Beslutningsreferat fra koordinationsudvalgsmøde i Udlændingenævnet
torsdag den 11. februar 2021
Deltagere: Udlændingenævnets formand Michael Kistrup, fungerende kontorchef Øzlem Akar, advokat
Hannah Krogh samt sekretariatschef Lars Lichtenstein.
Sekretær: chefkonsulent Susanne Topgaard.
Mødet blev afviklet via Skype.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2 – Status og statistik vedrørende Udlændingenævnets virke
Lars Lichtenstein henviste til, at det fremgår af det fremsendte materiale, at Udlændingenævnet ved udgangen
af januar 2021 havde 3.202 verserende sager og 163 verserende genoptagelsesanmodninger, og at den
gennemsnitlige sagsbehandlingstid ÅTD er på 458 dage.
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Ad pkt. 3 – Orientering
Ad pkt. 3 a – Udlændingenævnets bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål siden sidste møde
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at Udlændingenævnet har bidraget til
den fortrolige besvarelse af UUI 122 (Alm. del) og til besvarelsen af UUI 233 (Alm. del).
Dette blev taget til efterretning.
Ad pkt. 3 b – Udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, som Udlændingenævnet har modtaget i
høring, samt Udlændingenævnets høringssvar siden sidste møde
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der siden sidste møde var afgivet
høringssvar vedrørende 3 lovforslag: Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske
statsborgere m.v. og udlændingeloven (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.), Udkast til forslag til
lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret (Indførelse af almindelig klageadgang på
visumområdet, karensperiode i visse visumsager og tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til
diplomater m.v. og forskellige præciseringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering
i egen finansieret bolig for asylansøgere samt genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske
statsborgere m.v.) og udkast til lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven).
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Michael Kistrup bemærkede, at særligt hjemrejselovforslaget vil få betydning i forhold til Udlændingenævnets
virke, da der er tale om en ny hovedlov på udlændingeområdet, der skal sikre hjemmelsgrundlaget for
Hjemrejsestyrelsens virke, og hvor der er lagt op til, at Udlændingenævnet som udgangspunkt skal være
klageinstans på de afgørelser, der efter lovforslaget kan påklages.
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning.
Ad pkt. 3 c – Udlændingenævnets afgørelse af 11. januar 2021 i medfør af udlændingelovens § 11, stk. 6, jf.
§ 11, stk. 4
Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og tilkendegav, at det følger af forretningsordenens § 36
og § 37, at voteringer er fortrolige.
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning.
Ad pkt. 3 d – Udlændingenævnets afgørelse af 29. januar 2021 i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 6
Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse.
Koordinationsudvalget tog den til efterretning.
Ad pkt. 3 e – Mål- og resultatplan for Udlændingenævnet i 2021
Michael Kistrup orienterede om, at målet for Udlændingenævnet er fastsat til, at den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid i 2. halvår af 2021 skal være 280 dage.
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning.
Ad pkt. 3 f – Orientering vedrørende databrud i 2020
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, hvoraf det blandt andet fremgår, at der i 2020 er anmeldt
10 databrud til Datatilsynet.
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning.
Ad pkt. 3 g – Orientering om sekretariatets gennemgang af sager vedrørende familiesammenføring med børn
med henvisning til justeret praksis efter EU-Domstolens dom i Chavez-Vilchez-sagen
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits, hvoraf det blandt andet fremgår, at sekretariatet nu har
afsluttet en egen drift undersøgelse af Udlændingenævnets afgørelser efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1,
hvor en tredjelandsforælder har søgt om opholdstilladelse under henvisning til et mindreårigt dansk
statsborgerbarn. Sekretariatet har i den forbindelse identificeret 2 sager fra perioden 2011 til 2020, hvor
referencen på ansøgningstidspunktet var et mindreårigt dansk statsborgerbarn af en tredjelandsforælder, og
hvor der var søgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, og der er nu rettet henvendelse til
de pågældende.
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning.
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Ad pkt. 4 – Drøftelse
Ad pkt. 4 a – Disposition for Udlændingenævnets årsberetning for 2020
Michael Kistrup henviste til det udsendte udkast til disposition.
Koordinationsudvalget havde ingen bemærkninger til udkastet.
Ad pkt. 4 b – Temadag i Udlændingenævnet i efteråret 2021
Michael Kistrup oplyste, at der i formandskabet havde været stor opbakning til at afvikle en temadag i efteråret
2021.
Koordinationsudvalget tilsluttede sig dette.
Ad pkt. 4 c – Retningslinjer for Udlændingenævnets fremtidige behandling af genoptagede
familiesammenføringssager på baggrund af EU-Domstolens dom af 10. juli 2019 i sag C-89/18 (Adommen), herunder hvilket retligt og faktisk grundlag, der skal lægges til grund for vurderingen i en sag,
hvor der mere end én gang er givet afslag efter det tidligere gældende tilknytningskrav i
udlændingelovens § 9, stk. 7
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits om problemstillingen.
Koordinationsudvalget besluttede, at der først skal ses på, om betingelserne for at meddele opholdstilladelse
var opfyldt, da der oprindeligt blev indgivet ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskab med en
herboende tyrkisk statsborger. Herefter skal der ses på, om de ufravigelige betingelser fortsat er opfyldt,
herunder om parret fortsat er gift. For så vidt angår de supplerende betingelser var der blandt
koordinationsudvalgets medlemmer enighed om, at såfremt betingelsen ikke er opfyldt på tidspunktet for
Udlændingenævnets afgørelse, skal Udlændingenævnet stadfæste Udlændingestyrelsens afgørelse, men
samtidig give en frist på 6 måneder fra Udlændingenævnets afgørelse til, at parret kan opfylde den supplerende
betingelse. Herefter kan parret søge om genoptagelse af Udlændingenævnets afgørelse, men kun inden for
fristen. Endelig var der blandt koordinationsudvalgets medlemmer enighed om, at hvis parret havde søgt flere
gange, og de ved en af disse ansøgninger havde opfyldt alle andre krav end tilknytningskravet, men parret ikke
opfylder en af de supplerende betingelser på nuværende tidspunkt, skal parret stilles bedst muligt og vil derfor
også skulle have en frist på 6 måneder til at dokumentere, at de opfylder betingelsen og søge om genoptagelse
af Udlændingenævnets afgørelse.
Ad pkt. 5 – Eventuelt
Ad pkt. 5 a – Afbeskikkelse og beskikkelse af nye medlemmer af Udlændingenævnet
Lars Lichtenstein oplyste, Udlændinge- og Integrationsministeriet har udpeget et nyt medlem pr. 1. marts 2021.
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning.
-----------------------Næste møde i koordinationsudvalget afholdes torsdag den 20. maj 2021, kl. 16.00-18.00.

