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Hér meðfylgjandi eru athugasemdir og ábendingar Útlendingastofiiunar eftir yfirlestur hjálagðs 
frumvarps, en vegna gífurlegrar fjölgunar liælisleitenda á síðustu niánuðum og anna hjá 
stofnuninni, reyndist veittur frestur til umsagnar of skammur til að gera frumvarpinu nægilega 
góð skil. Til þess að ná einni yfirferð ákvað Útlendingastofnun að byggja á fyrri uinsögn vegna 
sama frumvarps sem lagt var fyrir stofnunina eftir miðjan desember s.l. en þeirri umsögn var 
skilað til innanríkisráðuneytis 8. janúar s.l.

Umsögn er þannig byggð upp að fyrst koma almennar athugsemdir við kostnaðarmat 
frumvarpsins, en síðan korna athugasemdir við einstakar greinar þess.

A. Almemiar athugasemdir:
Útlendingastofnun virðist að í einhverjum tilvikum hafi ekki verið lagt mat á kostnaðarliði sem 
felast í frumvarpinu og að í einhverjum tilvikum sé matið vanáætlað. Því telur Útlendingastofnun 
mjög niikilvægt að ný kostnaðargreining fari fram á þeim þáttum frumvarpsins er lúta að 
málsmeðferð stofnunarinnar og þeiin skyldum sem stofnuninni eru lagðar á lierðar en jafnframt 
þarf að mati stofnunarinnar að fara fram ný kostnaðargreining á móttökumiðstöð og kærunefnd.

1. 28. gr. fntmvarpsins
í 28, gr, frumvarpsins er kveðið á um að við veitingu dvalarleyfis skuli útlendingur fá fræðslu um 
réttindi og skyldur í íslensku samfélagi, Hvorki í ákvæðinu sjálfu né greinargerð með því er 
fjallað um hver beri ábyrgð á gerð efnisins og kostnaði við gerð þess. Þá kemur frain í 
greitiargerð með ákvæðinu að Útlendingastofnun sinni fræðsluskyldunni. Ljóst má vera að hér er 
um utnfangsmikið starf að ræða en stofnunin gefur a.m.k. út 3500 dvalarleyfi ár hvert. Ekki er 
tekið á því hvernig fjármögnun þessa hlutverks stofnunarinnar verði háttað eða hvernig 
einstaklingar sem þegar hafa öðlast dvalarleyfi geta sóst eftir slíkii fræðslu. Þá virðist ekki tekið 
tillit til þeirra sein búa utan höfuðborgarsvæðisins og geta þurft að ferðast um langan veg til að fá 
fræðsluna. En engin heimild er til staðar að gera þjónustusamninga við sýslumenn um þetta 
hlutverk sem er nauðsynleg forsenda þess að unnt sé að sinna þessari fræðsluskyldu með 
fullnægjandi hætti.
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2. 73. gr. frumvcnpsim
I 73.gr. frumvarpsins er sú skylda lögð á herðar Útlendingastofnunar að kalla til viðeigandi 
sérfræðinga vegna umsóknar um hæli til að kanna hvort umsækjandi geti talist vera í sérstaklega 
viðkvæmri stöðu eins og t.d. börn, fylgdarlaus börn, fatlað fólk, andlega vanheilt fólk, aldrað 
fólk, þungaðar konur, einstæðir foreldrar með ung börn, fórnarlömb mansals, alvarlega veikir 
einstaklingar og einstaklingar sem hafa orðið fyrir pyndingum, nauðgun eða öðru alvarlegu 
andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. í ljósi þess að á síðasta ári voru yfír 35% 
hælisleitenda sem gátu fallið í þennan hóp, verður að gera ráð fyrir að umfang mála aukist með 
tilheyrandi kostnaði og þá er ekki fyrirliggjandi hver greiðir kostnað þessara sérfræðinga og 
hvaða sérfræðinga má og á að kalla til.

3. 74. gr. fnnnvarpsms
I 74. gr. frumvarpsins er fjallað um móttökustöð fyrir hælisleitendur. I umsögn 
fjármálaráðuneytisins er byggt á því að slík miðstöð muni kosta 45 m. kr. í ársrekstri og er miðað 
við þrjíi stöðugildi. Telur Útlendingastofnun þá fjárhæð vanáætlaða, m.t.t. að þrír starfsmenn 
munu ekki nægja, sé horft til tilgangs stöðvarinnar og þeirrar þjónustu sem þar á að vera. 
Sólarhringsvakt verður að vera á staðnum sé ætlunin að vista þar einstaklinga sem hafa 
mismunandi þarfir, hér má t.d. nefna sem teldust í sérlega viðkvæmri stöðu, þá sem annars sætu í 
gæsluvarðhaldi, ekki er vitað deili á eða þá sem teljast varhugaverðir en talið er mannúðlegra að 
vista í móttökustöðinni í stað þess að vera í gæsluvarðhaldi. Þá hefur straumur hælisleitenda til 
Islands aukist til muna undanfarin ár og því nauðsynlegt að hafa slíka miðstöð það stóra að hún 
anni þeim Qölda sem hingað kemur.

4. 87. gr.frumvarpsms
I 87. gr. frumvarpsins er Qallar um að hafi umsækjandi um liæli ekki fengið endalega afgreiðslu 
innan 18 mánaða frá framlagningu umsóknar, skuli honum veitt dvalarleyfi að ákveðnum 
skilyrðum uppfylltum. Að mati fjármálaráðuneytisins er ákvæðið til sparnaðar, þ.a. því hraðar 
sem mál vinnast því lægri fjárhæðir verði greiddar í umönnunarkostnað. Framangreint mat 
ráðuneytisins er rétt. Hins vegar er ekki horft til þess málafjölda sem stofnunin glímir við og 
þeirrar aukningar sem þegar hefur átt sér stað á árunum 2011- 2013 í komum umsækjenda um 
hæli. Þá hefur beiðnum stofnunarinnar um aukið Qármagn til að ráða nægjanlega Qölda 
starfsfólks ekki verið svarað svo viðunandi sé, en ráða hefði þurft fleiri starfsmenn en þá tvo sem 
fjallað er um í umsögn fjármálaráðuneytisins Grundvallarforsenda þess að hægt sé að afgreiða 
mál með vönduðum hætti en jafnfraint með viðunandi málshraða, er að starfsfólk sé til staðar til 
að sinna verkefninu, en svo háttar ekki til nú. Fjölgun starfsmanna hefur ekki haldist í hendur við 
Qölgun umsókna og því er t.a.m. íjöldi óafgreiddra umsókna um hæli hjá stjórnvöldum yfir 170. 
Gæta verður að því að setja ekki þá pressu á stjórnvöld að afgreiða mál þó þau séu ekki tilbúin, 
eingöngu til þess að ná Iögfestu tímamarkmiði. En hætta er á að mál verði ekki nægilega vel
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unnin sé málsmeðferðinni ekki tryggðir nægilegir fjármunir, livort sem er á lægra stjórnsýslustigi 
eða æðra.

5. 6. og 8. gr. frumvarpsins 
í 6. gr. frumvarpsins er ijallað um kærunefnd og skipan hennar. Að mati Útlendingastofnunar er 
fjöldi nefndarmanna ekki nægur í ljósi þess málaijölda sem færi til meðferðar hjá nefndinni 
samkvæmt 7.gr. frumvarpsins. Vegna fjölgunar hælisleitenda er það mat stofnunarinnar að 
nefndarmenn þurfi að vera fimm að lágmarki. í 8. gr. frumvarpsins er fjallað um að kærunefnd 
geti kallað til sín sérfræðinga við vinnslu máls. Ekki er lagt mat á hver kostnaður geti orðið 
vegna starfa sérfræðinga né hver greiðir.

Hér á eftir fylgja athugasemdir og ábendingar við frumvarpið en ítrekað er að lengri tíma hefði 
þurft til að gera þessu mikilvæga frumvarpi betri skil.

B. Athugasemdir við einsíakar greinar fntmvarpsins:

I. Kafli Alnieim ákvæði.

2. gr. Að meginstefnu er tilgangur frumvarpsins tvenns konar og í samræmi við núgildandi lög. 
Annars vegar að tryggja réttarstöðu og réttaröryggi þeirra útlendinga sem hingað koma og hins 
vegar að tryggja að yfn-völd hafi heimildir til stýra dvöl og komu hingað til lands í samræmi við 
stefnu stjórnvalda hverju sinni. Tilvísanir til nánar afmarkaðra réttinda, sbr. 3. mgr. ákvæðisins, 
þ.e. réttar til alþjóðlegrar verndar gerir að mati stofnunarinnar þeim rétti hærra undir höfði en 
öðrum mikilvægum réttindum sem öll geta fallið undir það að tryggja réttarstöðu og réttaröryggi 
útlendinga. Má þar benda á rétt til fjölskyldusameiningar, réttindi barna og fleiri mikilvæg 
réttindi sem ekki eru sérstaklega tiltekin í þessu ákvæði. Að íslenskri lagahefð er nánar Qallað 
um tilgang laga í greinargerð og að mati stofnunarinnar á 3. mgr. ákvæðisins heima í greinargerð 
ásamt tilvísunum til annarra mikilvægra réttinda. í 4. mgr. er vísað til þess að lögin eigi að 
tryggja að mannúð og skilvirkni ríki við meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga hér á landi. I 
greinargerð er nánar útlistað hvað í þessu felist og að mati stofnunarinnar ætti þessi tilgangur að 
koma fram í greinargerð með lögunum og þá nánar útskýrt hvað í þessum markmiðum felist en 
rétt er að benda á að skilvirkni framkvæmdar laga strandar oftar en ekki á því fjármagni sem veitt 
er til viðkomandi málaflokks. Lagt er til að orðalag núgildandi 2. gr. standi óbreytt.

3. gr. orðskýringar; lagt er til að skilgreint verði hver teljist til vistráðins (Au pair), hverjir teljist 
til vistQölskyldu og hver geti verið vistveitandi. Þá er lagt til að skilgreining á ábyrgðaraðila
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verði skýrari sem og að fundið verði annað orð, þar sem fyrir liggur að ábyrgðaraðili ber ekki 
ábyrgð samkvæmt landslögum. Lagðar eru til eftirfarandi skilgreiningar:

V istráðning: Tímabundin móttaka Qölskyldu, á ungum erlendum aðila sem kemur tii að sinna 
ummönnun barna og léttum heimilisstörfum, og fær um leið tækifæri til að bæta tungumálafærni 
sína og mögulega faglega kunnáttu og víkka menningarlegan sjóndeildarhring sinn með því að 
öðlast betri þekkingu á íslandi. Slíkur ungur erlendur aðili nefnist hér eftir vistráðni („au pair”). 
Vistráðni skal vera á aldrinum 18 til 25 ára meðan á dvöl hennar/hans stendur.
Vistveitandi: íslenskur ríkisborgari með fasta búsetu á íslandi og skráð aðsetur á Islandi og/ eða; 
erlendur ríkisborgari sem dvelst löglega á íslandi með fasta búsetu á Islandi og skráð aðsetur á 
íslandi. Hinn erlendi ríkisborgari verður að hafa dvalarleyfi sem heimilar honum að taka á móti 
hinum vistráðna. Vistveitandi má ekki vera tengdur vistráðna fjölskylduböndum.
Vistfjölskylda: Vistveitandi (vistveitendur) með barn/börn, sem þarf að annast og dveljast með 
lögmætum hætti hjá vistveitanda (vistveitendum) á föstum grundvelli. E f vistveitandi er fráskilið 
foreldri og barn/börn skipta tíma sfnum jafnt á milli foreldra og engin önnur börn hafa fasta 
búsetu á heimilinu, verður að gera vistráðningarsamning við báða foreldra sem nær til beggja 
heimilanna.
Á byrgðaraðili: Við lestur laganna og með vísan til landslaga, verður ekki séð að sá 
einstaklingur sem fellur undir skilgreiningu ábyrgðaraðili, geti nokkurn tímann borið ábyrgð á 
umsækjanda um dvalarleyfi og er heitið því misvísandi. Þá telur Útlendingastofnun það óeðlilegt 
að barn geti verið ábyrgðaraðili. Aðili sem umsækjandi dregur rétt sinn af væri réttara heiti en 
ábyrgðaraðili. Það er hins vegar langt og óþjált. Útlendingastofnun leggur til að aðstoðar 
íslenskufræðings verði leitað til að finna hentugt heiti á hugtakinu ábyrgðaraðili. Lagt er til að 
skilgreining á ábyrgðaraðila verði: „Islenskur ríkisborgari eða útlendingur sem er lögráða og er 
hér á landi í lögmætri dvöl á grundvelli gilds dvalarleyfis eða skráningar í þjóðskrá og fyrrgreind 
dvöl er grundvöllur fjölskyldusameiningar“ . Með framangreindri skilgreiningu yrði tryggt að 
börn og ungmenni væru ekki sett í þá aðstöðu að þurfa að taka ákvarðanir um dvöl ættmenna.

II. Kafli Stjórnsýsla og fram kvæm d Iaganna.

5. gr. Útlendingastofnun gerir athugasemdir við að ekki séu gerðar menntunarkröfur til forstjóra 
Útlendingastofnunar. í núgildandi lögum er gerð sú krafa að forstjóri Útlendingastofnunar skuli 
hafa lögfræðipróf. Leggur stofnunin til að sú krafa haldist í nýjum lögum. Rök fyrir þeirri 
afstöðu eru þau að stofnunin er afar lítil og telur aðeins um tuttugu starfsmenn. Er því 
nauðsynlegt að forstjóri Útlendingastofnunar hafi menntun sem geri honum kleift að taka 
ákvarðanir sem byggja á lögum og til þess að tryggja vandaða stjórnsýsluhætti. Forstjóri 
Útlendingastofnunar er ábyrgur fyrir þeiin ákvörðunum sem stofnunin tekur. Þarf forstjórinn að
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skiifa undir og staðfesta flestar a f þeim ákvörðunum sem stofnunin tekur og varða mikilvæg 
réttindi einstaklinga. Forstjóri Útlendingastofnunar stýrir ekki eingöngu stofnuninni á 
rekstrarlegum grundvelli heldur þarf hann jafnframt að vera faglegur stjórnandi sökum smæðar 
stofnunarinnar og að vera í stakk búinn að taka erfiðar lögfræðilegar ákvarðanir.

6. gr. Útlendingastofnun telur að gera eigi menntunarkröfur til nefndarmanna kærunefndar. 
Útlendingastofnun telur að nefndarmenn eigi að hafa sérþekkingu á málefnum útlendinga og 
flóttamanna. Ekki eru gerðar neinar kröfur um menntun sem þó væri æskilegt að mati 
stofnunarinnar utan formanns og varafarmanns. Telur stofnunin jafnframt að nefndarmenn verði 
að hafa lögfræðimenntun enda ljóst að þeirra aðalverkefni verður að túlka íslenska löggjöf og þá 
alþjóðasamninga sem hún byggir á. Telur stofnunin að sömu rök eigi við og varðandi forstjóra 
Útlendingastofnunar.

8. gr. í 1. mgr. eru reglur um hvernig kærunefndin skal skipuð í hverju máli. Að mati 
Útlendingastofnunar er nægjanlegt að fram komi að formaður gæti þess að þeir nefndarmenn 
sem mesta þekkingu hafa á viðkomandi málaflokki sitji í nefndinni hverju sinni. Nánari reglur 
um skipun nefndarinnar hverju sinni er unnt að setja í starfsreglur nefndarinnar og óþarfl að 
binda þetta í lög.

Lagt er til að í stað orðanna „formanni, eða varamanni hans“ í 2. mgr. komi nefndarmanni. Þá er 
lagt til að fellt verði út setningin „ákvarðanir er varða málsmeðferð hjá Útlendingastofnun“ í 
sömu mgr. þar sem hér er verið að lögfesta kæruheimild sem ekki er til staðar í stjórnsýslulögum.

III. Kafli Almenn málsmeðferð.

15.gr. Lagt er til að setningin: „Ráðherra getur undanþegið aðra útlendinga skyldu þessari“ verði 
felld út þar sem orðalagið er ekki í samræmi við það sem fyrr kemur fram í greininni um að;
„Ráðherra getur ákveðið a ð ..... “ sem þýðir að geri hann það ekki er enginn skyldugur til að bera
vegabréf og því er síðasta setningin óþörf. Þá er lagt til að bætt verði við síðasta málslið 2. mgr. 
orðunum; „til þess stjórnvalds sem með málið fer“ þ.a. engin vafi leiki á að fleiri en 
Útlendingastofnun geta kallað málsaðila til viðtals.

20. gr. Lagt er til að fyrri málsliður 3. mgr. verði felldur úr gildi sem segir „Aður en ákvörðun 
sem felur í sér að fylgdarlaust barn skuli yfirgefa landið er tekin skal tryggja barninu aðstoð 
barnaverndarnefndar til að tryggja að það sem barninu er fyrir bestu sé haft að leiðarljósi.“ 
Fylgdarlausu barni er skipaður talsmaður samkvæmt lögunum sem ber ábyrgð á því að 
hagsmunum þess sé borgið gagnvart stjórnvöldum. Er þetta ákvæði því bæði óþarft og getur leitt
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til flækjustigs sem er ekki í anda laganna um að einfalda og gera málsmeðferð skýrari. Rétt er að 
árétta að meginreglan um að ákvarðanir sem varða börn skuli teknar með það sem því er fyrir 
bestu að leiðarljósi kemur fram í 2. mgr. 10. gr.

21. gr. Lagt er til að heiti greinarinnar verði breytt til samræmis við efni hennar, þ.a. fyrirsögn 
verði „Synjun nmsóknar og framkvœmcl ákvörðunar “ Ástæða þessa er að efni ákvæðisins er ekki 
í samræmi við fyrirsögnina. Við lestur texta ákvæðisins er fyrirliggjandi að hér er verið að fjalla 
um réttarstöðu útlendings og málsmeðferð.
Lagt er til að 1. mgr. verð felld út þar sem efni heyrir ekki undir framkvæmd ákvörðunar heldur 
er hér um að ræða málsmeðferðarreglu fyrir stjórnvaldi. Útlendingastofnun skoðar tilvik seni 
þessi í sinni málsmeðferð á grundvelli stjórnsýslulaga. Sé ekki fallist á að fella ákvæðið úr 
lögunum er lagt til að efni ákvæðisins verði fært í 10. gr. eða 13. gr.
Lagt er til að 5. mgr. verði felld út og ákvæðið sett í reglugerð eða fundinn staður annars staðar í 
lögunum. Ákvæðið Qallar ekki um framkvæmd ákvörðunar, heldur um réttindi útlendings á 
meðan mál er til meðferðar.
Lagt er til að í 8. mgr. komi orðið „Ríkislögreglustjóri“ í stað „Lögregla“. Með því verður
ákvæðið skýrara og embætti ríkislögreglustjóra falið að framkvæma allar ákvarðanir er varða 
frávísun og brottvísun. Nauðsynlegt er að fyrir liggi hver ber ábyrgð lögum samkvæmt en fram 
til þessa hefur skipting á milli ríkislögreglustjóra og almennrar lögreglu ekki verið til staðar, 
hvort sem um er að ræða synjun á hæli, endursending skv. Dyflinnarreglugerð, brottvísun 
refsifanga eða ólögmæta dvöl. Því hefur lögregla framkvæmt frávísanir innan 7 sólarhringa frests 
en ríkislögreglustjóri framkvæmt allar aðrar frávísanir auk allra brottvísana.

IV. Kafli Dvöl og búseta.

27. gr. Lagt er til að 1. mgr. verði felld út, þar sem í ákvæðinu er verið að gera heimild
stjórnvalds til að raða málum í forgang með stjórnvaldsákvörðun, sem þá er kæranleg.
Samkvæmt stjórnsýslulögum eru ákvarðanir stjórnvalds um forgangsröðun máls ekki 
stjórnsýsluákvarðanir og þar með ekki kæranlegar. Málmeðferð verður því þyngri í vöfum en 
ella, verði ákvæðið að lögum. Mikilvægt er að tryggja að Útlendingastofnun geti sett ákveðin 
mál í forgang án þess að það þurfi að svara kærum annarra málsaðila, en borið hefur á slíku 
undanfarið, þar sem nauðsynlegt hefur verið að forgangsraða málum vegna gífurlegrar aukningar 
í hælismálum.

29. gr. Lagt er til að ákvæði 1. mgr. nái til dvalarleyfa samkvæmt V. kafla og XI kafla. Ákvæðið 
orðast þá svo: „Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi í samræmi við ákvæði V.-IX. og XI. 
kafla samkvæmt umsókn uppfylli hann eftirtalin grunnskilyrði:“
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30. gr. Lagt er til að efni ákvæðisins sé skýrt betur í greinargerð en erfitt getur að meta hvað 
teljist vera trygg framfærsla skv. ákvæðinu. I greinargerð er ekki Qallað um framfærslu aðila þar 
sem framfærsluskylda skv. ísl. lögum er ekki til staðar, s.s. foreldrar eldri en 67 ára, ungmenni 
sem eru í námi en búa í foreldrahúsum og eru orðin eldri en 18 ára og síðan þau nýmæli sem er 
að flnna í fjölskyldusameiningarkaflanum um að aðrir ættingjar geti fengið dvalarleyfi. 
Nauðsynlegt er að skýrt sé hvenær framfærsluskylda skal vera sjálfstæð og hvenær ekki.
Þá er misræmi í greinargerð og lagaákvæðinu sjálfu því samkvæmt greinargerð mega íslenskir 
sambúðarmakar og þeir sem fá tilvonandi maka (sbr. 56. gr.) sýna fram á framfærslu fyrir 
umsækjendurna en ekki er tekið á þessu í lögunum sjálfum. Útlendingastofnun bendir á að engin 
framfærsluskylda er með sambúðarmökum heldur einungis með þeim aðilum sem eru í hjúskap. 
Verður því um að ræða ósamræmi í útlendingalögum og öðrum lögum hvað þetta atriði varðar.

Að lokum er bent á að framfærslukrafa Norðmanna er mun hærri en hérlendis, þ.e. a.m.k. 5 millj. 
ísl. kr. fyrir einstakling á 12 mánaða tímabil. Er það raunhæfara en núverandi viðmið, u.þ.b. 1,5 
milljóna á 12 mánaða tímabili, en ljóst er að þau viðmið endurspegla ekki raunveruleg útgjöld 
einstaklinga og fjölskyldna.

31. gr. Lagt er til að ákvæði 7. mgr. verði breytt þannig að orðalag verði „Útlendingastofnun 
fellir dvalarleyfi niður** í stað „Útlendingastofnun tekur ákvörðun um hvort fella skuli dvalarleyfi 
niðuru. Ástæða þessa er að ómöguleiki veldur því að hægt sé að taka ákvörðun og birta hana 
málsaðila þar sem viðkomandi er fluttur úr landi og ekki vitað hvar hann býr.

Almennar athugasemdir við 32. gr. Orðalag ákvæðisins er óþjált og þá er erfitt að átta sig á hvert 
efni sumra mgr. er. T.d. orðalag 4. mgr. sem virðist vera undanþága frá undanþágum. Lagt er því 
til að 4. mgr. verði skipt upp í tvær málsgreinar í stað þess að vera upptalning enda er hér um 
mjög ólíkar undanþágur að ræða og verður að vera skýrt hvenær þær eiga við en upphaf 3. mgr., 
gefur til kynna að víkja megi frá öllum skilyrðum 2. mgr.
Lagt er til að b. liður 3. mgr. verði felldur niður. Efni ákvæðisins er ekki í samræmi við 37.gr. og
42. gr. frumvarpsins þar sem segir að hlutaðeigandi umsækjendur geti ekki talið upp í 
búsetuleyfi. Bent er á að íþróttafólk og námsmenn eru að jafnaði ekki með árs dvalarleyfi heldur 
í samræmi við náms- eða íþróttatímabilið. Þjálfarar fara á sérfræðingsleyfi en doktorsnemar sem 
fá að jafnaði ársleyfi eru með annars konar leyfi, þ.a. þeir myndu hvort eð er ekki falla hér undir. 
Lagt er til breytt orðalag í 4. mgr. þannig að það verði: „Heimilt er að veita barni sem fæðist 
hérlendis eftir að forsjárforeldri kemur til landsins búsetuleyfi enda hafi foreldrið búsetuleyfi hér 
á landi“. Ákvæðið gengur lengra en núgildandi lög en nú er miðað við að barn fæðist á íslandi 
eftir að forsjárforeldri hefur öðlast búsetuleyfi. Verði ákvæðið að lögum tæki það til barna sem 
fæðast í heimaríki og flytjast til landsins án tillits til aldurs þeirra.
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Lagt er til að ákvæði 7. mgr. verði bre>4t þannig að orðalag verði „Útlendingastofnun fellir niður 
búsetuleyfi“ í stað „Útlendingastofnun tekur ákvörðun um hvort fella skuli niður búsetuleyfi“. 
Ástæða þessa er að ómöguleiki veldur því að liægt sé að taka ákvörðun og birta hana málsaðila 
þar sem viðkomandi er fluttur úr landi og ekki vitað hvar hann býr.

34. gr. Lagt er til að ákvæðinu verði breytt til að það endurspegli þá framkvæmd sem 
nauðsynlegt er að sé til staðar og orðið „veitt“ komi fyrir framan „hefur“ í 1. málslið ákvæðisins. 
Þá er lagt til að á eftir 1. málslið komi ný setning: „Hafi útlendingur ekki gefið sig fram hjá 
Útlendingastofnun innan þriggja mánaða frá veitingu dvalarleyfis, telst umsókn dregin til baka 
og verður dvalarleyfi ekki gefið út“. í ljósi þess að í sumum tilvikum gerist það að umsækjandi 
dvalarleyfis keinur annað hvort ekki til landsins eða tilkynnir sig ekki til stofnunarinnar eftir 
komu, verður að vera skýr heimild til að Ijúka málum án þess að koma þurfi til afturköllun eða 
synjun, það sparar umtalsverðan tíma fyrir starfsmenn stofnunarinnar.

V. Kafli Dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku.

Almennar athugasemdir við V. kafla. Útlendingastofnun hafði ekki tök á að samlesa kaflann við 
lög um atvinnuréttindi útlendinga og því verður að taka mið að því þegar athugasemdir eru 
lesnar.

39. gr. Lögð er til orðalagsbreyting í niðurlagi 3. mgr. þ.a. í stað orðanna „í trúarlegum tilgangi“ 
komi „ á vegum trúfélags“ þar sem orðanotkunin trúarlegur tilgangur er óljós.

VI. Kafli Dvalarleyfi vegna menntunar og inenningarskipta.

Almennar athugasemdir við VI. kafla. Lagt er til að orðanotkun kaflans miði við að útlendingur 
sé tilgreindur sem vistráðinn. En ýmist er talað um útlending (t.a.m. a. -  f. liður 1. mgr. 40. gr.) 
eða hinn vistráðni (g. og i. liður 1. mgr. 40. gr.).

40. gr. lagt er til að við 1. mgr. bætist við fyrir aftan „útlendingi“ „(vistráðinn)“
Lagt er til að g. liður 1. mgr. falli niður og í staðinn sé orðalagi f. liðar 1. mgr. breytt þannig; 
„Útlendingur hefur sér herbergi á heimili vistfjölskyldu og fær frítt fæði.“

Lagt er til að í 2. mgr. 40. gr. komi á eftir orðunum: „Fjölskyldan skal hafa góða þekkingu á 
íslensku samfélagi“ orðin „og skal a.m.k. annað vistforeldri hafa búsetuleyfí eða vera íslenskur 
ríkisborgari“. Vandséð er hvernig hægt er að ná markmiði vistráðningar, þ.e. að ungmenni 
kynnist landi og þjóð og menningu landsins e f hvorugt vistforeldra talar íslenskt mál án þess að
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Útlendingastofnun þurfi að hafa þekkingarpróf fyrir vistQölskyldur. Aðili sem öðlast hefur 
búsetuleyfi hefur lokið lágmarksnámi í íslenskri tungu ogþví erþessi tillaga gerð.

Lagt er til að 4. ingr. 40. gr. verði 7. mgr. sama ákvæðis til skýrleika.

42. gr. 3. mgr. Lagt er til að á eftir orðunum: „erlendum skiptinemumu komi: „sem orðnir eru 16 
ára“ . í greinargerð er íjallað um að undir ákvæðið falli ungmenni sem ekki hafa náð 18 ára aldri. 
Ekki er minnst á nein neðri mörk aldurs í þessu sambandi. Útlendingastofnun telur réttast að 
lögfest aldursviðmið, þar sein um er að ræða undanþágu frá aldursskilyrði laganna og 
aldursskilyrði lögræðislaga og tryggja að yngri börn en 16 ára falli ekki hér undir. Leggur 
stofnunin til að miða við 16 ára aldur með vísan til brottfallinna ákvæða lögræðislaga.

43. gr. Lagt er til að orðin „sex mánuði“ í 1. mgr. verði: „þrjá mánuði“. Ástæða þessa er að 
námsmaður hefur á dvalartímanum kost á að leita sér að vinnu áður en hann útskrifast og liann 
getur í mörgum tilvikum átt erfitt með að sýna fram á sex mánaða viðbótarframfærslu og þar 
með eru grunnskilyrði dvalarleyfis ekki uppfyllt.

VII. kafli Ýmis dvalarleyfi.

44. gr. Útlendingastofnun bendir á að af orðalagi 2. mgr. ákvæðisins má ráða að ekki sé uin 
tæmandi talningu tilvika að ræða. Að mati stofnunarinnar mætti það koma fram í greinargerð að 
upptalningin sé ekki tæmandi. í greinargerð við 2. mgr. segir jafnframt: „ Hann getur á þeim 
tíma, sem hann var í hjúskap, hafa myndað sterk tengsl við landið og þá e f  til vill misst tengsl sín 
við heimaland”. Að mati Útlendingastofnunar iná skilja þetta sem svo að hjúskapurinn einn geti 
talist mynda sérstök tengsl. Ekki er nánar útfært hvað við hjúskapinn gerir það að verkum að 
tengsl við Island séu orðin meiri en við heimaríki en í núverandi framkvæmd þarf meira að koma 
til en að einstaklingur hafi verið í hjúskap á íslandi til þess að honum verði veitt dvalarleyfi á 
grundvelli sérstakra tengsla. Að mati Útlendingastofnunar væri það óeðlilegt að hjúskapur sem á 
þessum tímapunkti er lokið geti talist hafa myndað sérstök tengsl við Island. Þá segir í 
greinargerð að máli skipti hvernig Útlendingur hefur aðlagast samfélaginu og tekið þátt í því. 
Útlendingastofnun tekur undir að slíkt mat sé nauðsynlegt en hins vegar skortir að lagðast séu 
línur um hvernig það mat skal fara fram. Er t.a.m nægjanlegt að hafa stundað atvinnu eða þarf að 
hafa mikla íslenskukunnáttu, íslenska vini og kunningja? Þarf viðkomatidi að hafa þekkingu á 
íslensku samfélagi og þjóðfélagsmálum? Hér er um að ræða mikið matsatriði og því nauðsynlegt 
að einhverjar vísbendingar séu um hvernig matið skal fara fram.

44. gr. Lagt er til að á eftir orðunum: „nema sérstakar ástæður standi til þess“ í 4. mgr. komi 
punktur og felld verði niður orðin: „og útlendingur hefur dvalist hér á landi lengur en tvö ár á 
grundvelli þess leyfis“. í ákvæðinu er tekið fram að ákveðin dvalarleyfí geti ekki myndað sérstök
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tengsl nema útlendingur liafí dvalist á landinu lengur en tvö ár á grundvelli þess dvalaiieyfis. Að 
mati Útlendingastofnunar er óeðlilegt að binda þetta mat við tvö ár og skortir rök fyrir þessum 
tímaramma. Tveggja ára dvöl er afar skammur tími til að mynda sérstök tengsl við landið. I 
núverandi framkvæmd er dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla ekki veitt eftir svo skamma 
dvöl nema mikið annað komi til t.d. ef viðkomandi á íslenskt barn, en slíkt fellur ekki undir þetta 
ákvæði frumvarpsins. Afar mikill fjöldi fólks hefur dvalið á íslandi í tvö ár sem námsmenn og 
þyrfti að meta þessi tengsl í öllum þeim tilvikum og í þeim flestum yrðu tengslin ekki meiri en 
dvalartíminn. Leggur Útlendingastofnun til að viðmiðið verði ekki lögbundið eins og hér er lagt 
til. Þá bendir Útlendingastofnun á að samkvæmt orðalagi ákvæðisins á reglan um tveggja ára 
dvöl einungis við þegar um er að ræða námsmenn. Hins vegar má ráða af greinargerð að reglan 
um tveggja ára dvöl eigi almennt við í 44. gr. Þetta verður að jafnframt að skýra.

44. gr. Lagt er til á eftir orðunum: „hefur við umsókn," í 6. mgr. 44. gr. komi „eða síðar“. í 
greinargerð með ákvæðinu er tekið fram að það eigi ekki einungis við um umsókn, heldur einnig 
önnur tilvik. Lögð er því til framangreind orðalagsbreyting.

44. gr. Útlendingastofnun vísar til athugasemda við 21. gr. frumvarpsins vegna 7. -  8. mgr.

45. gr. Útlendingastofnun leggur til að á eftir 2. mgr. 45. gr. komi ný mgr. „Við lok gildistíma 
dvalatieyfis samkvæmt ákvæði þessu, skal útlendingur annað hvort sækja um dvalatieyft skv. 46. 
gr., hæli samkvæmt IX. kafla laganna eða fara af landi brott.“ Liggja þarf skýrt fyrir hvað gerist 
að umþóttunartíma liðnum og hvaða úrræði eru í boði.

VIII. kafli Dvalarleyfi fyrir aðstandendur

Almennt um VIII. kafla. Eftir yfirlestur kaflans af hálfu sérfræðinga stofnunarinnar, var það 
samdóma álit að kaflinn væri mjög flókinn og að það yrði afar erfitt að vinna með hann 
óbreyttan. Ástæða þessa er að orðalag er flókið og mikið um millitilvísanir og undantekningar, 
auk undantekninga á undantekningum. Útlendingastofnun hafði ekki tök á að koma með 
heildstæða tillögu að breytingum en metur það svo að æskilegt sé að fækka ákvæðum, sameina 
reglur og einfalda þær. Hér á eftir koma nokkrar ábendingar en ítrekað er að kaflinn er of 
flókinn.

47. gr. í 1. mgr. ákvæðisins kemur fyrir heitið „ábyrgðaraðili“. Við lestur laganna og með með 
vísan í landslög, verður ekki séð að sá einstaklingur sem fellur undir skilgreiningu ábyrgðaraðila, 
geti nokkurn tímann borið ábyrgð á umsækjanda um dvalatieyft og er heitið því misvísandi. Þá 
telur Útlendingastofnun það óeðlilegt að barn geti verið ábyrgðaraðili. Aðili sem umsækjandi 
dregur rétt sinn af væri réttara heiti en ábyrgðaraðili. Það er hins vegar langt og óþjált.
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Utlendingastofnun leggur til að aðstoðar íslenskufræðings verði leitað tii að finna hentugt heiti á 
hugtakinu ábyrgðaraðili.

Lögð er til orðalagsbreyting á 6. mgr. 47. gr. þ.a. í stað orðanna: „er heimilt'* komi „skar‘. Að 
mati Útlendingastofnunar gengur ekki upp að hafa það sem heimild að synja um dvalatieyfi ef 
upp kemur sú staða sem lýst er í ákvæðinu. Þá er jafnframt hægt að fella ákvæðið brott þar sem 
það er óþarft eðli málsins samkvæmt en ávallt skal synja um dvalarleyfi séu ekki forsendur fyrir 
veitingu.

Að öðru leiti er 47. gr. mjög flókin og tókst ekki með góðum hætti að að skilja efni hennar til 
fulls þrátt fyrir samlestur með öðrum ákvæðum frumvarpsins.

48. gr. Lagt er til að orðalagi ákvæðisins verði breytt þ.a. í stað 1. mgr. komi:„Þegar sótt er um 
dvalatieyfi samkvæmt þessum kafla þurfa allar upplýsingar og nauðsynleg fylgiskjöl að liafa 
borist Útlendingastofnun innan hæfilegs tíma fyrir 18 ára afmælisdag umsækjanda. Að öðrum 
kosti verður umsókn vísað frá." Núgildandi framkvæmd miðar við að öll gögn og umsókn séu 
komin þremur mánuðum áður en viðkomandi verður 18 ára þar sem það er tíminn sem 
Útlendingastofnun gefur sér til að fara yfir umsókn eftir að öll gögn eru komin. Þá verður ekki 
horft fram hjá því að dvalatieyfi eru mismunandi allt eftir aldri viðkomandi og því er 
fyrirliggjandi að ungmenni sem koma eftir að þau eru orðin 18. ára þurfa strax eftir komu að fá 
annars konar dvalarleyfi, því þeim er óheimil vinna samkvæmt lögum um atvinnuréttindi 
útlendinga eftir að hafa náð 18. ára aldri. Það er því mikil vinna sem á sér stað þegar kemur að 
ungmennum sem sækja um og fá dvalarleyfi áður en þau verða 18. ára. Að mati 
Útlendingastofnunar munu framangreindar breytingar á núverandi verklagi valda því að 
umsóknir verða lagðar fram á síðasta mögulega degi, án fylgigagna til að rjúfa frestinn, en 
samfara því myndi vinnuframlag með hverri umsókti aukast. Jafnframt er lagt til að í greinargerð 
verði skilgreint hvað felist í hæftlegum afgreiðslutíma, s.s þann tíma sem Útlendingastofnun 
gefur sér hverju sinni, nú þrír mánuðir, til að vinna dvalarleyftsumsóknir. Það athugist að 
málsmeðferðartími fjölskyldusameininga á Norðurlöndum getur tekið allt að tvö ár og því er 
þetta mjög hóflegur frestur.

49. gr. Lagt er til að við b. lið 1. mgr. bætist: „við stofnun hjúskapar“. Fram kemur að 
umsækjandi um dvalatieyft skv. greininni skuli vera 18 ára eða eldri. Að mati 
Útlendingastofnunar er mun skýrara að hafa inni að aldursmarki verði að vera náð við stofnun 
hjúskaparins en ekki t.a.m. við framlagningu umsóknar, en slíkar aðstæður koma reglulega upp 
hjá Útlendingastofnun. Er óeðlilegt að mati stofnunarinnar að hjúskapur sem var ógildur að 
íslenskum lögum þegar stofnað var til hans, geti síðar meir orðið grundvöllur heimildar til dvalar.
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50. gr. Ákvæði þetta er of flókið og óbreytt orðalag mun valda verulegum erfiðleikum í 
framkvæmd. Sérstaklega er vísað til c. og d. liða sem ekki verða skildir öðru vísi en svo að c. 
Íiður valdi mismunun gagnvart dvalarleyfishöfum samkvæmt 87. gr. og d. liður íjallar um 
dvalarleyfi aðstandanda aðstandanda sem samkvæmt skilyrðum 53. gr. má hvorki vera í hjúskap 
né sambúð þegar leyfi er gefið út.

51. gr. Lagt er til að 1. mgr. verði breytt þ.a. í stað orðanna „í hið minnsta tvö ár“ komi 
„síðastliðin tvö ár“ eða „síðustu tvö ár áður en ábyrgðaraðili fékk dvalarleyfi.“ í ákvæðinu er 
talað um tveggja ára sambúð. Útlendingastofnun bendir á að máli skiptir hvenær sambúð átti sér 
stað. Lagatextinn verður að vera skýr hvað þetta varðar en engar leiðbeiningar er að finna í 
greinargerð.

51. gr. Lagt er til að í c-lið 2. mgr. falli brott orðið „réttlætanlegar“ og í staðinn komi „sérstakar“. 
Þar sem orðið réttlætanlegur er ekki algengur í íslenskri lagasetningu, það er ekki notað 
annarsstaðar í lagafrumvarpinu og til að forðast misskilning er framangreint lagt til.

52. gr. Lagt er til að orðin „og á framfæri útlendings“ verði felld brott. Útlendingastofnun bendir 
á að upp hafa komið tilvik þar sem einstaklingar vilja fá foreldra sína hingað til lands sem eru 
orðin eldri en 67 ára en viðkomandi foreldri hefur ekki þurft ijárhagsaðstoð. Er að mati 
Útlendingastofnunar eðlilegt að slíkt fólk geti fengið að koma til barna sinna á grundvelli þessa 
ákvæðis geti þau séð fyrir sér sjálf eða börn þeirra geti séð fyrir þeim. Eðlilegast væri að miða 
við að fjölskyldumeðlimur sem aðili leiðir rétt sinn af, sé framfærsluhæfur á því tímamarki sem 
umsókn er lögð fram, en ekki sé miðað við framfærslu aftur í tímann.

53. gr. Lagt er til að 2. mgr. 53. gr. verði breytt þ.a. á eftir orðunum „ samkvæmt umsókn“ komi: 
„og að fengnu samþykki umgengnisforeldris.“ Flutningur barns úr landi gæti verið brot á 
umgengnissamningi og er ástæða þess að Útlendingastofnun afgreiðir ekki dvalarleyfi vegna 
barns nema fyrir liggi annað hvort samþykki forsjárforeldris eða samþykki umgengnisforeldris 
við búsetu barnsins á Islandi. Lagt er til að 3. mgr. 53. gr. verði breytt þ.a. orðin „eða aðrar 
sérstakar ástæður mæla með veitingu dvalatieyfis án samþykkis þess enda mæli hagsmunir 
barnsins með því.“ falli brott. Útlendingastofnun telur eðlilegra að sá aðili sem fer með forsjá 
óski eftir því að fara einn með forsjá í heimaríki þar sem hinn aðilinn finnst ekki, í stað þess að 
setja það í hendur íslenskra stjórnvalda að meta hvað sé barni fyrir bestu í stað þess að það séu 
stjórnvöld í heimaríki sem það gera. Lagt er til að ákvæði 4. mgr. 53. gr. verði fellt brott. 
Útlendingastofnun hefur um árabil fengið umsóknir sem byggja á fóstursamningum sem gerðir 
eru í heimaríki barns eftir að fósturforeldri fékk dvalatieyft á Islandi. Við þær aðstæður hefur 
verið gerð krafa utn ættleiðingu barnsins og að hún fari fram samkvæmt íslenskum lögum. 
Óeðlilegt þykir að til sé dvalatieyfi sem byggir á fóstrun barns án þess að fyrir liggi samþykki 
stjórnvalda í heimaríki barnsins fyrir flutningi barnsins og áti þess að íslensk

Skógarhlíö 6 -  105 Reykjavík - Sími 510 5400 - Símbréf 510 5405 -N etfang  utl@utl.is

mailto:utl@utl.is


UTL
ÚTLENDINGASTOFNUN
ICELANDIC DIRECTORATE OF IMMIGRATION

bamaverndaryflrvöld hafi kannað aðstæður á fósturheimili. Lagt er til að orðið „ungmenni“ í 5. 
og 6. mgr. 53. gr. falli brott en í staðin komi „útlendingur“ eða „umsækjandi“ Útlendingastofnun 
veit ekki til þess að orðið ungmenni sé skilgreint í lögum og leggur því til framangreint.

55. gr. Útlendingastofnun vísar til fyrri athugasemda um að það er mat stofnunarinnar að 
óheppilegt sé að börn séu ábyrgðaraðilar.

56. gr. Útlendingastofnun þykir skorta leiðbeiningar í greinargerð með 4. mgr. 56. gr. hvaða 
aðstæður geta fallið undir að vera misnotkun á þessari tegund leyfis, s.s. hvaða aðstæður gefa 
tilefni til að skoða sérstaklega hvort hjúskapur sé ætlaður til málamynda. Útlendingastofnun 
leggur til að eftirfarandi texta verði bætt við greinargerð: „Við það mat eru m.a. skoðuð þau 
atriði sem lögð eru til grundvallar þegar metið er hvort um mögulegan málamyndahjúskap er að 
ræða, sbr. 49.gr., svo sem aldursmunar, hvort þau tali tungumál hvors annars, þekki til einstakra 
atriða eða atvika úr lífi hvors annars og hjúskaparsögu viðkomandi ábyrgðaraðila og hvort hún 
veki grunsemdir hvað þetta varðar. Einnig hvort viðkomandi eigi ættingja hér á landi, 
viðkomandi sé nýlega fráskilinn í heimalandi, sá aðili sem útlendingur dregur rétt sinn af hafi 
verið giftur hérlendis og skilið rétt eftir að maki hans eða hann sjálfur öðlaðist sjálfstæð réttindi á 
íslandi, hversu oft viðkomandi hafi verið giftur hérlendis og hvort ábyrgðaraðili hafi fengið 
óeðlilegar greiðslur lagðar á bankareikning sinn sem geta tengst málinu.”

58. gr. Ákvæðið byggir að mestu á 53. gr. norsku útlendingalaganna, en þó ekki að öllu leiti. 
Lagt er til að ákvæði 53. gr. norsku laganna verið í heild sinni tekið upp í stað 58. gr. en 
stofnunin leggur þó ekki fram þýðingu nú vegna tímaskorts. Það sem ekki er að finna í 
frumvarpsákvæðinu er m.a. heimild til dvalar á meðan dómsmál er í gangi skv. 3 .mgr. 53. gr. 
norsku laganna og ósamræmi er í 1. mgr. 58. gr. og greinargerð með því ákvæði. Skýrt þarf að 
liggja fyrir hver sé vilji löggjafans en orðalag ákvæðisins bendir til þess að um sé að ræða nýtt 
dvalarleyfi á nýjum og sjálfstæðum grundvelli en í greinargerð með ákvæðinu kemur hins vegar 
fram að leyfíð sé í raun endurnýjað þrátt fyrir breyttar forsendur.
b- liður 1. mgr. 58. gr. Ákvæðið Ijallar um misnotkun af hálfu ábyrgðaraðila. Útlendingastofnun 
þykir skorta umfjöllun um þessa misnotkun, t.d. ef hjúskap lýkur vegna heimilisofbeldis, en ekki 
verður séð að óbreytt muni ákvæðið ná til slíkra atvika. í núgildandi 13. gr. útlendingalaga er 
fjallað um heimilisofbeldi en umfjöllun í greinargerð þessa frumvarps við 58. gr. er til samræmis 
við þá greinargerð sem fylgir 6. mgr. 13. gr. núgildandi laga. Útlendingastofnun bendi á að að 
það ákvæði (6. mgr. 13. gr. útlendingalaga) er o f matskennt og í raun óskýrt sem hefur haft þær 
afleiðingar að erfitt hefur reynst að veita eða synja dvalarleyfi á grundvelli þess. Þarfþví að taka 
á slíkri umfjöllun í greinargerð með þessu ákvæði til að forðast ósamræmi í ákvarðanatöku 
stofnunarinnar í þessum málaflokki.
Lagt er til að í í c-lið 1. mgr. 58. gr. komi í stað „eftir skilnað eða sambúðarslit“ orðin „vegna 
skilnaðar eða sambúðarslita“. Er það gert til að taka af allan vafa um það að það væri liin verri
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félagslega staða sem viðkomandi fyndi sig í í heimaríki vegna breytingar á hjúskaparstöðu, en 
ekki vegna atvika eða atburða sem gerðust eftir skilnað. Bent er á að nærri samhljóða ákvæði 53. 
gr. norsku útlendingalaganna notar orðin „vegna“.

59. gr. Akvæðið er mjög opið og ekki að sjá neinar takmarkanir sem þrengja gildissvið þess. 
Vandséð er hvaða fjölskyldumeðlimir falla ekki undir, en greinargerð með ákvæðinu er einnig 
mjög opin hvað þetta varðar. Að mati Útlendingastofnunar þarf að skilgreina mannúðarsjónarmið 
mun betur nema tilgangur ákvæðisins sé að tryggja að allir fjölskyldumeðlimir sem ekki uppfylla 
skilyrði annarra ákvæða kaflans geti fengið dvalarleyfi á grundvelli ákvæðisins. Þarf tilgangur að 
vera skýr. Þá bendir Útlendingastofnun á að afar óheppilegt er að hafa tvær skilgreiningar á 
mannúðarsjónarmiðum í sama lagabálknum, en jafnframt er vísað til mannúðarsjónarmiða í IX. 
kafla frumvarpsins en með gjörólíkum hætti. I greinargerð kemur fram að um sé að ræða 
undantekningarákvæði sem skýra beri þröngt. Þau atriði sem talin eru upp í greinargerð sem geta 
verið grundvöllur dvalaiieyfis skv. þessu ákvæði eru það opin að afar erfitt eða nánast ómögulegt 
er að skýra ákvæðið þröngt þrátt fyrir að um undantekningarákvæði sé að ræða.

IX. Kafli Vernd gegn ofsóknum og flóttamenn

63. gr. Vakin er athygli á því að stafliðir í 2. mgr. 63. gr. eru taldir upp frá bókstafnum d en ekki 
a.
Bent á að í 3. mgr. er fjallað um rétt flóttamanna til fjölskyldusameininga en þar kemur fram að 
maki og börn útlendings sem telst flóttamaður eigi rétt á stöðu flóttamanna. Hins vegar er ekki 
minnst á ættmenni í beinan legg eldri en 66 ára en það felur í sér að betri réttarstaða kann að 
fylgja öðrum dvalarleyfum. I greinargerð um þessa málsgrein er jafnframt vísað bæði til 3. og 4. 
mgr. sem virðast vera einhvers konar mistök með hliðsjón a f umfjöllun um 4. mgr. þar á eftir. 
Varðandi 3. og 4. mgr. 63. gr.er bent á að ekki er að finna neinar leiðbeiningar um gagnakröfur 
eða nánari skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu flóttamanna. Til útskýringar skal bent á að oft er 
um að ræða fjölskyldumeðlimi sem ekki geta fært sönnur á íjölskyldutengsl eða forsjá yfir 
börnum. Þó svo að trúnaður sé lagður á framburð þess sem kveðst vera flóttamaður þarf engu að 
síður að hafa í huga að almennt er gerð krafa um slíkar sannanir og eru þær sérstaklega 
niikilvægar þegar stjórnvöld veita börnum heimild til að ferðast hingað til lands. Nauðsynlegt er 
að Ijóst Iiggi fyrir hvaða áhrif það eigi að hafa á slíka umsókn þegar ekki er hægt að afla gagna 
sem sanna fjölskyldutengsl og forsjá. Þá er ekki sérstaklega tekið á því hvaða grunnskilyrði 
dvalarleyfis skuli uppfyllt. Ekki er heldur Qallað um það í greinargerð hvaða sérstöku ástæður 
geti mælt gegn því að Qölskyldusameining sé veitt.
Að mati Útlendingastofnunar þyrfti ákvæðið að taka með mun skýrari hætti á því hvernig fara 
skuli með mál er varða fjölskyldusameiningar flóttamanna en sá hópur fer nú ört stækkandi og 
full þörf á því að slík umgjörð sé skýr. Stofnunin er því miður ekki í aðstöðu til þess að koma 
með tillögur um breytingar á þeim skamma tíma sem veittur var til umsagnar.
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X. I<j \F L I  Sérstakar reglur er varða málsmeðferð í málum 11111 alþjóðlega vernd.

73. gr. Lagt er til að orðin í 3. mgr.: „eins og t.d. börn, fylgdarlaus börn, fatlað fólk, andlega 
vanheilt fólk, aldrað fólk, þungaðar konur, einstæðir foreldrar með ung börn, fórnarlömb 
mansals, alvarlega veikir einstaklingar og einstaklingar sem liafa orðið fyrir pyndingum, 
nauðgun eða öðru alvarlegu andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi“ verði felld út. Hér er 
um að ræða mjög langa upptalningu á því hverjir geti talist vera í viðkvæmri stöðu. Er það mat 
Útlendingastofnunar að upptalningin eigi betur heima í greinargerð. Þá skortir leiðbeiningar í 
ákvæðinu eða greinargerð um hvaða sérfræðingar eigi að kalla til og hvernig fari um greiðslur til 
þeirra. Tryggja þarf fjármagn til þess að tilgangur ákvæðisins nái fram að ganga.

74. gr. Móttökumiðstöð fyrir hælisleitendur verður mikið framfararskref til að tryggja aðbúnað 
og vistun hælisleitenda. Nauðsynlegt er að tryggja íjármagn til uppbyggingar og þróunar slíkrar 
starfsemi en vísað er til almennra athugasemda stofnunarinnar um kostnaðarmat, hvað 
miðstöðina varðar.

77. gr. Athygli er vakin á því að stafliðir í 1. mgr. virðast ekki vera í réttri röð.
Ákvæði þetta er tekið nánast óbreytt úr núgildandi löggjöf og felur í reynd aðeins í sér heimild til 
þess að forgangsraða meðferð umsókna hjá stofnuninni. Er það mat stofnunarinnar að 
nauðsynlegt sé að til staðar sé ferill til þess að synja umsóknum um hæli með skilvirkum hætti t.d 
þegar ríkisborgar ríkja sem talinu eru örugg upprunaríki sækja um hæli. I því skyni væri æskilegt 
að heimilt væri að útbúa lista yfir þau ríki sem teldust örugg upprunaríki og að í þeiin tilfellum 
væri heimilt að synja á grundvelli upplýsinga frá lögreglu án þess að viðkoinandi væri tekinn í 
viðtal hjá Útlendingastofnun. Jafnframt þyrfti að vera til staðar skýr heimild til að víkja frá 
frestun réttaráhrifa. Má sem dæmi nefna hér að reglulega kemur fyrir að ríkisborgarar frá ríkjum 
Norður-Ameríku eða Evrópu sæki um hæli hér á landi. Stofnunin er því miður ekki í aðstöðu til 
þess að koma með tillögur um breytingar á þeiin skamma tíma sem veittur var til umsagnar.

81. gr. Lagt er til að heiti greinarinnar verði „réttindi" í stað „réttarstaða“ enda fjallar greinin um 
þau réttindi sem umsækjendum skulu tryggð.
Lagt er til að á eftir fyrsta málslið 8. mgr. falli niður punktur og í staðinn komi viðbótarsetning; 
„eða kýs að nýta sér ekki þau fyrirgreiðsluúrræði sem standa til boða svo sem með því að þiggja 
ekki búsetuúrræði.“ Reynsla stofnunarinnar er sú að stundum kemur það upp að umsækjendur 
dvelja ekki í því húsnæði sem þeim er útvegað en þiggja aðra aðstoð svo sem dagpeninga. 
Verður því að vera hægt að koma í veg fyrir að dýr úrræði sé ónotuð. Lagt er til að á eftir síðari 
málslið 8. mgr. komi ný setning; „Krafan er aðfararhæf.“ . Að öðrum kosti er vart mögulegt að 
endurheimta kostnað.
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83. gr. Lagt er að bætt verði við staflið d í 1. mgr., sem hljóði svo „í málum skv. 77. gr. þegar 
umsókn sætir flýtimeðferð“.

XI. K A F L I Dvalarleyfi vegna meðferðar uinsóknar um alþjóðlega vernd og
mannúðarsjóiiarmiða.

84. gr. Lagt er til að fella niður fyrsta málslið 2. mgr. í Ijósi þess að varhugavert er að veita 
einstaklingi bráðabirgðadvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku, þegar t.a.m. ekki liggur fyrir hver 
viðkomandi er eða hvort hann eigi sakaferil að baki.

87. gr. Útlendingastofnun gerir athugasemdir við þetta ákvæði enda Ijóst að fjölga þarf 
sérfræðingum og auka fjármagn til málaflokksins til að það markmið náist að afgreiða mál á 
báðum stjórnsýslustigum innan 18 mánaða. Að mati Útlendingastofnunar væri eðlilegra að 
ákvæði sem þetta taki til þeirra sem fengið hafa endanlega synjun á umsókn um liæli en ekki 
hefur tekist að koma þeim til síns heima innan 18 mánaða og ekki er hægt að kenna þeim um þá 
stöðu. Að óbreyttu á sá hópur engin réttindi innan þessa ákvæðis en þetta eru oft einstaklingar í 
mjög erfiðri aðstöðu. Að öðru leiti vísast til almennra athugasemda með frumvarpinu um 87. gr.

XIII. kafli Frávísun og brottvísun.

93. gr. Lagt er til að orðalag ákvæðisins verði: „Svo framarlega sem 97. gr. á ekki við skal vísa 
úr landi útlendingi sem er án dvalarleyfis:

a) e f hann hefur ekki yfirgefið landið innan veitts frests, sbr. 3. mgr. 21. gr.

b) e f honum er ekki veittur frestur til að yfirgefa landið af sjálfsdáðum í samræmi við 3. 
mgr. 21. gr.

i) vegna þess að hætta er á að hann muni ekki fara sjálfViljugur

ii) vegna þess að umsókn um dvalatieyfi hefur verið synjað þar sem hún þyki
bersýnilega tilhæfulaus eða vegna þess að veittar voru rangar eða villandi
upplýsingar eða

iii) útlendingur er talinn ógna allsherjarreglu, öryggi ríkisins eða
almannahagsmunum, sbr. 3. mgr. 21. gr.“

Framangreind breyting byggir á skuldbindingum íslands skv. Return Directive.
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XV. kafli Þvingunar og raimsókiiarúri æði.

123. gr. Lagt er til að orðin „vegna fjölskyldusameiningar“ falli út í 1. mgr. Ella er ákvæðið o f 
þröngt. Þær aðstæður geta komið upp að útlendingur sem ekki er hér á grundvelli 
ljölskyldusameiningar villi á sér heimildir og því er nauðsynlegt að hafa það úrræði að geta 
krafist lífsýnatöku til staðfestu á tengslum hérlendis, leiki grunur á því að slík tengsl séu til 
staðar.

124. gr. Lagt er til að á eftir orðunum: „skulu teknar af lögreglustjóra“ í 2. mgr. komi: „í því 
umdæmi sem útlendingur dvelur.” Hér þarf að vera skýrt hver tekur ákvörðun um kröfu á þess 
efnis að útlendingur haldi sig á ákveðnum stað, en þegar hafa komið upp tilvik þar sem vafi hefxir 
leikið á hver fari með heimildina, sbr. tilraunir útlendinga til að koma sér í skip, oftar en ekki 
utan þess umdæmis þar sem þeir eru vistaðir.

125. gr. Lagt er til að niðurlag ákvæðis b-liðar 1. mgr. verði; „eða almannahagsmunum“ 
Utlendingastofnun leggur til að fram koini í greinargerð að undir þennan lið getið fallið þeir sem 
reyni ítrekað að koma sér úr landi með skipi eða flugvél, en ekki verður séð að fyrrgreindir 
einstaklingar falli undir ákvæðið óbreytt.

127. gr. Að mati Utlendingastofnunar þarf að skýra þetta ákvæði betur, annað hvort með því að 
hafa ákvæðið skýrara eða setja leiðbeinandi reglur í greinargerð. Erfitt er að sjá hvaða stjórnvald 
á eða getur tekið ákvörðun samkvæmt því. Jafnframt verður ekki séð að ákvæðið geti komið til 
framkvæmda nema fyrir liggi dómur um sekt viðkomandi og að mati Útlendingastofnunar þyrfti 
það að koma skýrt fram í greinargerð.

129. gr. Lagt er til að d- og e-liður 1. mgr. verði felldir brott í ljósi þess að efni þeirra á ekki við 
um framkvæmd núgildandi laga. Eftirlit með útlendingi er hjá lögreglu (d. liður) og 
vinnumiðlurum ber að tilkynna til Vinnumálastofnunar (e. liður).
Lagt er til að nýr starfliður komi á eftir h. lið 1. mgr. sem orðist svo: „að félagsþjónusta 
sveitarfélaga og heilbrigðisyfirvöld skuli láta Útlendingastofnun eða lögreglunni í té upplýsingar 
um nafn og heimili útlendings sem hugsanlega eru ósanngjörn byrði á kerfi félagslegrar aðstoðar 
sbr. 103. gr. eða eru í ólögmætri dvöl, þrátt fyrir reglur um þagnarskyldu í lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndaiiögum.“ Ákvæði þetta myndi taka af allan vafa um 
það að tilkynningarskylda er á milli félagsþjónustu sveitarfélags og Útlendingastofnunar og 
heilbrigðisyfirvalda og Útlendingastofnunar, þar sem útlendingar í erfiðri aðstöðu eða ólögmætri 
dvöl sem þangað leita þurfa að fá aðstoð stofnunarinnar til að koma réttindamálum í farveg eða 
aðstoða við að komast til síns heima. Hér er verið að hugsa um EES borgara sem eru
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húsnæðislausir sem og þriðja ríkisborgara í sömu aðstöðu eða útiendinga sem ekki hafa 
endurnýjað leyfi en þurfa að gera það til að viðhalda réttindum í samfélaginu.

Ákvæði til bráðabirgða.
Útlendingastofnun leggur til að orðið „tilviljun” í síðari málslið ákvæðisins verði fellt brott og 
stað þess komi „hlutkesti” eða „handahófi”.

Reykjavík, 4. mars 2013 
F.h. Útlendingastofnunar,

Kristín Völundardóttir, forstjóri
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