
 

 

Beslutningsreferat fra koordinationsudvalgsmødet i Udlændingenævnet 

torsdag den 25. august 2022 

Deltagere: Udlændingenævnets formand Michael Kistrup, kontorchef Øzlem Akar, advokat Hannah Krogh, 
sekretariatschef Lars Lichtenstein samt enhedschef i Udlændingestyrelsen Jasmina Jankovic, der deltog under 
dagsordenens punkt 1 og 2.  
 
Sekretærer: Enhedschef Jasmina Jankovic for så vidt angår dagsordenspunkt 2 og chefkonsulent Susanne 
Topgaard i forhold til de øvrige punkter. 

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

Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad pkt. 2 – Klage over Hjemrejsestyrelsens afgørelser om opholds- og meldepligt 
 
Michael Kistrup henviste til det udsendte materiale, hvoraf det bl.a. fremgår, at det ikke er muligt at klage over 
Hjemrejsestyrelsens afgørelser om opholdspligt, jf. hjemrejselovens § 22, stk. 3. 
 
Jasmina Jankovic redegjorde bl.a. for, at der er it-mæssige udfordringer med at overtage sagerne, men at dette 
forventes løst i den nærmeste fremtid, og at Udlændingestyrelsen derfor i løbet af oktober 2022 forventer at 
kunne sekretariatsbetjene Udlændingenævnet i de sager, hvor Hjemrejsestyrelsen træffer afgørelse i 
førsteinstans, således at Udlændingenævnet kan træffe afgørelse i de første klagesager.  
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning, herunder at der er tale om en overgangsproblematik, 
der forventes løst snarligt, og besluttede på den baggrund at følge op på koordinationsudvalgets møde i 
november 2022.  
 
Ad pkt. 3 – Status og statistik vedrørende Udlændingenævnets virke 
 
Lars Lichtenstein henviste til de forud for mødet udsendte statistikoplysninger. Lars Lichtenstein oplyste, at 
Udlændingenævnet medio august 2022 havde ca. 3.900 verserende sager, og at den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for afsluttede sager i 2022 er på ca. 395 dage.  
 
Lars Lichtenstein oplyste herefter, at sekretariatet forventer at opfylde målet i mål- og resultatkontrakten for 
2022 om, at der skal træffes afgørelse i 3.500 sager, og at det er forventningen, at den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid vil blive nedbragt i 2023.  
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Ad pkt. 4 – Orientering 
 
 Ad pkt. 4 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 
besvarelsen af UUI 193-195 (Alm. del) og FIU (Alm. del) 257.  
 
Dette blev taget til efterretning. 
 
Ad pkt. 4 b – Udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, som Udlændingenævnet har modtaget i 
høring, samt Udlændingenævnets høringssvar siden sidste møde 
 
Michael Kistrup oplyste, at der siden sidste møde i koordinationsudvalget er afgivet høringssvar vedrørende ni 
lovforslag og henviste i den forbindelse til det udsendte materiale med links til Høringsportalen. 
 
Dette blev taget til efterretning. 
 
Ad pkt. 4 c – Udlændingenævnets afgørelse af 3. maj 2022 efter udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 1, jf. § 9 
a, stk. 2, nr. 3, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og til, at det fremgår af Udlændingenævnets 
forretningsordens § 41, at dissenser skal sendes til Udlændingenævnets medlemmer til orientering. 
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad pkt. 4 d – Udlændingenævnets afgørelse af 16. juni 2022 efter udlændingelovens § 17 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og til, at det fremgår af Udlændingenævnets 
forretningsordens § 41, at dissenser skal sendes til Udlændingenævnets medlemmer til orientering. 
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad pkt. 4 e –  Udlændingenævnets afgørelse af 19. juli 2022 efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og til, at det fremgår af Udlændingenævnets 
forretningsordens § 41, at dissenser skal sendes til Udlændingenævnets medlemmer til orientering. 
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad pkt. 4 f – Udlændingenævnets afgørelse af 12. maj 2022 efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2, nr. 3, 
jf. § 9 a, stk. 26, og § 19, stk. 1, nr. 1 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte afgørelse og til, at det fremgår af Udlændingenævnets 
forretningsordens § 41, at dissenser skal sendes til Udlændingenævnets medlemmer til orientering.  
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Ad pkt. 4 g – Det videre forløb med digitale udsendelser 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits og orienterede om, at formandskabet nu er i gang med at få 
udleveret pc’er, der stilles til rådighed af Udlændingenævnets sekretariat, med henblik på, at sager, der kan 
afgøres på formandskompetence, fremadrettet sendes ud digitalt. 
 
Koordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad pkt. 5 – Drøftelse  
 
Ad pkt. 5 a –  Udlændingenævnets årsberetning – form og indhold 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits. 
 
Der var i Koordinationsudvalget tilslutning til den foreslåede nye model, hvorefter Udlændingenævnets 
årsberetning fremadrettet vil blive ændret og betydeligt forkortet.  
 
Ad pkt. 5 b – Udmelding af sagsbehandlingstiden i Udlændingenævnet 
 
Michael Kistrup oplyste, at der aktuelt meldes en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14 måneder ud, jf. også 
dagsordenspunkt 2. Michael Kistrup orienterede endvidere om, at Folketingets Ombudsmand den 3. marts 
2022 har iværksat en generel undersøgelse af Udlændingenævnets sagsbehandlingstider i forlængelse af 
udtalelsen fra den 26. november 2020, og at undersøgelsen endnu ikke er afsluttet. 
 
Koordinationsudvalget tilsluttede sig herefter, at der generelt fortsat udmeldes 14 måneder i gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid. 
 
Ad pkt. 5 c – Forslag om ændret udformning af vurderingsafsnittet 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits.  
 
Koordinationsudvalget tilsluttede sig indstillingen og fandt, at Udlændingenævnet i klagesager, hvor 
begrundelsen i førsteinstansens afgørelse er korrekt og fyldestgørende, kan stadfæstes alene under henvisning 
til førsteinstansens begrundelse.  
 
Ad pkt. 5 d – Tredjemandsfuldmagter 
 
Der var i koordinationsudvalget enighed om, at der ikke er et beskyttelsesbehov i forhold til tredjemand, når 
der i en klagesag henvises til en anonymiseret, utrykt nævnspraksis, og der vil derfor fremadrettet ikke blive 
anmodet om tredjemandsfuldmagt i disse tilfælde. 
 
Ad pkt. 5 e – EMRK artikel 8 og Syrien-inddragelsessager 
 
Der var i koordinationsudvalget enighed om, at Udlændingenævnet altid skal sikre, at sager, som 
Udlændingenævnet behandler, hvor Flygtningenævnet har truffet afgørelse i hovedpersonens sag, er 
tilstrækkeligt oplyste i forhold til at kunne foretage en fyldestgørende vurdering efter artikel 8 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention.  
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Ad pkt. 5 f – Fastsættelse af udrejsefrist i Syrienssager 
 
Michael Kistrup henviste til den udsendte notits, hvoraf det bl.a. fremgår, at Flygtningenævnet for at sikre 
muligheden for en fælles udrejse i de tilfælde, hvor en familie har sager om inddragelse eller nægtelse af 
forlængelse af deres opholdstilladelser både i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, anmodes om evt. at 
udsætte udrejsefristen, jf. udlændingelovens § 33, stk. 4, i 60 dage, således at Udlændingenævnet kan nå at 
færdigbehandle sagen, efter at Flygtningenævnet har truffet afgørelse. Såfremt sagen har verseret i mere end 
et år i Udlændingenævnet, anmodes Flygtningenævnet om at udsætte en evt. udrejsefrist i 90 dage med 
henblik på, at Udlændingenævnet kan indhente opdaterede oplysninger om klagerens personlige forhold, jf. 
udlændingelovens § 26. 
 
Koordinationsudvalget fandt, at den nuværende proces fungerer tilfredsstillende, og den vil således fortsætte 
uændret. 
 
Ad pkt. 6 – Eventuelt 
 
Ad pkt. 6 a – Afbeskikkelse og beskikkelse af nye medlemmer af Udlændingenævnet 
 
Lars Lichtenstein oplyste, at der ikke har været be- eller afbeskikkelser siden sidste møde. 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 
Ad pkt. 6 c – Ny forretningsorden for Udlændingenævnets virke offentliggjort 
 
Lars Lichtenstein oplyste, at den nye forretningsorden for Udlændingenævnet er bekendtgørelse nr. 1167 af 
10. august 2022.  
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 
Ad pkt. 6 b – Berostillelse af visse sager om familiesammenføring 
 
Lars Lichtenstein henledte opmærksomheden på den nyhed, der blev offentliggjort på Udlændingenævnets 
hjemmeside mandag den 22. august 2022 om berostillelse af visse familiesammenføringssager om afledt 
opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20.  
 
[Redaktionel bemærkninger: Nyheden kan læses her: 
 https://udln.dk/da/GlobalMenu/Nyheder/2022/Berostillelse-af-visse-familiesammenfoeringssager og 
dommen kan læses her:  
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=DA&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8967950] 
 
Koordinationsudvalget tog dette til efterretning. 
 

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

Næste koordinationsudvalgsmøde afholdes torsdag den 17. november 2022, kl. 16.00-18.00.  
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