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REFERAT 

 

af ekstraordinært møde i koordinationsudvalget den 1. juli 2019 

 

 

Mødet blev afholdt som telefonmøde. Følgende deltog: 

 

 Landsdommer Henrik Bloch Andersen, formand 

 Kontorchef Jesper Gori, Udlændinge- og Integrationsministeriet 

 Advokat Thomas Trier Hansen, Advokatrådet 

 Sekretariatschef Stig Torp Henriksen, Flygtningenævnets Sekretariat (referent) 

 

Bloch Andersen orienterede om, at nævnet den 1. juli 2019 behandlede en sag, hvori Udlændin-

gestyrelsen havde truffet afgørelse om at inddrage en somalisk statsborgers opholdstilladelse 

efter udlændingelovens § 7, stk. 2, i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, og § 19, stk. 

7, 1. pkt.  

Den pågældende klager havde efter det oplyste haft fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i bl.a. sam-

me virksomhed i en periode på to år, hvilken periode dog havde været afbrudt af barselsorlov 

eller lignende. Nævnet bemærkede, at det fremgår af regeringspapir af 25. juni 2019 (Politisk 

forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning 

for Danmark), at den nye regering vil indføre regler, der giver flygtninge, der har været i beskæf-

tigelse i to år, mulighed for at blive, mens de er i beskæftigelse i pågældende ansættelsesforhold, 

idet fortsat ophold ved anden beskæftigelse i samme branche og på tilsvarende ansættelses- og 

lønvilkår også vil kunne godkendes. Nævnet fandt det derfor rettest at hjemvise sagen til Udlæn-

dingestyrelsen med henblik på styrelsens stillingtagen til, om sagen skal sættes i bero for at af-

vente ovennævnte initiativ, og i givet fald styrelsens stillingtagen til, hvilken betydning de nye 

regler vil have i sagen.  

Afgørelsen i den pågældende sag var sendt til medlemmerne af koordinationsudvalget til oriente-

ring. 

Udvalgets medlemmer var enige om, at det i sagen nævnte forståelsespapir endnu ikke er ud-

møntet i konkrete lovgivningsinitiativer, hvorfor papiret i sig selv ikke giver grundlag for at 

hjemvise sager vedrørende inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse, hvor 

klageren har været i beskæftigelse under opholdet i Danmark.  


