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Kópavogur, 5. jú n í2020

Efni: Umsögn Útlendingastofnunar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um útlendinga og 
lögum um atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og 
atvinnuleyfi), 717. mál.

Útlendingastofnun barst umsagnarbeiðni allsherjar- og menntamálanefndar vegna frumvarps til laga 
um breytingar á lögum um útlendinga og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, 
brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi) hinn 18. maí sl. og þykir rétt að koma að eftirfarandi 
ábendingum.

Eitt meginmarkmiða frumvarpsins er að auka skilvirkni við ákvarðanatöku í málum er varða alþjóðlega 
vernd. Útlendingastofnun telur vert að benda á mikilvægi þess að horft sé á allt kerfið í heild sinni, þ.e. 
frá því að umsókn er lögð fram og þar til umsækjandi um alþjóðlega vernd ýmist fer úr landi í kjölfar 
synjunar eða flyst úr þjónustu Útlendingastofnunar í kjölfar veitingar.

Í 21. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á 68. gr. laga um útlendinga svo heimilt verði að 
endurnýja dvalarleyfi vegna vistráðningar. Að mati Útlendingastofnunar þarfnast fyrirhugaðar 
breytingar á ákvæðinu frekari skoðunar. Þeir einstaklingar sem fá dvalarleyfi hér á landi á grundvelli 
vistráðningar eru háðir vistfjölskyldu að öllu leyti varðandi framfærslu og húsnæði og njóta ekki 
stéttarfélagsaðildar eða aðildar að öðrum samtökum sem gæta hagsmuna þeirra gagnvart 
vinnuveitenda.

Í umsögn sinni hvetur Fjölmenningarsetur til þess að kannaðar verði aðrar leiðir fyrir einstaklinga sem 
fengið hafa alþjóðlega vernd í öðru Evrópuríki að fá dvalarleyfi hér á landi. Útlendingastofnun tekur 
undir þessa ábendingu Fjölmenningarsetur enda verður að telja æskilegra að einstaklingar sem þegar 
eru komnir með vernd komi hingað til lands á grundvelli hefðbundins dvalarleyfis en þurfi ekki að leita 
til verndarkerfisins.

Kærunefnd útlendingamála leggur til breytingar á orðalagi c-liðar 1. mgr. 28. gr. frumvarpsins þar sem 
lagðar eru til breytingar á 101. gr. laga um útlendinga. Útlendingastofnun tekur undir ábendingar 
kærunefndarinnar og leggur til að tillaga nefndarinnar að breyttu orðalagi verði tekin til greina.

Í umsögn sinni bendir kærunefnd útlendingamála á mikilvægi þess að lagaskil verði skýr svo ekki skapist 
óvissa um framkvæmd laganna, verði frumvarp þetta að lögum. Auk gerir kærunefndin athugasemdir 
við ákveðin atriði umsagnar Rauða krossins á Íslandi. Útlendingastofnun tekur undir þessar ábendingar 
og athugasemdir.

F.h. Útlendingastofnunar 
Vera Dögg Guðmundsdóttir
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