
Beslutningsreferat fra koordinationsudvalgsmøde i Udlændingenævnet 

onsdag den 24. november 2021 

Deltagere: Udlændingenævnets formand Michael Kistrup, konstitueret kontorchef Øzlem Akar, advokat 
Hannah Krogh samt sekretariatschef Lars Lichtenstein. 

Sekretær: chefkonsulent Camilla Moe. 

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

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad pkt. 2 – Status og statistik vedrørende Udlændingenævnets virke 
 
Lars Lichtenstein orienterede generelt om Udlændingenævnets virke og oplyste med henvisning til det 
udsendte materiale, at Udlændingenævnet ved begyndelsen af november måned 2021 havde ca. 3.700 
verserende sager og ca. 200 verserende genoptagelsesanmodninger. Der er i 2021 modtaget ca. 20 pct. flere 
nye klagesager end prognosticeret. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afsluttede sager i 2021 er ca. 
360 dage. 
 
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 de fortrolige besvarelser af UUI 676 (Alm. del) og UUI 732 (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 Udlændingenævnet siden sidste 
møde har afgivet høringssvar vedrørende 5 lovforslag: Det drejer sig om udkast til forslag til lov om ændring 
af udlændingeloven (Bemyndigelse til udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte nærmere regler 
om udlændingemyndighedernes kompetence til at varetage opgaver efter SIS-tilbagesendelsesforordningen, 
herunder på en anden udlændingemyndigheds vegne), udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Straf i sager om forkert afsætning af passagerer), udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Ændring af reglerne om udstedelse, nægtelse og inddragelse af særlig rejselegitimation til 
udlændinge til betaling for erstatningsopholdskort m.v.), udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Ændring af reglerne for ophold for medfølgende familie til udenlandske arbejdstagere, 
studerende og praktikanter) og udkast til forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i 



Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. I henhold til det sidstnævnte lovforslag bliver 
Udlændingenævnet klageinstans for de afgørelser, som Udlændingestyrelsen træffer i 1. instans. 
 
Dette blev taget til efterretning. 
 
Ad pkt. 3 c – Udlændingenævnets afgørelse af 20. maj 2021 efter udlændingelovens § 9, stk. 12 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og bemærkede, at det fremgår af Udlændingenævnets 
forretningsorden, at nævnets medlemmer skal gøres bekendt med dissenser. 
 
Dette blev taget til efterretning. 
 
Ad pkt. 3 d – Udlændingenævnets praksisændring af 13. august 2021 om afslag på familiesammenføring til 
økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra e 
 
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, der fremgår af Udlændingenævnets hjemmeside. 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 
Ad pkt. 3 e – Udlændingenævnets praksisjustering af 20. september 2021 i sager om opholdstilladelse til 
tredjelandsforældre til danske statsborgerbørn, hvor den herboende reference har taget ophold uden for 
Danmark efter Udlændingestyrelsens afgørelse 
 
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, der fremgår af Udlændingenævnets hjemmeside. 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 
Ad pkt. 3 f – Status på håndteringen af sager, hvor Hjemrejsestyrelsen har truffet afgørelse i 1. instans 
 
Michael Kistrup og Lars Lichtenstein orienterede om, at Udlændingestyrelsen i visse klagesager, hvor 
Hjemrejsestyrelsen har truffet afgørelse i 1. instans, skal fungere som sekretariat for Udlændingenævnet, da 
der kan foreligge myndighedsinhabilitet, idet Udlændingenævnets sekretariat organisatorisk hører under 
Hjemrejsestyrelsen. Der arbejdes på en brugbar it-løsning, men indtil da må sagerne behandles på anden vis. 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 
Ad pkt. 3 g – ”Like minded” landes praksis for at meddele afledt opholdsret til tredjelandsforældre til 
mindreårige unionsborgere som følge af Chavez-Vilchez-dommen 
 
Michael Kistrup henviste til det udsendte notat, som sekretariatet har udarbejdet på baggrund af en høring 
foretaget via Udenrigsministeriet. Notatet vil fremover blive vedlagt som baggrundsmateriale til nævnet i 
relevante sager. 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 
  



Ad pkt. 4 – Drøftelse 
 
Ad pkt. 4 a – Udlændingenævnets praksis for at give opsættende virkning i sager om 
ægtefællesammenføring 
 
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, der indeholder forslag til en række justeringer af praksis 
for meddelelse af opsættende virkning i sager om ægtefællesammenføring. 
 
Koordinationsudvalget tilsluttede sig de foreslåede justeringer af praksis. 
 
Ad pkt. 4 b – Situationen i Afghanistan 
 
Michael Kistrup bemærkede, at situationen i Afghanistan på nuværende tidspunkt er alvorlig og uafklaret i 
forlængelse af Talibans magtovertagelse, og at Udlændingenævnet på den baggrund fra den 20. august 2021 
har berostillet visse afgørelsestyper og fremskyndet behandlingen af andre, således som det er nærmere 
beskrevet på Udlændingenævnets hjemmeside. 
 
Koordinationsudvalget drøftede situationen i Afghanistan samt berostillelsen af sagsbehandlingen, og der 
var i udvalget enighed om, at sager, hvor familien af Udlændingestyrelsen er henvist til at udøve familielivet 
i Afghanistan, og sager vedrørende fremmedpas nu kan hjemvises til fornyet vurdering i Udlændingestyrelsen 
med henblik på en vurdering af, om forholdene i Afghanistan er ændret i en sådan grad, at det vil kunne føre 
til en ændret vurdering. Der var endvidere enighed om, at klager over afslag på tidsubegrænset 
opholdstilladelse fortsat vil kunne færdigbehandles. 
 
Ad pkt. 4 c – Tidspunktet for afsendelse af Udlændingenævnets afgørelse, når der har været afholdt 
mundtligt nævnsmøde 
 
Der var i koordinationsudvalget enighed om, at det under den mundtlige del af nævnsmødet med fordel kan 
nævnes, at nævnets medlemmer på forhånd har gjort sig bekendt med sagens materiale, ligesom der med 
parten kan ske en forventningsafstemning om, at der vil komme en afgørelse kort tid efter nævnsmødet. Der 
var endvidere enighed om, at sekretariatet bør sikre, at afgørelsen som udgangspunkt fortsat sendes samme 
dag som nævnsmødet. 
 
Ad pkt. 4 d – Sagsbehandlingstiden i Udlændingenævnet 
 
Der var i koordinationsudvalget enighed om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fortsat meldes ud 
som 14 måneder fra klagens modtagelse, men at der i visse opprioriterede sager, herunder EU-klagesagerne, 
meldes 6 måneder ud. 
 
Ad pkt. 4 e – Det videre forløb med digitale udsendelser 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits om status for arbejdet med digital afsendelse af nævnsakter. 
 
Der var i koordinationsudvalget enighed om, at sekretariatet fortsat bør arbejde videre for en hensigtsmæssig 
og varig løsning med digital afsendelse af nævnsakter. 
 
  



Ad pkt. 5 – Eventuelt 
 
Lars Lichtenstein oplyste, at en ny næstformand er blevet beskikket med virkning fra den 1. juli 2021, og at 
et nævnsmedlem fra Udlændinge-og Integrationsministeriets departement er blevet udpeget med virkning 
fra den 22. september 2021. Der er ikke sket afbeskikkelser. 
 
Lars Lichtenstein orienterede endvidere om en planlagt ombygning af det ene nævnslokale. 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning.  
 

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

De næste møder i koordinationsudvalget afholdes den 10. februar 2022, 12. maj 2022, 25. august 2022 og 
16. november 2022. 

 
 
 
 
 

  


