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Ved e-mail af 26. marts 2020 har De på vegne af Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU
rettet henvendelse til Flygtningenævnet og foreslået, at nævnet udbetaler salær til advokater for
det arbejde, der er udført i konkrete sager, uanset at disse måtte være blevet aflyst eller endnu
ikke er berammet i Flygtningenævnet på grund af Covid-19 situationen.
Flygtningenævnet er indstillet på at imødekomme ønsket. Nævnet er således indstillet på at honorere udført arbejde i konkrete sager, hvor der er sket beskikkelse, og hvor der er afgivet skriftligt indlæg efter sædvanlig forberedelse af sagen, selv om sagen endnu ikke er afgjort i nævnet.
Honoreringen vil som hidtil ske efter en konkret vurdering af sagen og det arbejde, som advokaten foreløbig har udført i forbindelse med sagens behandling.
Advokaten skal indsende en foreløbig salæranmodning, som attesteres af nævnet. Såfremt salæranmodningen ikke kan imødekommes fuldt ud, vil dette blive begrundet overfor advokaten. Advokaten vil herefter modtage en kopi af den attesterede salæranmodning med angivelse af det
timeforbrug, der kan godkendes, til brug for advokatens udarbejdelse af en samlet faktura, der
sendes
som
en
elektronisk
faktura
til
nævnet.
Det bemærkes i den forbindelse, at Flygtningenævnet normalt som vejledende hovedregel honorerer op til 6 timers forberedelse af en sag forinden den mundtlige behandling af sagen på
nævnsmødet, hvilket inkluderer selve forberedelsen umiddelbart inden nævnsmødet. Endvidere
vil nævnet, når den konkrete sag er afgjort, og det endelige salær skal udmåles, være opmærksom på størrelsen af det udbetalte a conto-salær, og omfanget af det arbejde med sagen, der således allerede er honoreret.
Flygtningenævnet går ud fra, at De vil informere Deres medlemmer om muligheden for at få
udbetalt det omhandlede a conto-salær. Samtidig vil nævnet lægge en nyhed herom ud på nævnets hjemmeside.
Med venlig hilsen

Bloch Andersen
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