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Reykjavík, 7. apríl 2021

Efni: Athugasemdir formanns kærunefndar útlendingamála við frumvarp til laga um breytingu á
lögum um útlendinga, þingskjal nr. 1029.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga var unnið í ágætu samstarfi við kærunefnd
útlendinga og tillit hefur verið tekið til flestra athugasemda sem nefndin hefur komið á framfæri við
ráðuneytið. Undirritaður vil þó koma á framfæri tveimur ábendingum varðandi frumvarpið.
Nefndarmenn, 2. gr. frumvarpsins
Undirritaður telur tillögu um fjölgun nefndarmanna vera jákvætt skref enda skapar það forsendur fyrir
auknum afköstum, sérstaklega þegar fjöldi kærumála er mikill. Með breytingunni er gert ráð fyrir að
sex af níu nefndarmönnum séu skipaðir af ráðherra, þar af fjórir án formlegs valferlis. Þó svo að
undirritaðurgeri ekki athugasemdir við þetta fyrirkomulag, sem er í samræmi við tillögur kærunefndar,
kann að vera hætta á skipun svo margra nefndarmanna án gagnsæs valferlis geti orðið grundvöllur
efasemda um að nefnd sem starfar í svona viðkvæmu pólitísku umhverfi geti verið nægilega sjálfstæð.
Því kynni að vera rétt að tryggja betur að Ijóst sé að skipun nefndarmanna fari fram á faglegum
forsendum og hafi t.d. ekki yfirbragð pólitískra skipana. Þetta má t.d. færa í slíka átt með því að mæla
fyrir um að auglýst skuli eftir umsóknum og gera kröfu um þekkingu eða reynslu af réttarsviðinu.
Endurteknar umsóknir, 11. gr. frumvarpsins
Ákvæði um endurtekna umsókn miðast við efnismeðferðarmál. Berist endurtekin umsókn, t.d. vegna
einstaklings sem er með vernd í öðru ríki, ætti málið að snúast um hvort ný gögn eða nýjar upplýsingar
leiði til þess að verulega auknar líkur séu á því að mál hans verði tekið til efnismeðferðar hér á landi
eða, verði frumvarpið að lögum, að verulega auknar líkur séu á því að hann eigi rétt á dvalarleyfi á
grundvelli mannúðarsjónarmiða. Slíkt mál ætti hins vegar ekki að snúast um hvort auknar líkur séu á
að hann fái alþjóðlegri vernd hér á landi. Mælt er með að ákvæðið verði lagfært með þetta í huga.
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