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Umsögn embætta lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og lögreglustjórans á 
Suðurnesjum vegna frumvarps til nýrra heildarlaga um útlendinga, lagt fyrir á 
145. Löggjafaþingi 2015-2016, þingskjal nr. 1180 -  728. mál.

Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og lögreglustjórans á Suðumesjum 
(hér eftir nefiit lögregla) fagna heildarendurskoðun á lögum um útlendinga.

Þess ber sérstaklega að geta að við yfirlestur fulltrúa embættanna yfir ftumvarpið var 
einkum rýnt í þau ákvæði sem varða framkvæmd lögreglu á lögunum en ekki þá kafla 
sem snúa að dvalarleyfum fyrir útlendinga.

Mun nú vera gerð grein fyrir einstökumþáttum fiumvarpsins sem lögregla ýmist fagnar, 
telur að skoða þurfi betur og/eða gerir athugasemdir við:

1. Varðandi 17. gr. frumvarpsins, um vinnslu persónuupplýsinga tekur lögregla 
undir að þörf hafi verið á að breyta ákvæðinu og heimila miðlun 
persónuupplýsinga til fleiri stofnanna en núgildandi 55. gr. útlendingalaga gerir 
ráð fyrir. Þá telur lögregla rétt að árétta að stofnanir samfélagsins þurfa að geta 
miðlað upplýsingum til að geta unnið að samfélagslegum hagsmunum í þeirri 
samvinnu sem sífellt er viðameiri innan kerfisins og Ijóst að eftirlit og öryggi 
borgaranna verður ekki tryggt með öðrum hætti en samvinnu.

2. Lögregla telur mjög til bóta að umsóknarferli um alþjóðlega vernd sé í meira 
mæli fært frá lögreglu til Útlendingastofnunnar eins og 24. gr. frumvarpsins 
gerir ráð fyrir. Þó ber að gæta þess að bæði kerfin, þ.e. lögregla og 
Útlendingastofnun, geti af kostgæfni annast slíkt umsóknarferli innan þeirra 
tímamarka sem löggjafaogframkvæmdavald gerir ráðfyrirogumsækjandi beri 
ekki halla af því hvar hann sækir um og hún komist til vinnslu eins fljótt og

3. Lögregla fagnar sérstaklega tilkomu 25. gr. frumvarpsins sem gerir ráð fyrir 
greiningu á sérþörfum og stöðu umsækjenda um alþjóðlega vernd enda Ijóst 
að margir þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd eru í viðkvæmri stöðu og því í
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mun meiri hættu á að verða beyttir ýmiskonar misrétti t.d. mansali, kúgun og 
annars konar þvingunum.

4. í 26. gr. frumvarpsins er kveðið á um öflun upplýsinga vegna umsóknar um 
alþjóðlega vernd. Lögregla telur að rétt sé að kveða skýrar á um tímafresti um 
töku mynda ogfingrafara af umsækjanda. Áþað sérstaklega við íþeim tilvikum 
þar sem umsókn um alþjóðlega vernd er lögð inn hjá Útlendingastofnun en ekki 
lögreglu, sbr. 24. gr. frumvarpsins. Með skýrum hætti verði því tekin af öll 
tvímæli um að slíkt skuli gert eins skjótt og kostur er.

5. Það er að mati lögreglu til mikilla bóta að kveðið sé á um móttökumiðstöð í 
frumvarpinu, sbr. 27. gr. frumvarpsins. Lögregla telur afar mikilvægt að skýrt, 
skýrar en það sem fram kemur í frumvarpinu, sé kveðið á um hlutverk hennar 
í móttökumiðstöðinni og þau hlutverksem Útlendingastofnun, félagsþjónusta 
og aðrar hlutaðeigandi stofnanir skuli hafa innan þeirrar miðstöðvar. Þá telur 
lögregla einnig að afar brýnt sé að til staðar sé úrræði, sambærilegt og á öðrum 
Norðurlöndum, svokallað „detentions center" þar sem fólk dvelur ef það getur 
ekki sannað á sér deili eða uppfylli ekki skilyrði komu til landsins og séu 
takmörkuð för. Þá er jafnframt nauðsynlegt að slíkri miðstöð sé fjármögnuð í 
samræmi við tilgang hennar.

6. Að mati lögreglu er þörf á að skýra betur ákvæði 2. mgr. 32. gr. frumvarpsins 
er varðar refsileysi vegna ólöglegrar komu eða falsaðra eða stolinna skilríkja. 
Almennt hefur verið litið svo á að lögregla hafi ekki upplýsingar um 
umsækjendur um alþjóðlega vernd umfram það að taka við slíkri umsókn. Hins 
vegar er í 2. mgr. ákvæðisins lögð sú skylda á lögreglu, í þeim tilvikum þar sem 
grunur leikur á að útlendingur komi ólöglega hingað til lands eða dveljist hér á 
landi án heimildar, að kanna hver tilgangur dvalar viðkomandi er. Lögreglu 
þykir ekki skýrt hvernig lögreglu er unnt að framfylgja þessari skyldu sinni, þ.e. 
hver skuli óska eftir því og hvaða upplýsingar lögregla hafi heimild til að fá í 
slíkum tilvikum þar sem vera kanna að umsækjandi komi beint til 
Útlendingastofnunnar og sæki um alþjóðlega vernd.

Þá er einnig ástæða til að geta þess að skilgreining á umsækjanda um 
alþjóðlega vernd, og á að hljóta refsileysi vegna þess virðist skv. ákvæðinu ná 
lengra en samningur sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir sbr. 1. ml. 32. gr. 
frumvarpsins.



7. í 68. gr. frumvarpsins er kveðið á um dvalarleyfi vegna vistráðninga. 8. mgr. er 
nýmæli þar sem kveðið er á um að lögregla skuli að beiðni 
Útlendingastofnunnar fara á heimili hins vistráðna og kanna aðstæður, sbr. 
110. gr. sama frumvarps. Með vísan til framangreinds og 110. gr. frumvarpsins 
er það mat lögreglu að nauðsynlegt sé að bæta við beinni heimild í 110. gr., 
samskonar og þegar rökstuddur grunur vaknar um málamyndahjónabönd. 
Þykir þannig lögreglu rétt að heimild lögreglu til skoðunar á aðstæðum 
vistráðinna séu skýrar.

Þá þykir lögreglu einnig ástæða til að vara við að dregið sé úr þeim kröfum sem 
gerðar eru til vistráðinna, þeirra er ráða vistráðna til starfa og færa slík skilyrði 
í reglugerð. Með slíkri breytingu verða óljósari þau skilyrði sem þarf að 
uppfylla, sbr. t.d. að samningur sé til staðar og endurgjald sé ekki innheimt af 
húsnæði hinna vistráðnu en alþekkt er um allan heim að stundum sé það svo 
að vistráðnir séu hagnýttirtil þrælkunarvinnu.

8. í 75. gr. frumvarpsins er kveðið á um dvalarleyfi fyrir hugsanleg fórnarlömb 
mansals. Lögregla vill beina þeim tilmælum til löggjafavaldsins að skoða frekar 
hvort ástæða sé til að hafa slíkt dvalarleyfi í lengri tíma en sex mánuði og einnig 
hvort ekki sé ástæða til að geta um það í lögunum hvaða réttindi og aðstoð 
slíkir aðilar eigi rétt á, samskonar og umsækjendur um alþjóðlega vernd.

9. Lögregla telur ástæðu til að bæta eftirfarandi við málsgreinina: „[Heimilt er að 
synja til bráðabirgða útlendingi inngöngu í landið innan þess frests. Sú ákvörðun sætir 
ekki kæru.j" sem síðasta málsgrein. Um er að ræða samskonar ákvæði og í núverandi
18. gr. útlendingalaga en um erað ræða svokallaða „vistun á landamærum". Umrædd 
málsgrein hefur verið nýtt í undantekningartilvikum þegar rökstuddur grunur leikur á 
að útlendingur sé kominn á landamæri í því skyni að brjóta af sér og einnig ervarðar 
vélhjólagengi. í slíkum aðstæðum er útlendingi þannig ávallt frjálst að snúa til baka (til 
heimalands eða síðast viðkomulands) en ekki að fara inn í landið.

10. Ákvæði 104. gr. kveður á um framkvæmd ákvarðanna og í 107. gr. er kveðið á 
um ábyrgð á kostnaði. í 7. mgr. 104. gr. er kveðið á um að lögregla annist 
framkvæmd ákvarðanna um frávísun og brottvísun. í dag er það svo að almennt 
annast embætti Ríkislögreglustjóra slíkar framkvæmdir en þó stundum með 
aðstoð annarra embætta. Sá ókostur hefur verið að vinna lögreglumanna sem 
annast slíkar framkvæmdir, þ.e. þeirra sem framkvæma og fylgja í flutningi á 
útlendingum erekki greidd nema að þvíervarðarferðakostnað ogdagpeninga. 
Lögregla fær því ekki greiddan launakostnað þeirra lögreglumanna sem annast 
framkvæmd brottvísanna og frávísanna né þann launa kostnað sem kann að



falla til þegar kalla þarf lögreglumenn á aukavaktir í þeim tilvikum þegar 
lögreglumenn sem þegar eru á vakt eru kallaðir íframkvæmd. Að mati lögreglu 
þarf að breyta þessu og ætti ríkissjóður einnig að taka ábyrgð á kostnaði af 
starfsmönnum og vinnu þeirra eins og reyndar getið er um í 5. mgr. 107. gr. 
frumvarpsinsognúgildandi4. mgr. 56.gr. útlendingalaga. En lögreglatelur Ijóst 
að framkvæmd frávísanna og brottvísanna hvíli að langmestu leyti á 
embættum lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og lögreglustjórans á 
Suðurnesjum.

11. í j. lið 1. mgr. 106. gr. frumvarpsins er tvívegis getið um „glæpi" en í eldri lögum 
talað um „afbrot". Að mati lögreglu þykir eðlilegra að ræða um „afbrot" þar 
sem það er hugtak skv. lögum almennt en mun sjaldnar getið um „glæpi".

Þá þykir einnig nauðsynlegt að bæta við nýrri málsgrein, sbr. lið 9. að ofan í 
ákvæðið en slík málsgrein er í núgildandi 18. gr. útlendingalaga.

Afstaða lögreglu til XIII. kafla frumvarpsins byggist að miklu leyti á því 
fyrirkomulagi móttökumiðstöðvar sbr. 27. gr. frumvarpsins byggir á og getið er 
um í 5. lið að framan. Það kerfi sem nú hefur verið byggt upp og er annars vegar 
við Bæjarhraun í Hafnarfirði og hins vegarvið Grensásveg í Reykjavík fullnægir 
í engu þeim kröfum sem gerðar eru til að öryggi sé tryggt er varðar mögulega 
hættulega einstaklinga og gengur mun skemur en svokölluð „detention 
centers" á Norðurlöndum. í því Ijósi verður að meta ákvæði 114. og 115. gr. 
núverandi frumvarps.

12. í 109. gr. frumvarpsins er kveðið á um skilyrði haldlagningar. í 2. mgr., síðasta 
málslið er kveðið á um að heimilt sé að taka tillit til almennrar reynslu af 
undankomu. Lögregla getur ekki með skýrum hætti séð hver hún er, hver eigi 
að meta hana og eftir hvaða sjónarmiðum skuli farið við mat á slíkri ákvörðun.

Þá er af ákvæðinu ekki að sjá að Útlendingastofnun sé veitt 
haldlagningarheimild sbr. hlutverk hennar að taka á móti umsóknum um 
alþjóðlega vernd. Að mati lögreglu liggur með vísan til þess ekki Ijóst fyrir 
hvernig löggjafinn hefur hugsað sér þá framkvæmd þegar aðili kemur og sækir 
um alþjóðlega vernd hjá Útlendingastofnun með skilríki en lögregla kemurekki 
að fyrr en síðar, sbr. töku fingrafara og myndatöku. Með þeim hætti að 
Útlendingastofnun hafi ekki heimild tii að leggja hald á gögnin strax kunna 
mikilvægir hagsmunir að fara forgörðum.



13. í 112. gr. frumvarpsins er kveðið á um rannsókn á erfðaefni. í 2. ml. er tekið 
fram að neiti útlendingur án fullnægjandi ástæðu að gangast undir slíkar 
rannsóknir skuli honum gert Ijóst að slíkt kunni að hafa áhrif á stöðu hans og 
meðferð máls hans. Lögregla telur að nauðsynlegt sé að kveða sérstaklega á 
um að neitun útlendings hafi áhrif en ekki að hún „kunni" að hafa áhrif. Fyrir 
liggur að engin hætta stafi af töku lífsýnis skv. núverandi tækni og þar af 
leiðandi er slík rannsókn með öllu hættulaus fyrir útlendinginn. Þá er það mat 
lögreglu að Ijóst sé að með neitun sé útlendingur vísvitandi að viila á sér 
heimildir og vilji ekki veita atbeina sinn í að upplýsa hver hann er eða aðrir 
aðilar sem rökstuddur grunur er á að séu tengdir honum séu skyldir. Þá hafa 
komið upp mál þar sem nauðsynlegt er að staðfesta skyldleika barna og 
foreldra en foreldrar neita erfðarannsókn og að gefa lífsýni. Slíkar aðstæður 
útheimta mikla vinnu fjölda stofnanna þar sem Útlendingastofnun óskar eftir 
því við lögreglu að dómsúrskurðar sé óskað um töku lífsýnis með vísan til 2. ml. 
1. mgr. 77. gr. sml. að undangengnu mati læknis.

14. í 113. gr. frumvarpsins er kveðið á um aldursgreiningu. í raun eiga sömu 
sjónarmið við að mati lögreglu og í 112. gr. frumvarpsins og getið er um í lið 13 
að framan að með synjun umsækjanda um aldursgreiningu sé hann af ásetningi 
að villa á sér heimildir og koma í veg fyrir að leitt sé í Ijós aldur hans og unnt 
geti verið að sanna deili hans en þegar af þeirri forsendu sé hann brotlegur við 
útlendingalög. Því er það mat löreglu að 2. ml. 2. mgr. 113. gr. frumvarpsins 
beri að taka út og þvert á móti að gera umsækjendurm um alþjóðlega vernd og 
um dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar það Ijóst að það að neita að 
gangast undir aldursgreiningu hafi afleiðingar.

Að mati lögreglu eiga 114. og 115. gr. frumvarpsins það sammerkt að sú mikla áhersla 
sem lögð er á mannúð ífrumvarpinu og endurspeglast í þessum ákvæðum grafi undan 
öryggissjónarmiðum sem lögreglu ber að hafa í forgangi. Einkum öryggissjónarmiðum 
sem nauðsynleg eru í dag í því umhverfi sem við nú lifum við, þ.e. þar sem gríðarlega 
miklir fólksflutningar eru í Evrópu og sýnt af alþjóðastofnunum að flóttamenn séu 
hagnýttir í ólögmætum tilgangi af glæpahópum. Að mati lögreglu er því nauðsynlegt 
varðandi umædd ákvæði að tryggja öryggi umsækjenda um alþjóðlega vernd og 
almennings alls og þar með taka á þeim aðilum sem rökstuddur grunur leikur á um að 
séu hættulegir og séu að misnota kerfið um alþjóðlega vernd. Að mati lögreglu er svo 
oft getið um meðalhóf að það dragi úr trúverðugleika öryggissjónarmið. Þá þykir rétt 
að geta þess, andstætt því sem fram kemur í greinargerð með 114. og 115. gr. 
frumvarpsins og um XIII. kafla þess, að meirihluti allsherjarnefndar breytti 7. mgr. 29.



gr. útlendingalaga með lögum nr. 86/2008 og ákvæðið breyttist við meðferð 
meirihluta allsherjarnefnfdar þann 27.05.2008. Varð með meirihlutaáliti 
allsherjarnefndar gæsluvarðhald meginregla en mildari ráðstafanir undantekning.

„ Lögð er til breyting á 18. gr. frumvarpsins. Meiri hlutinn hefur kynnt sér þá 
framkvœmd sem verið hefur á 29. gr. laganna. Virðist nauósynlegt að hnykkja 
á þeirri meginreglu að þeir útlendingar sem ekki liggur fyrir hverjir eru, eða 
sýna a f  sér hegðun sem bendir til þess að a f  þeim stafi hœtta, eiga ekki rétt til 
að ganga lausir hér á landi. Telur meiri hlutinn rétt að umorða ákvæði 18. gr. 
frumvarpsins til að þessu sé slegið fóstu með afgerandi hœtti. Um leið verður 
þá Ijósara en ella að mildari úrrœði sem lögreglu standa til boða, svo sem að 
leggja fyrir útlending að tilkynna sig eða halda sig á ákveðnu svceði án þess 
að það sé hindraó meó áþreifanlegum hœtti að viðkomandi fari út fyrir það, 
ber að skoða sem heimildir til að víkja frá gœsluvarðhaldi. Utlendingur sem 
ekki vill una slíkum ráðstöfunum getur því einfaldlega neitað að hlíta þeim, 
en stendur þá frammi fyrir þeim möguleika að lögregla fá i úrskurð dómara 
um gœsluvarðhald viðkomandi. “

Verður með vísan til framangreinds ekki annað séð en að stefnubreyting sé nú gerð á 
mati löggjafavaldsins varðandi þá útlendinga sem ekki liggur fyrir hverjir eru og sýni af 
sér hættulega hegðun.
Þá ítrekast einnig óskilgreint hlutverk móttökumiðstöðvar sbr. 27. gr. frumvarpsins og 
ekki liggur fyrir að mati lögreglu hvað teljist „ákveðinn staður" sbr. 1. mgr. 114. gr. 
frumvarpsins.

15. B. og f liðir 114. gr. frumvarpsins varða ógn við allsherjarreglu, öryggi ríkisins 
og almannahagsmuni annars vegar og ógn við öryggi ríkisins hins vegar. Það er 
mat lögreglu að umræddir liðir eigi ekki að vera umbornir með öðrum hætti en 
almenn meðalhófsregla stjórnsýslulaga gerir ráð fyrir og því beri ekki að hafa 
þá undir 114. gr. frumvarpsins heldur eingöngu undir 115. gr. þess. Er það mat 
lögreglu að með því að geta þessarra alvarlegu ógnar/ásakana undirsérstökum 
kafla þar sem vægari úrræði eru tiltekin geti skapað hættu fyrir þau 
verndarsjónarmið sem þeim ákvæðum er ætlað að vernda.

Þá ber jafnframt að vísa til d. Liðar þar sem orðið„glæpur" kemur fyrir í stað 
orðsins „afbrots" sem lögregla telur eðlilegra að eigi við.

16. Lögregla dregur í efa að h. liður 1. mgr. 115. gr. geti átt við en í raun er engar 
skýringar að finna á því ákvæði í greinargerð með hinum nýju lögum.



*

Þá telur lögregla að 2. mgr. og 4. mgr. ákvæðisins séu ofaukið þar sem ítekaðar 
hafa verið meðalhófsreglur sem þó eru lögfestar bæði í stjómsýslulögum og 
lögum um meðferð sakamála og er það mat lögreglu að með því að geta þeirra 
einnig í 115. gr. sé enn verið að draga úr öryggissjónarmiðum á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða sem í raun er ekki svo því þessir hagsmunir fara saman 
og löggæslu og öryggissjónarmið séu fyrir borð borin með margföldum 
fyrirvörum.

17. Lögregla leggurtil að bætt verði inn lið (2. mgr. 116. gr. frumvarpsins sem gerir 
ráð fyrir að refsivert sé að ferðast á röngu nafni og með þeim hættl blekkja 
íslensk yfirvöld við farþegalista greiningu. Eigi slík refsing við bæði við komu 
innan og utan Schengen.

Þá leggur lögregla til að tekið verði út orðið „skilyrðum" sem kveðið er á um í 
a. lið 1. mgr. 116. gr. frumvarpsins og á sér reyndar einnig samhljóm í 57. gr. 
núgildandi laga.

18. Athugasemdir eru gerðar við nýtt ákvæði 117. gr. frumvarpsins sem gerir ráð 
fyrir kostnaði við heimflutning, Afar lítið er um ákvæðið ritað í greinargerð með 
lögunum en lögregla telur ekki skýrt hver fylgi slíku eftir og með hvaða 
heimildum það skulu gert.

19. Varðandi 119. gr. frumvarpsins um tilkynningaskyldu annarra telur lögregla rétt 
að skýra frekar hvað átt er við í b. lið 1. mgr., þ.e. við hvaða tímamörk sé miðað, 
á hvaða formi farþegalistar skuli látnir í té lögreglu og hvaða refsingu eða


