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Efni: Umsögn Útlendingastofnunar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um útlendinga og 
lögum um atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og 
atvinnuleyfi), 602. 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) 18. mars síðastliðinn. Stofnunin gerði athugasemdir við 
frumvarpið þegar það var lagt fram á síðasta ári og vísar stofnunin til þeirra athugasemda.

Útlendingastofnun hefur tekið þátt í vinnslu frumvarpsins á fyrri stigum og tekið hefur verið tillit til 
athugasemda stofnunarinnar að miklu leyti. Þrátt það þykir rétt að koma að eftirfarandi ábendingum:

Almennar athugasemdir
Stofnunin styður þær breytingatillögur sem lagðar eru fram í frumvarpinu og leggur áherslu á að mikil 
bót væri að því fyrir bæði einstaklinga og stjórnvöld ef frumvarp þetta verður samþykkt. Að mati 
stofnunarinnar mun gildistaka frumvarpsins leiða til aukinnar skilvirkni í málsmeðferð um alþjóðlega 
vernd og aukins skýrleika og betri réttinda fyrir umsækjendur um dvalarleyfi.

Stofnunin telur þó rétt að vekja athygli á að þörf er á viðameiri breytingum á útlendingalögum en hér 
eru lagðar fram. Sem dæmi um lagabreytingar sem að mati stofnunarinnar væri æskilegt að taka til 
skoðunar er endurskoðun 17. gr. um vinnslu persónuupplýsinga og annarra heimilda 
Útlendingastofnunar til vinnslu og miðlunar persónuupplýsinga m.t.t. nýrra laga um persónuvernd. 
Stofnuninn vinnur með mikið magn af persónuupplýsingum, bæði almennum og viðkvæmum og 
nauðsynlegt er að heimildir til miðlunar og vinnslu séu skýrar. Önnur dæmi eru endurskoðun á 
ákvæðum um langtímavegabréfsáritun m.t.t. reynslu stofnunarinnar og áhrifa COVID og frekari 
breytingar á 36. gr. laganna.

Athugasemdir við einstaka greinar

23. gr. Dvalarleyfi á grundvelli vistráðningar
Útlendingastofnun ítrekar fyrri athugasemd um að breyting sem felur í sér heimild til endurnýjunar 
dvalarleyfis vegna vistráðningar þarfnist frekari skoðunar við. Í athugasemdum við greinargerð með 
frumvarpi sem varð að núgildandi útlendingalögum er m.a. vitnað í skýrslu starfshóps um málefni 
útlendinga utan EES og EFTA en í skýrslunni kemur fram að mikil fjölgun hafi orðið á umsóknum um 
vistráðningaleyfi og upp hafi komið grunur um að leyfi á þessum grunni séu misnotuð þannig að 
raunverulegur tilgangur útlendings sé annar en vistráðning eða þá að vistráðning sé notuð til þess að fá 
útlendinga til landsins í þeim tilgangi að misnota þá. Einnig kemur fram í athugasemdum við 68. gr. að 
dæmi séu um í framkvæmd að vistráðnir hafi horfið úr landi á þess að vitað sé um afdrif þeirra og að 
vistráðnir hafi verið látnir vinna óeðlilega mikið á heimili vistfjölskyldu, hafi mátt þola hótanir og að 
vasapeningum þeirra hafi verið haldið eftir. Þá komi reglulega upp tilvik þar sem vistráðnir gangi í 
hjúskap hér á landi til málamynda og að í einhverjum tilvikum sé litið á vistráðningu sem auðvelda leið 
til að flytja inn annaðhvort ódýrt vinnuafl eða til að afla fjölskyldumeðlimum dvalarleyfis á Íslandi í 
gegnum aðrar leiðir en VIII. kafla útlendingalaga. Það er mat Útlendingastofnunar að ef horft er til 
framangreindra athugasemda, þá sérstaklega mögulega misnotkun með því að flytja inn ódýrt vinnuafl
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og möguleikann á því að hinn vistráðni gangi í hjúskap til málamynda, að þá sé endurnýjun leyfisins til 
þess fallin að auka framangreinda möguleika enda mun tíminn sem viðkomandi dvelst á landinu lengjast 
og auka áhættu á misnotkun. Framangreindu til stuðnings bendir stofnunin á athugasemdir með nýju 
ákvæði, þ.e. 8. mgr. 68. gr. núgildandi útlendingalaga en þar kemur fram að tilgangur ákvæðisins sé að 
koma í veg fyrir misnotkun vistráðinna einstaklinga og gæta þess að þeim sé boðið upp á nægjanlega 
góða aðstöðu á heimili. Jafnframt bendir Útlendingastofnun á orðalag í athugasemdum við 5. mgr. 68. 
gr. þar sem vísað er í tilgang dvalar þeirra sem ráða sig í vist á heimili hér á landi og því sé ekki gert ráð 
fyrir að hinn vistráðni dveljist á landinu lengur en eitt ár. Þannig sé gert ráð fyrir að viðkomandi snúi aftur 
til heimalands að dvalartíma loknum og að ekki sé unnt að endurnýja dvalarleyfi vegna vistráðningar. Að 
mati Útlendingastofnunar mun möguleikinn á endurnýjun dvalarleyfis á grundvelli vistráðningar hafa í 
för með sér auknar líkur á að hinn vistráðni muni ekki snúa aftur til heimalands að vistráðningu lokinni 
og auknar líkur á misnotkun á hinum vistráðna. Útlendingastofnun bendir á að æskilegra væri að lögfesta 
ákvæði um dvalarleyfi fyrir heimilishjálp frekar en að útvíkka ákvæði um dvalarleyfi á grundvelli 
vistráðningar.

F.h. Útlendingastofnunar

Sigurbjörg Rut Hoffritz
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