
 

 

Beslutningsreferat fra koordinationsudvalgsmøde i Udlændingenævnet 

torsdag den 20. maj 2021 

Deltagere: Udlændingenævnets formand Michael Kistrup, konstitueret kontorchef Øzlem Akar, advokat 
Hannah Krog 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 
begyndelsen af maj måned 2021 havde 3.412 verserende sager og 168 verserende genoptagelsesanmodninger, 
og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på 383 dage (ÅTD).  
 
Dette blev taget 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 328 (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 4 lovforslag: udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for 
overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande), udkast til forslag til lov om 
ændring af udlændingeloven (Udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.), udkast til lovforslag om 
ændring af udlændingeloven (Tydeliggørelse af hjemlen for iværksættelse af separat indkvartering af gifte og 
samlevende mindreårige udlændinge) og udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Fuldbyrdelse 
af afgørelser om anbringelser af uledsagede mindreårige udlændinge). 

Dette blev taget til efterretning. 
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Ad pkt. 3 c – Orientering om LEAN-forløb i Udlændingenævnets sekretariat 
 
Michael Kistrup henviste til udsendte materiale, herunder den rapport, der er udarbejdet af den eksterne 
konsulent, som har faciliteret processen.  
 
Lars Lichtenstein oplyste, at der nu arbejdes videre med de identificerede uhensigtsmæssigheder og konkrete 
forslag til forbedringer. Det overordnede sigte er at nedbringe sagsbehandlingstiden.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Ad pkt. 3 d – Udlændingestyrelsen som sekretariat for visse af Udlændingenævnets afgørelser 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits, hvoraf det fremgår, at Udlændingestyrelsen kommer til at 
virke som sekretariat for Udlændingenævnet i sager, hvor Hjemrejsestyrelsen træffer afgørelse i 1. instans.  
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad pkt. 3 e –  Højesterets dom af 15. april 2021 om udlændingelovens dagældende § 9, stk. 8, og spørgsmålet 
om retlig interesse  

Michael Kistrup henviste til den udsendte dom om formodningsreglens forenelighed med 
associeringsaftalekomplekset, hvor Udlændingenævnet fik medhold i, at modparten ikke havde en retlig 
interesse i at få prøvet afgørelsen. [Redaktionel bemærkning: Dommen kan læses her: 
https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/4/om-retlig-interesse/] 
 
Michael Kistrup henviste endvidere til Højesterets dom af 11. maj 2021 om beskæftigelseskravet i forbindelse 
med opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingenævnet fik medhold i, at det ville have stillet 
en handicappet person bedre end en ikke handicappet person, der befandt sig i en sammenlignelig situation, 
hvis nævnet havde set bort fra beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. [Redaktionel 
bemærkning: Dommen kan læses her: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/5/afslag-paa-
tidsubegraenset-opholdstilladelse/] 
 
Koordinationsudvalget tog dommene til efterretning.  
 
Ad pkt. 4 – Drøftelse  
 
Ad pkt. 4 a –  Udlændingenævnets årsberetning for 2020 
 
Michael Kistrup henviste til udsendte materiale. 
 
Lars Lichtenstein oplyste, at sekretariatet vil sørge for, at udkastet færdiggøres hurtigst muligt og bliver lagt ud 
på nævnets hjemmeside, hvor beretningen vil være tilgængelig i en søgbar version, hvor der også vil være 
hyperlinks. 
 
Koordinationsudvalget havde ingen bemærkninger til beretningen. 
 
Ad pkt. 4 b – Opfølgning på EU-klagesager i forhold til spørgsmålet om retlig interesse 
 
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale. 

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/4/om-retlig-interesse/
https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/5/afslag-paa-tidsubegraenset-opholdstilladelse/
https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/5/afslag-paa-tidsubegraenset-opholdstilladelse/
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Koordinationsudvalget var enige om, at ansøgeren ikke længere har en retlig interesse i at få behandlet en 
klagesag, når der er udstedt et EU-opholdsdokument i 1. instans. Tilsvarende var koordinationsudvalget enige 
om, at klager vedrørende ophør fortsat skal realitetsbehandles. Endelig var koordinationsudvalget enige om, 
at Udlændingenævnet i visse situationer undtagelsesvis fortsat kan vælge at realitetsbehandle en klage, hvis 
dette skønnes formålstjenligt for 1. instansens retsanvendelse. 
 
Ad pkt. 5 – Eventuelt 
 
Ad pkt. 5 a – Afbeskikkelse og beskikkelse af nye medlemmer af Udlændingenævnet 
 
Lars Lichtenstein oplyste, at en næstformand er afbeskikket med virkning fra den 1. juli 2021, og at et medlem 
udpeget af Advokatrådet er afbeskikket med virkning fra den 1. april 2021. 
 
Lars Lichtenstein berigtigede derudover, at det ved en fejl på sidste møde var blevet oplyst, at Udlændinge- og 
Integrationsministeriet havde udpeget et nyt medlem pr. 1. marts 2021, idet dette rettelig var med virkning fra 
den 1. april 2021. 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 

------------------------ 

Næste koordinationsudvalgsmøde afholdes torsdag den 26. august 2021, kl. 16.00-18.00.  

 


