
 

 

Referat fra koordinationsudvalgsmøde i Udlændingenævnet 

torsdag den 10. februar 2022 

Deltagere: Udlændingenævnets formand Michael Kistrup, advokat Hannah Krogh, kontorchef Øzlem Akar samt 

sekretariatschef Lars Lichtenstein. 

Sekretær: chefkonsulent Susanne Topgaard. 

Mødet blev afviklet både via Skype og ved fysisk fremmøde. 

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

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad pkt. 2 – Status og statistik vedrørende Udlændingenævnets virke 

 

Lars Lichtenstein henviste til de forud for mødet udsendte statistikoplysninger. Lars Lichtenstein uddybede at, 

at Udlændingenævnet ved udgangen af januar 2022 havde ca. 3.850 verserende sager, hvoraf ca. 150 er 

genoptagelsesanmodninger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afsluttede sager er aktuelt på ca. 350 

dage.  

 

Lars Lichtenstein orienterede endvidere om, at der er et stærkt ledelsesmæssigt fokus på at få nedbragt antallet 

af verserende sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, og at sekretariatet i den forbindelse er meget 

optaget af at sikre de fornødne personaleressourcer. Der henvises i den forbindelse også til besvarelsen af UUI 

183 (Alm. del).  

 

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 82 (Alm. del) og til besvarelsen af UUI 183 (Alm. del) og UUI 184 (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 ikke er afgivet bemærkninger 
til nogen lovforslag siden sidste møde, men at et lovforslag er modtaget i høring.  
 

Dette blev taget til efterretning. 
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Ad pkt. 3 c – Mål- og resultatplan for Udlændingenævnet i 2022 

 
Lars Lichtenstein orienterede om, at mål- og resultatplanen går på antallet af sager, der skal afvikles i 2022, og 
på afvikling af gamle sager indkommet før den 30. juni 2020. For så vidt angår antallet af afgjorte sager 
indebærer målet, at Udlændingenævnet vil skulle afvikle ca. 10 % flere sager end i 2021.  

Dette blev taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 3 d –  Orientering om databrud i 2021 
 
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der har været 16 brud på 
persondatasikkerheden i 2021, hvoraf der er sket anmeldelse af 4 sager til Datatilsynet.  
 

Dette blev taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 3 e – Udlændingenævnets afgørelse 6. december 2021 efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 35, stk. 

1 

 

Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og henviste til, at det fremgår af forretningsordenen, at 

nævnets medlemmer skal gøres bekendt med dissenser. 

 

Dette blev taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 3 f – Udlændingenævnets afgørelse 21. december 2021 efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 3, jf. 

§ 9 a, stk. 26 

 

Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og den udsendte skriftlige dissens.  

 

Dette blev taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 3 g – Digital afsendelse til udlændinge, der er udrejst 

 

Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at sekretariatet fremover vil sende 

med frigørende virkning til alle modtageres Digitale Post, uanset hvor den pågældende måtte opholde sig, 

såfremt den pågældende ikke har anmodet om fritagelse.  

 

Dette blev taget til efterretning. 

 

Ad pkt. 4 – Drøftelse  

 

Ad pkt. 4 a – Indholdsfortegnelse for Udlændingenævnets årsberetning for 2021 

 

Michael Kistrup henviste til det udsendte udkast til indholdsfortegnelse og oplyste, at den meget ligner 

indholdsfortegnelsen fra sidste år.  

 

Der var ingen bemærkninger til udkastet til indholdsfortegnelse 

 
 



- 3 - 

 

Ad pkt. 4 b – Anvendelsen af formodningsreglen i udlændingelovens § 9, stk. 11, 2. pkt. 

Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale. 

Koordinationsudvalget tilsluttede sig indstillingen, og nævnet vil derfor fremadrettet sondre tydeligt mellem, 

hvorvidt formodningen for, at ægteskabet ikke blev indgået frivilligt på baggrund af oplysninger forud for 

ægteskabets indgåelse, nu er afkræftet, og hvorvidt der foreligger ganske særlige efterfølgende 

omstændigheder, der bevirker, at der ikke skal meddeles afslag efter bestemmelsen, uanset at formodningen 

for, at ægteskabet ikke blev indgået frivilligt, ikke er afkræftet. Der er ikke tale om en praksisændring, men en 

justeret måde at formulere afgørelserne på. 

Ad pkt. 5 – Eventuelt 

 

Ad pkt. 5 a –   Afbeskikkelse og beskikkelse af nye medlemmer af Udlændingenævnet 

 

Michael Kistrup oplyste, at der ikke har været af- eller beskikkelser siden sidste møde. 
 

Formandskabet tog dette til efterretning. 

 

Ad pkt. 5 b – Orientering om 2 domme fra Østre Landsret vedr. Udlændingenævnet 

 

Susanne Topgaard orienterede om, at Østre Landsret i 2 principielle domme fra henholdsvis den 14. januar 

2022 og den 2. februar 2022 har foretaget en konkret vurdering af, om 2 bestemmelser i 

udlændingeloven er proportionale og dermed i overensstemmelse med artikel 13 i EU-Tyrkiet-

Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80. Det er første gang, de danske domstole selv har foretaget denne 

proportionalitetsvurdering uden at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.  

 

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

Næste koordinationsudvalgsmøde afholdes torsdag den 12. maj 2022, kl. 16.00-18.00.  

 


