem d er því ítrekuð hér og lögð áhersla á þá óskilvirkni sem slík 

breyting myndi leiða til. Eindregið er varað við að bera sam an fyrirkom ulag annarra úrskurðarnefnda 

án þess að bera sam an stjórnunarlegt skipu lag þeirra við skipulag kæ runefndar útlendingam ála. Þá er 

einnig varað við því að setja í lög þyngri yfirbyggingu en þörf er á, sérstaklega þar sem aðrar 

sveigjanlegri og hagkvæ m ari leiðir eru fæ rar. Undirrituðum , sem starfað hefur við nefndina frá 

upphafi, er ekki kunnugt um að þarfagrein ing eða annað faglegt m at liggi til grundvallar þeirri 

hugm ynd að hafa varaform ann í fullu starfi. Það er m at m itt að skipun varaform anns í fu llt starf sé 

óhagkvæ m  lausn sem leiði til óþarflega þungrar yfirbyggingar, minnki skilvirkni í störfum  nefndarinnar 

og takm arki þau hagræ ðingarúrræ ði sem  fyrir hendi þurfa að vera.

Í stað núverandi 6. gr. leyfi ég m ér að leggja til eftirfarandi texta (viðbæ tur eru sjáanlegar með 

undirstrikunum  og yfirstrikunum ):

6. gr.

Hlutverk, valdsvið og skipan kærunefndar útlendingamála.

Kæ runefnd útlendingam ála er sjálfstæ ð stjórnsýslunefnd sem úrskurðar í m álum  sem  til 
hennar eru kærð á grundvelli 7. gr. Úrskurðum  nefndarinnar er ekki unnt að skjóta til 
æ ðra stjórnvalds.

Við úrlausn mála hefur kæ runefnd útlendingam ála söm u valdheim ild ir og ráðherra sem 
úrskurðaraðili á æ ðra stjórnsýslustigi.

Ráðherra skipar sjö nefndarm enn í kæ runefnd útlendingam ála. Form aður nefndarinnar e g  
varaform aður sku lu sk ipaðir skal skipaður í fu llt starf til fim m  ára að undangenginni 
auglýsingu sam kvæ m t ákvæ ðum  laga um réttindi og skyldur starfsm anna ríkisins og að 
fenginni umsögn nefndar skv. 5. mgr. Þe ir sku lu Hann skal uppfylla skilyrði um 
em bæ ttisgengi héraðsdóm ara. Um réttindi þeirra hans og skyldur fer sam kvæ m t 
ákvæ ðum  laga um réttindi og skyldur starfsm anna ríkisins. Laun og starfskjör þeirra hans 
skulu ákveðin af kjararáði.

Ráðherra skipar f imm sex aðra nefndarm enn og jafnm arga til vara til fim m  ára í senn. Þeir 
skulu hafa lokið em bæ ttis- eða m eistaraprófi í lögfræ ði og hafa sérþekkingu á
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útlendingam álum . Tveir skulu tilnefndir af M annréttindaskrifstofu Íslands, e ifln  tveir af 
M annréttindastofnun Háskóla Íslands og tveir án tilnefningar. Þess skal gæ tt að innan 
nefndarinnar sé jafnan til staðar nauðsynleg sérþekking á þeim sviðum  sem  fjallað er um í 
nefndinni. Varam enn skulu skipaðir með sam a hætti og skulu uppfylla söm u hæ fisskilyrði 
og aðalm enn. Ráðherra ákveður þóknun þeirra. Ráðherra skal ákveða hverjir 
nefndarm anna skuli jafnfram t gegna stöðu varaform anna, en þeir skulu að hám arki vera 
tveir.

Ráðherra skipar þrjá menn í nefnd sem  meta skal hæfni um sæ kjenda um em bæ tti 
form anns og varaform anns kæ runefndar útlendingam ála. Nefndin skal láta ráðherra í té 
skriflega rökstudda umsögn um um sæ kjendur.

Form aður kæ runefndar útlendingam ála hefur yfirstjórn hennar með höndum . Hann fer 
með fyrirsvar nefndarinnar út á við og ber ábyrgð á fjárhag hennar og daglegum  rekstri.

Form aður úthlutar m álum  til m eðferðar. Hann ræ ður starfsfó lk í sam ræ m i við sam þykktar 
fjárheim ild ir og ákvæ ði laga um réttindi og skyldur starfsm anna ríkisins. Varaform aður er 
stað gen gill form anns og g e g n ir störfum —h e n —þegar form aður er fo rfa llaður eða 
fjarstaddur.

Kæ runefnd útlendingam ála skal að jafnaði birta úrskurði sína, eða eftir atvikum  útdræ tti 
úr þeim, sem  fela í sér efnislega niðurstöðu á aðgengilegan og skipulegan hátt. 
Ú rskurðirnir skulu birtir án nafna, kennitalna eða annarra persónugreinanlegra auðkenna 
aðila að viðkom andi m álum . Kæ runefnd er heim ilt að birta upplýsingar um upprunaland 
kæ randa. Kæ runefnd útlendingam ála gefur árlega út skýrslu um starfsem i sína. Kostnaður 
vegna kæ runefndar greið ist úr ríkissjóði.

Sé tekið mið af þeim áæ tlunum  sem liggja fyrir um fjölda hæ lisleitenda og þeim breytingar sem lagðar 

eru til í þessu frum varpi á m álsm eðferð kæ runefndarinnar te lur undirritaður ennþá að einungis sé þörf 

á einum  varaform anni sem mun verða í ca. 35% starfi verði þetta frum varp sam þykkt. Nokkur óvissa er 

þó um þessa þörf á næstu m isserum  og árum  og til að undirbyggja betur viðbrögð við hugsanlegum  

sveiflum  upp á við í fjölda hæ lisleitenda er ráðlegt að ráðherra sé gefin heimild til að ákveða að fleiri en 

einn geti haft stöðu varaform anns og þá leitt fundi nefndarinnar. Þetta fyrirkom ulag tryggir, betur en 

núverandi texti frum varpsins að mínu mati, að nefndin geti á hagkvæ m an hátt brugðist við fjölgun og 

fæ kkun kæ rum ála.

Að mati undirritaðs er ekki þörf á ákvæ ði sem m æ lir fyrir um að varaform aður skuli sinna störfum  

form anns í fjarveru hans. Fundarstjórn og úrskurðarvald í kæ rum álum  er hjá varaform anni eða 

varaform önnum  í fjarveru form anns og ekki þarf sérstakt ákvæ ði til, um fram  það sem þegar kem ur 

fram  í 6. gr. og 1. mgr. 8. gr. frum varpsins. Hvað varðar rekstur skrifstofunnar í fjarveru form anns þá er 

hagkvæ m ast og skynsam legast að yfirlögfræ ðingur nefndarinnar taki að sér þæ r skyldur, í sam vinnu 

við varaform ann.

Þörfin á breytingu á lokam álsgrein 6. gr. var reifuð í fyrri athugasem dum  nefndarinnar sem lásust svo:

Sam kvæ m t skoðun persónuverndar frá árinu 2014 er kæ runefnd óheim ilt að birta 

viðkvæ m ar persónuupplýsingar. Til viðkvæ m ra persónuupplýsinga teljast upplýsingar um 

uppruna einstaklings, sbr. 8. tl. 1. mgr. 2. gr. laga um persónuvernd nr. 77/2000. Til að 

birting úrskurða nefndarinnar, sbr. 7. mgr. 3. gr. a útlendingalaga, nái þeim m arkm iðum  

sem  lýst voru í greinargerðinni með breytingalögunum  frá 2014, er nauðsynlegt að 

kæ runefnd fái skýra heimild til að birta upplýsingar um upprunaland kæ randa. [...]
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Sé nefndinni ekki heim ilt að birta upplýsingar um uppruna kæ randa er nefndinni heldur ekki heimild að 

birta landaupplýsingar og annað sem gefið gæ ti til kynna hvaðan kæ randi komi. Hafi nefndin ekki 

heimild til slíks er afar ólíklegt að tilgangur birtingar náist. Hugsanlegt er þó að þessi heimild eigi frekar 

heima í 17. gr. frum varpsins.

Ég þakka allsherjar- og m enntam álanefnd aftur fyrir tæ kifæ rið til að gera athugasem dir um efni 

frum varpsins.
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Virðingarfyllst,

Hjörtur Bragi Sverrisson 

form aður kæ runefndar útlendingam ála
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