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Kapitel 1.
Indledning.
1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium.
Indenrigsministeriets ekspertarbejdsgruppe vedrørende
administration af udlændingesager (2.ressortfordelings gruppe) blev nedsat af indenrigsministeren den 2. december 1994.
Ekspertarbejdsgruppen blev nedsat som følge af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge. Undersøgelsen blev afgivet i oktober 1994 og
indeholder i kapitel 6. Behandling af øvrige udlændingesager, afsnit om eventuel udlægning til statsamterne
af administrationen af opholds- og arbejdstilladelser
etc.
Ekspertarbejdsgruppens opgaver er beskrevet således i
kommissoriet:
"Finansministeriets turnusundersøgelse indeholder en
redegørelse for, i hvilket omfang administrationen af
opholds- og arbejdstilladelser samt rene administrative
funktioner eventuelt kan overgå til statsamterne. Der
opstilles i turnusundersøgelsen tre forskellige modeller for kompetencefordelingen mellem Indenrigsministeriet, Direktoratet for Udlændinge, statsamterne og politiet, jf. turnusundersøgelsens kapitel 6.3.
På baggrund af denne redegørelse i Finansministeriets
turnusundersøgelse skal arbejdsgruppen foretage en udredning af, på hvilke punkter det efter gruppens opfattelse findes hensigtsmæssigt, at afgørelser vedrørende
opholds- og arbejdstilladelse i henhold til udlændingeloven samt rent administrative funktioner i forbindelse
med sagsbehandlingen af opholds- og arbejdstilladelser
overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen skal herunder vurdere, i hvilket omfang politiets nuværende eks-
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peditionsopgaver i forbindelse med sagsbehandlingen bør
overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen skal i den
forbindelse afdække eventuelle effektivitetsmæssige,
servicemæssige, administrative, personalemæssige og
forvaltningsmæssige problemer, der måtte være forbundet
med en sådan kompetenceoverførsel.
Ekspertarbejdsgruppen foreslås nedsat med en repræsentant fra Udlændingeafdelingen, der samtidig er arbejdsgruppens formand, samt med en repræsentant fra henholdsvis Sekretariatsafdelingen, Administrativ afdeling, Direktoratet for Udlændinge, Rigspolitichefen og
Foreningen af Statsamtmænd. Endvidere deltager en repræsentant fra henholdsvis Foreningen af statsamtsjurister, kontorfunktionærgruppen i statsamterne, juristgruppen i Direktoratet for Udlændinge samt kontorfunktionærgruppen i Direktoratet for Udlændinge.
Udlændingeafdelingen vil varetage sekretariatsfunktionen i forbindelse med arbejdsgruppen."
1.2. Arbejdsgruppens sammensætning.
Ved afgivelse af nærværende betænkning er følgende personer udpeget som medlemmer af arbejdsgruppen:
Formand:
Afdelingschef Claes Nilas (Indenrigsministeriet, Udlændingeafdelingen) .
Medlemmer:
Afdelingschef Ib Jensen (Indenrigsministeriet, Sekretariatsafdelingen) ,
Afdelingschef Frederik Schydt (Indenrigsministeriet,
Administrativ afdeling),
Stiftamtmand Christian Hyltoft (Foreningen af Statsamtmænd, Fyns Statsamt),
Underdirektør Henrik Dahl Sørensen (Direktoratet for
Udlændinge),
Politimester Hans-Viggo Jensen (Rigspolitchefen),
Kontorchef Vibeke Larsen (Foreningen af Statsamtsjurister, Vestsjællands Statsamt),
Fuldmægtig Lisbeth Wennerstrøm Nielsen (juristgruppen,
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Direktoratet for Udlændinge) ,
Kontorfuldmægtig Denny Enemark Nielsen (kontorfunktionærgruppen, Direktoratet for Udlændinge),
Assistent Dorthe Grann (kontorfunktionærgruppen i
statsamterne, Århus Statsamt).
Sekretariat:
Som sekretærer for arbejdsgruppen har fungeret kontorchef Hans B. Thomsen og fuldmægtig Christian Schønau,
begge Indenrigsministeriet.
I januar 1995 blev fuldmægtig Christian Schønau som
sekretær for arbejdsgruppen afløst af konsulent Henriette Skouenborg.
1.3. Ekspertarbejdsgruppens hidtidige arbejde.
Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med kommissoriet
besluttet at afgive en betænkning, der gennemgår den
nuværende ressortfordeling mellem Indenrigsministeriet,
Direktoratet for Udlændinge og statsamterne på udlændingeområdet med henblik på at belyse grænsefladerne
mellem myndighedernes kompetence og eventuelle uklarheder heri. Arbejdsgruppen har således taget udgangspunkt
i situationen på udlændingeområdet i dag, men er opmærksom på, at blandt andet den teknologiske udvikling
vil kunne føre til ændrede sagsgange og metoder.
Ved behandlingen af emnet har arbejdsgruppen modtaget
oplysninger fra Direktoratet for Udlændinge om direktoratets sagsprocedurer og sagsbehandlingstider i sager
vedrørende opholds- og airbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3, opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske
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adoptivbørn samt i pas-sager. Arbejdsgruppen har endvidere modtaget oplysninger fra Rigspolitichefen om politiets nuværende opgaver og ressourceanvendelse i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholds- og
arbejdstilladelse. Arbejdsgruppen har tillige modtaget
en beskrivelse fra Foreningen af Statsamtmænd af statsamternes organisering og juridiske arbejdsområder.
Arbejdsgruppen har gennemgået de indkomne oplysninger
og har på baggrund af den gældende lovgivning og de nuværende sagsbehandlingsprocedurer foretaget en vurdering af, i hvilket omfang afgørelser vedrørende opholds- og arbejdstilladelse og politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse hermed kan udlægges/overføres til
statsamterne.
Arbejdsgruppen har under disse forudsætninger vurderet
fordele og ulemper ved at udlægge sager om opholds- og
arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2,
nr. 3, sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse
efter EF/EØS-bekendtgørelsen, opholdstilladelse efter §
9, stk. 2, nr. 1, til udenlandske adoptivbørn og passager fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne.
På tilsvarende vis har arbejdsgruppen drøftet fordele
og ulemper ved at overføre politiets ekspeditionsopgaver uden for asylsagsområdet helt eller delvist til
statsamterne.
Arbejdsgruppen har endvidere drøftet fordele og ulemper
ved at overføre Direktoratet for Udlændinges ekspeditionsmæssige opgaver i sager, hvor ansøgeren bor i det
storkøbenhavnske område, til Københavns Overpræsidium
og Københavns Statsamt.
Arbejdsgruppen har endelig taget stilling til hensigts-
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mæssigheden ved en eventuel udlægning af andre sagskategorier til statsamterne.
Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet fremskyndet sit arbejde for at kunne afgive
denne rapport på nuværende tidspunkt.
Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder.
København, den 18. april 1995.
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Kapitel 2.
Baggrunden for ekspertarbejdsgruppens nedsættelse.
2.1. Iværksættelse af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge.
Den tidligere regering besluttede i marts 1994 at
igangsætte en turnusundersøgelse af Direktoratet for
Udlændinge- Baggrunden herfor var de forudgående års
udvikling på udlændingeområdet, der medførte en meget
kraftig omstilling for direktoratet. Opgave- og sagsmængden var vokset markant med efterfølgende meget store personaleudvidelser til følge. Endvidere var der
blevet åbnet et særligt kontor i Zagreb med deraf følgende særlige krav til Direktoratet for Udlændinges organisation og sagsstyring.
På denne baggrund havde turnusundersøgelsen til formål
at skabe grundlaget for en hurtigere og mere serviceorienteret sagsbehandling tillige med besparelser på det
samlede asylområde. I undersøgelsen skulle bl.a. indgå
overvejelser og efterfølgende vurderinger af direktoratets arbejdstilrettelæggelse og relationer til samarbejdspartnere på området.
Turnusundersøgelsen skulle omfatte bl.a. en statusbeskrivelse af direktoratets opgaver, ledelsesforhold,
organisation, bevilling, herunder snitflade til øvrige
myndigheder og samarbejdspartnere på udlændingeområdet.
Beskrivelsen skulle særligt belyse forhold, der ville
have betydning for sagsbehandlingen og indeholde et
"servicetjek" af direktoratets publikumsrelaterede
funktioner.
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Turnusundersøgelsen havde tillige til formål at fremkomme med et oplæg til, om administrationen af opholdsog arbejdstilladelser samt eventuelt nogle rent administrative funktioner skulle overgå til statsamterne.
2.2. Turnusundersøgelsens overvejelser om behandling
af udlændingesager, der ikke er asylsager.
Ud over asylsagerne er Direktoratet for Udlændinges væsentligste sagstyper:
- opholds- og arbejdssager, herunder familiesammenføringssager og EU-sager
- visumsager
- pas-sager
- særlovssager
Turnusundersøgelsen har vurderet, hvorledes disse sager
administreres i dag i direktoratet, og især noteret
sig, at reglerne om indgivelse af ansøgning i sager om
ophold- og arbejdstilladelse er forskellige, eftersom
sagerne påbegyndes i eller uden for Storkøbenhavn. For
ansøgere med bopæl eller ophold i Storkøbenhavn indebærer direktoratets organisering, at sagsbehandling og
direkte kontakt med publikum varetages af samme instans/person. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for
Storkøbenhavn, indgives ansøgninger til den lokale politimester, der herefter videresender sagen til behandling i direktoratet. Undersøgersen vurderer, at sagsbehandlingen, således som den er organiseret i direktoratet for det storkøbenhavnske område, indebærer, at en
stor del af ansøgningerne færdigbehandles på stedet under direkte kontakt til ansøgeren. Eventuelle tvivlsspørgsmål vil under sådanne omstændigheder kunne afklares på stedet.
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Det fremgår af turnusundersøgelsen, at denne fremgangsmåde i Direktoratet for Udlændinge i følge undersøgelsen har en så gunstig indvirkning på den samlede sagsbehandling, at den kunne udbredes til hele landet i
form af oprettelse af publikumsekspeditioner med tilhørende sagsbehandling i de enkelte statsamter. Dette vil
indebære, at politiets nuværende ekspeditionsopgaver i
forbindelse med sagsbehandlingen, såvel som direktoratets opgaver i denne henseende, overføres til statsamterne.
Ulemperne ved en sådan løsning vil være en større afstand i lokalområderne til statsamterne, vanskeligheder
ved i statsamterne at opretholde en tilstrækkelig faglig kompetence samt et stærkt forøget behov for en central koordinering og vejledningsindsats.
På denne baggrund vurderer undersøgelsen, at en egentlig stillingtagen til udlægning af kompetence på udlændingeområdet må afhænge af, hvilke sagstyper, der evt.
kan komme på tale, idet sagernes forskellighed såvel i
opstartfase som i det videre forløb ikke nødvendigvis
tilsiger, at sagerne skal behandles ens.
Turnusundersøgelsen opstiller derfor tre forskellige
modeller for udlægning af opgaver på det udlændingeretlige område til statsamterne: en minimumsmodel (statsamtet som "ekspeditionskontor"), en enkel model (statsamtet tillægges begrænset afgørelseskompetence) samt en
maksimumsmodel (statsamtet tillægges generel afgørelseskompetence) .
Minimumsmodel (statsamtet som "ekspeditionskontor")
Denne model indebærer, at politiets nuværende ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne, mens selve
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sagsbehandlingen fortsat foretages i Direktoratet for
Udlændinge.
Modellen er ikke et udtryk for en ændring i selve den
måde, hvorpå opgaverne løses, og der vil ikke kunne påregnes særlige fordele i form af hurtigere sagsbehandling eller større effektivitet i øvrigt.
Enkel model (statsamtet tillægges begrænset afgørelses kompetence)
Denne model indebærer, at statsamterne tillige skal behandle og træffe afgørelse i visse enkle sagstyper,
f.eks EU-sagerne.
Turnusundersøgelsen vurderer, at EU-sagerne normalt er
ganske uproblematiske, og at en kompetenceudlægning
næppe vil give anledning til kvalitetsproblemer. Der er
heller ikke særlige styringsmæssige hensyn, som taler
for, at disse sager skal behandles centralt. En decentral sagsbehandling i tilknytning til ekspeditionen vil
være hurtigere og formentlig mere ressourceeffektiv end
i dag.
Turnusundersøgelsen konkluderer, at den enkle model,
der indebærer, at behandlingen af EU-sager udlægges til
statsamterne, samtidig med at ekspeditionsopgaverne
overføres til disse, er relativt uproblematisk, og at
den for EU-sagernes vedkommende må formodes at indebære
en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling end i dag.
Denne fordel må ifølge turnusundersøgelsen opvejes mod
ulemperne i form af større afstand til nærmeste ekspeditionssted.
Turnusundersøgelsen har tillige vurderet, hvilken instans, der ved en udlægning af sager bør være anke- og
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klageinstans, og anført, at dette bør være Indenrigsministeriets departement. Det bør dog i denne forbindelse
overvejes, om direktoratet skal have mulighed for at
foretage en forbehandling af anke- og klagesagerne, der
hidrører fra statsamterne.
Maksimumsmodel (statsamtet tillægges generel afgørelseskompetence)
Denne model indebærer, at statsamterne får mulighed for
at behandle alle typer sager, hvor ansøgning indgives
her i landet, således at publikumskontakt og sagsbehandling vil forløbe, således som situationen er i dag
i Direktoratet for Udlændinge i de sager, hvor ansøgeren bor i det storkøbenhavnske område.
Opholds- og arbejdssager, visumsager, pas-sager og særlovssager vil efter denne model indgå i denne omfordeling af opgaverne. En stor del af opholdssagerne samt
pas-sagerne og særlovssagerne vil imidlertid have relation til en asylsag, hvilket indebærer særlige problemer, da det må forudsættes, at asylsager fortsat behandles og opbevares i et arkiv i direktoratet. Især
under hensyn til, at sagsakterne ofte indeholder særdeles følsomme oplysninger, synes det i disse tilfælde
mest forsvarligt, at statsamtet fremsender ansøgningen
til direktoratet, som herefter færdigbehandler sagen.
En egentlig høring af direktoratet vil endvidere indebære, at fordelen ved en samling af ekspedition og
sagsbehandling går tabt.
Turnusundersøgelsen, der finder, at en sådan udlægning
vil indebære adskillige komplikationer og vanskeligt
vil kunne udmøntes i en klar arbejdsdeling mellem direktoratet og statsamterne, fraråder direkte at vælge
denne model uden en dybtgående og detaljeret undersø-
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gelse af de praktiske problemer og deres mulige løsning .
Træffes der afgørelse om at udlægge sagsbehandlingen af
visse af opholdssagerne, finder turnusundersøgelsen at
måtte anbefale, at ankeinstansen bliver Indenrigsministeriets departement, jf. nærmere om påklagesituationen
i afsnit 11.3.
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Kapitel 3
Planen for arbejdsgruppens arbejde/Indholdet af betænkningen.
Ekspertarbejdsgruppens arbejde er forløbet i 3 faser.
I den første fase af sit arbejde har arbejdsgruppen med
udgangspunkt i Indenrigsministeriets ønske om at få foretaget en undersøgelse af mulighederne for at ændre de
nuværende sagsbehandlings- og afgørelsesprocedurer på
udlændingeområdet opstillet en række parametre, som er
lagt til grund for arbejdsgruppens overvejelser, jf.
herom nærmere i kapitel 4. Arbejdsgruppen har i henhold
til sit kommissorium besluttet sig til at anvende disse
parametre i sit udredende arbejde.
I den anden fase har arbejdsgruppen beskrevet Direktoratet for Udlændinges behandling af en række forskellige sagstyper, beskrevet politiets nuværende opgaver i
forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholdsog arbejdstilladelse samt beskrevet statsamternes nuværende organisering og juridiske arbejdsområder, jf.
nærmere kapitlerne 5, 6 og 7.
Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet, for så vidt angår beskrivelsen af direktoratets behandling af en række sagstyper, begrænset denne
til at angå fire sagstyper, nemlig ansøgninger om opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om opholdstilladelse i medfør af
udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3, ansøgninger om pas
efter udlændingebekendtgørelsens § 6 samt ansøgninger
om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk.
2, nr. 1, til udenlandske adoptivbørn.
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Baggrunden for Indenrigsministeriets anmodning var,
dels at EU-sagerne benyttes som model for en eventuel
udlægning til statsamterne i turnusundersøgelsen, dels
at de pågældende sagskategorier, der er styret af mere
selvstændige regelsæt end andre sagskategorier på udlændingeområdet, er af en sådan art, at de eventuelt
ville være velegnede at udlægge til statsamterne. Indenrigsministeriet ønskede på denne baggrund at få foretaget et udredende arbejde med udgangspunkt i de
synspunkter, der nedfældet i arbejdsgruppens kommissorium.
I den tredje fase har arbejdsgruppen drøftet de enkelte
sagstypers egnethed til eventuelt at blive udlagt til
statsamterne på baggrund af de opstillede parametre,
jf . herom kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 10.
Arbejdsgruppen har foretaget en opregning af såvel de
positive som de negative konsekvenser af en udlægning
af sagsopgaverne til statsamterne. Arbejdsgruppen har
på denne baggrund fundet anledning til at fremkomme med
en række anbefalinger inden for visse sagsområder. Arbejdsgruppen har på andre områder fundet, at afvejningernes komplekse karakter har været til hinder for at
fremkomme med anbefalinger.
Arbejdsgruppen har efter anmodning fra Indenrigsministeriet på baggrund af de indhentede sagsbeskrivelser
foretaget en nøje udredning af spørgsmålet om, hvorvidt
de pågældende sagstyper skulle udlægges. Arbejdsgruppen
har endvidere på det foreliggende grundlag drøftet,
hvorvidt de øvrige sagstyper skulle udlægges.
Der har i arbejdsgruppen under henvisning til kommissoriet været enighed om, at overvejelserne ikke bør omfatte asylsagsområdet henset til de særlige retlige re-
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guleringer, der er indbygget i dette system, og de specielle retsikkerhedsgarantier, som er opstillet deri.
I kapitel 11 er spørgsmålet om, hvorledes arbejdsgruppens anbefalinger ud fra en teknisk administrativ synsvinkel vil kunne udmøntes i praksis, behandlet.
Endelig indeholder kapitel 12 en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger.
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Kapitel 4
Kort beskrivelse af de parametre, der er indgået i arbejdsgruppens drøftelser.
Nedenfor findes en oversigt over de parametre, som afhængig af sagsområdets karakter og de foreliggende
oplysninger - er indgået, i arbejdsgruppens drøftelser.
Det drejer sig navnlig om følgende:
A. Effektivitetsmæssige kriterier:
- hvilken placering af opgaverne vil give den hurtigste
sagsbehandling ?
- hvilken placering af opgaverne vil indebære de administrativt mest enkle sagsgange ved sagernes behandling ?
B. Forvaltningsmæssige kriterier:
- hvilken placering af opgaverne vil sikre den bedst
mulige oplysning af sagerne ?
- hvilken placering af opgaverne vil indebære den bedste overordnede styring af sagsbehandlingen og sikre
en ensartet praksis for sagernes afgørelse ?
C. Ressourcemassige kriterier:
- hvilken placering af opgaverne vil indebære det mest
omkostningseffektive ressourceforbrug ?
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D. Servicemæssige kriterier:
- hvilken placering af opgaverne vil indebære den bedste service for den enkelte borger ?
E. Personaleforhold:
-Kan statsamterne personalemæssigt overkomme at modtage opgaverne ?
- Vil der være behov for efteruddannelse af statsamternes personale ?
F. Klageadgang:
- Skal den nuværende klagevej bibeholdes, eller bør
Direktoratet for Udlændinge være klageinstans i
visse sagstyper ?
G. Styringsmæssige forhold:
- Bør der ændres i de styringsmæssige forhold, således
at den centrale styring foregår fra Direktoratet for
Udlændinge ?
H. Teknologiske forhold:
- Vil en overførsel af opgaver til statsamterne betyde
et øget teknologisk behov ?
- Er der praktiske problemer med tilkobling af statsamterne til Udlændingeregisteret ?

Arbejdsgruppen har tillige drøftet, om en eventuel udlægning af visse sagskategorier skulle indledes med en
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forsøgsperiode og efterfølgende evaluering. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at der vil være behov for
en prøveperiode og evaluering, såfremt der måtte blive
truffet beslutning om kompetenceændringer inden for det
nuværende system.
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Kapitel 5

Direktoratet for Udlændinges behandling af ansøgninger
om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9,
stk. 2, nr. 3# opholdsbevis eller opholdstilladelse
efter EF/EØS-bekendtgørelsen, ansøgninger om pas samt
ansøgninger om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn (§ 9, stk. 2, nr. 1).

5.1. Proceduren i sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3.
Ansøgning indgives via en dansk repræsentation eller,
såfremt betingelserne i udlændingebekendtgørelsen § 3 6
er opfyldt, hos det stedlige politi/direktoratets publikumsekspedition.
Grundet de forskellige krav til dokumentation samt høringsprocedure, må der sondres mellem, under hvilken af
nedennævnte kategorier ansøgningen henhører.
5.1.1. Inden for det almindelige arbejdsmarked.
Ansøgningen vedlægges dokumentation for ansættelsesforholdet, godkendelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd
samt ansøgerens nationalitetspas, såfremt ansøgningen
indgives her i landet.
Yderligere oplysninger indhentes fra arbejdsgiveren,
der endvidere som udgangspunkt anmodes om at indhente
en udtalelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd, såfremt denne ikke er vedlagt ansøgningen. Ofte er det
dog direktoratet, der foretager høring af arbejdsmar-
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kedsrådet.
5.1.2. Uden for det almindelige arbejdsmarked.
5.1.2.1. Overordnede funktionærer i udenlandske firmaers herværende filialer.
Ansøgningen skal være vedlagt en skrivelse fra arbejdsgiveren, hvoraf arbejdsbeskrivelse og lønforhold fremgår. Skal ansøgeren afløse en anden person, skal navnet
på denne tillige oplyses.
Direktoratet foretager ingen høring af faglige organisationer, forinden der træffes afgørelse.
5.1.2.2. Montører, konsulenter og instruktører, der
ønsker beskæftigelse i Danmark ud over 3 måneder fra
indrejsen.
Ansøgningen skal være vedlagt en skrivelse fra arbejdsgiveren, hvoraf det skal fremgå, hvor længe firmaet påregner at beskæftige ansøgeren, en beskrivelse af ansøgerens arbejdsopgaver samt lønforhold.
Der stilles krav om dispensation fra arbejdsmarkedsrådet, såfremt der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse i mere end 6 måneder.
5.1.2.3. Undervisere.
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for ansøgerens uddannelsesmæssige kvalifikationer samt lønforhold.
Til professorer, lærere og videnskabelige medarbejdere
ved universiteter og højere læreanstalter foretages in-
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gen høring af faglige organisationer.
I øvrige tilfælde, f.eks. lærere i folkeskolen, skal
det regionale arbejdsmarkedsråd høres.
5.1.2.4. Specialister.
Ansøgningen skal være vedlagt skrivelse fra arbejdsgiveren vedrørende ansøgerens beskæftigelse samt løn under opholdet i Danmark.
I forbindelse med ansøgninger fra læger og andet sundhedspersonale indhenter direktoratet anbefaling fra
Sundhedsstyrelsen, som tillige påser, at kravet om autorisation er opfyldt.
Ved ansøgninger fra professionelle idrætsudøvere og
trænere foretager direktoratet en høring af Dansk Idrætsforbund.
I øvrige sager indhenter direktoratet en udtalelse fra
vedkommende fagforening.
5.1.2.5. Selvstændige erhvervsdrivende.
Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse med henblik på udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed skal
være vedlagt oplysninger om ansøgerens andel af og aktivitet i virksomheden, virksomhedens økonomiske grundlag, skøde/lejekontrakt, eventuel tilmelding til momsregisteret samt oprettelseskontrakt/selskabsregisterudskrift, såfremt virksomheden drives i selskabsform.
Der meddeles kun tilladelse, såfremt der er tale om en
væsentlig dansk erhvervsinteresse i etablering af virksomheden, og som udgangspunkt kun uden for detailhandel
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og restaurationsbranchen. Med henblik på at få en (sagkyndig) vurdering af, om dette er tilfældet i den konkrete sag, forelægges alle ansøgninger, bortset fra inden for detailhandel og restaurationsvirksomhed, for
Erhvervsfremmestyrelsen.
5.1.2.6. Husassistenter.
Ansøgninger fra EF/EØS-statsborgere vedlægges arbejdsgivererklæring; ansøgninger fra andre udlændinge vedlægges skrivelse fra arbejdsgiveren, der bekræfter ansættelsesforholdet .
5.1.2.7. Praktikanter.
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tidligere uddannelse samt udtalelse fra en anerkendt organisation, der formidler praktikantophold i Danmark (IAAS,
AISEC, IAESTE, Landøkonomisk Rejsebureau, DEG, Nordgrønt, Danmark Amerika Fondet, IAEA, eller Agricultural
Communication World Wide).
For udlændinge tilknyttet danske virksomheders datterselskaber i udlandet, der ønsker oplæring/videreuddannelse i moderselskabet i Danmark for siden at udøve
virksomhed/samhandel med hjemlandet, sender direktoratet høring til Erhvervsfremmestyrelsen, der videresender denne til Eksportfremmerådet.
5.1.2.8. Musikere og artister.
Kunstnere, bortset fra restaurationsmusikere, artister
og lignende, er fritaget for arbejdstilladelse for et
tidsrum af 3 måneder fra indrejsen. Ønsker en musiker
at spille i Danmark i mere end tre måneder, hører direktoratet Statens Musikråd.
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For restaurationsmusikere indgives ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse af arbejdsgiveren, en godkendt impressario eller ansøgeren personligt. Ansøgningen skal være vedlagt arbejdskontrakt, herunder oplysning om arbejdsperioden og om ansøgerens pasforhold.
Direktoratet hører repræsentanter for Hotel-, Restaurant- og Fritidserhvervenes Arbejdsgiverforening
(HOREFA) og Dansk Musikerforbund.
For artister gælder samme regler; her høres dog i stedet Dansk Artistforbund.
5.1.2.9. Ambassadepersonale, der ikke har diplomatisk
status.
Ansøgning skal være vedlagt arbejdskontrakt samt 2 fotos. Kommer ansøgeren ikke fra repræsentationslandet,
skal der endvidere vedlægges garanti for hjemrejsen.
5.1.3. Afgørelse.
Efter modtagelse af de ovennævnte oplysninger træffer
direktoratet afgørelse.
Afslag på en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse
meddeles efter forelæggelse for en erfaren medarbejder.
Opholder ansøgeren sig her i landet, forkyndes et afslag af det stedlige politi/direktoratets publikumsekspedition. Ansøgeren får udleveret afgørelsen, samt nationalitetspas med istemplet udrejsefrist. I øvrige
tilfælde sendes afslaget ved telex til den danske repræsentation.
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Tilladelse meddeles ved en sticker i passet samt følgeskrivelse, der sendes direkte til ansøgeren, såfremt
denne opholder sig her i landet, og ellers ved telexbemyndigelse til den danske repræsentation, hvor ansøgningen er indgivet.
Tilladelsen gives for den ansøgte periode og maksimalt
for 12 måneder, for restaurationsmusikere dog maksimalt
6 måneder inden for et år. Tilladelsen meddeles med
henblik på midlertidigt ophold og stedfæstet til ansættelsesstedet .
Ved ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen kontrollerer direktoratet, at betingelserne
fortsat er til stede og foretager på ny høring af den
relevante organisation eller myndighed.
En opgørelse over antal afgørelser i medfør af udlændingelovens § 9 , stk. 2, nr. 3, opgjort på personer,
vedlægges som bilag 4 til betænkningen.
Af bilag 8 til betænkningen fremgår, at opgaven i dag
varetages i Direktoratet for Udlændinge af ca. 1,5
årsværk, inklusiv støttefunktionernes belastning.
5.2 Proceduren ved ansøgning om EF/EØS-opholdsbevis
eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen.
Ansøgning indgives til Direktoratet for Udlændinge eller det stedlige politi. Ansøgning kan tillige indgives
via en dansk repræsentation i udlandet.
Direktoratet undersøger, hvorvidt ansøgeren opfylder
betingelserne i EF/EØS-bekendtgørelsen (bekendtgørelse
nr. 761 af 22. august 1994) for udstedelse af EF/EØSopholdsbevis eller opholdstilladelse. I EF/EØS-bekendt-
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gøreisen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 1612/68/EØS og Kommissionens forordning nr.
1251/70/EØS, der gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
EF/EØS-bekendtgørelsen gennemfører endvidere Rådets direktiv nr. 64/221/EØS, 68/350/EØS, 75/34/EØS, 90/365/
EØS og 13/96/EØS.
Et EF/EØS-opholdsbevis er således et bevis på, at en
statsborger i en stat, der er tilsluttet Det Europæiske
Fællesskab (EF-statsborger) eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØSstatsborger), efter EF-reglerne har ret til at opholde
sig her i landet.
En opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne er et bevis
på, at en person, der ikke er EF/EØS-statsborger, efter
EF-reglerne har ret til at opholde sig her i landet.
I henhold til EF-bekendtgørelsens § 14, stk. 1, udstedes opholdstilladelse med ret til at udøve lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed til en
EF-eller EØS-statsborgers familiemedlem, der ikke selv
er EF- eller EØS-statsborger, når vedkommende godtgør
sit slægtskabsforhold og tillige godtgør, at han i
hjemlandet eller i et senere opholdsland har levet i
fælles husholdning med en EF/EØS-statsborger eller forsørges af en sådan.
Direktoratet anmoder eventuelt ansøgeren om yderligere
dokumentation.
Har ansøgeren lønnet beskæftigelse, skal ansøgningen
vedlægges erklæring herom fra arbejdsgiveren. Er ansøgeren selvstændig erhvervsdrivende, skal ansøgningen
vedlægges oplysning om virksomhedens økonomiske grundlag (som minimum budget eller årsregnskab), skøde/leje-
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kontrakt, eventuel tilmelding til momsregisteret, samt
oprettelseskontrakt/selskabsregisterudskrift, hvis
virksomheden drives i selskabsform.
Ønsker ansøgeren at opholde sig i Danmark som studerende, skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at
ansøgeren er indskrevet ved en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende i
henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgeren
skal endvidere vedlægge en erklæring om, at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til sit og sin
eventuelt medfølgende families underhold uden at falde
det offentlige til byrde.
Ønsker ansøgeren at tage ophold i Danmark på grundlag
af egne midler, skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at ansøgeren og dennes eventuelt medfølgende
familie råder over indtægter fra enten invalide-, førtids-, eller alderspension, eller erstatning i anledning af arbejdsulykke eller erhvervssygdom, eller fra
midler, der mindst svarer til kontanthjælpen til en
tilsvarende familie omfattet af bistandslovens § 37.
Afslag forkyndes for ansøgeren af det stedlige politi/
direktoratets publikumsekspedition, såfremt ansøgning
er indgivet her i landet, ellers ved telex til den repræsentation, hvorfra der er indgivet ansøgning.
Ved meddelelse af tilladelse udstedes et EF/EØS-opholdsbevis gyldigt for maksimalt 5 år, såfremt der er
indgivet ansøgning her i landet. Hvis ansøgning er indgivet til en dansk repræsentation, bemyndiges repræsentationen til at meddele opholdstilladelse ved isættelse
af sticker i ansøgerens pas. Ansøgeren vil efter indrejsen til Danmark kunne få udstedt et EF/EØS-opholdsbevis gyldigt for maksimalt 5 år. EF/EØS-opholdstilla-
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delse udstedes og forlænges således, at den udløber
samtidig med hovedpersonens EF/EØS-opholdsbevis, jf.
EF-bekendtgørelsens § 14, stk. 3, 1. pkt.
En opgørelse over antal afgørelser efter EF-reglerne,
opgjort på personer, vedlægges som bilag 5 til betænkningen sammen med bilag 6, en opgørelse over de gennemsnitlige sagsbehandlingstider opgjort i dage for afgørelser truffet i 1994 i medfør af EF/EØS-bekendtgørelsen.
Af bilag 8 til betænkningen fremgår, at opgaven i dag
varetages i Direktoratet for Udlændinge af ca. 2,0 årsværk, inklusiv støttefunktionernes belastning.

5.3. Proceduren ved ansøgninger om dansk konventions eller fremmedpas.
5.3.1. Flygtninge.
Når direktoratet eller Flygtningenævnet træffer beslutning om meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller stk. 2, til en spontan asylansøger, udfærdiger direktoratet samtidig resolution om
udstedelse af dansk rejselegitimation.
Udlændingebekendtgørelsen indeholder i § 6 nærmere bestemmelse om udstedelse af dansk rejselegitimation.
Dansk rejsedokument for flygtninge udstedes efter ansøgning til udlændinge, der her i landet er anerkendte
som flygtninge i henhold til Genéve-konventionen af 28.
juli 1951, eller som Danmark har overtaget ansvaret for
i henhold til international aftale. Et dansk fremmedpas
udstedes efter ansøgning til en udlænding, der har
tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladel-
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se i medfør af udlændingelovens § 7 og § 8, såfremt udlændingen ikke er i stand til at skaffe sig pas eller
anden rejselegitimation og ikke er berettiget til dansk
rejsedokument for flygtninge.
Direktoratet sender herefter genpart af tilladelsen til
Dansk Flygtningehjælps centrale asylafdeling vedlagt en
skrivelse, der udfyldes af Dansk Flygtningehjælp med
oplysning om pågældendes cpr.nr., adresse, samt hvorvidt de af direktoratet oplyste personlige data kan accepteres af udlændingen.
Når skrivelsen er tilbagesendt fra Dansk Flygtningehjælp, bemyndiger direktoratet herefter den stedlige
politimester til at udstede konventions- eller fremmedpas .
Har udlændingen tidsubegrænset opholdstilladelse, fastsættes gyldighedstiden til fem år. For andre udlændinge
fastsættes gyldighedstiden til højst to år. Forlængelse
kan ske indtil fem år fra udstedelsesdatoen. Reglerne
om udstedelse af pas til danske statsborgere finder i
øvrigt tilsvarende anvendelse, jf. nærmere udlændingebekendtgørelsens § 7, stk. 2, og 5.
Ved meddelelse af opholdstilladelse i medfør af § 7 til
en udlænding, der befinder sig uden for Danmark, bemyndiger direktoratet den danske repræsentation til at udstede laissez-passer til ansøgeren med henblik på, at
denne kan indrejse i Danmark.
Dansk Flygtningehjælps centrale asylafdeling sender efter udlændingens indrejse anmodning om dansk konventions- eller fremmedpas til direktoratet med oplysning om
cpr.nr., adresse samt personlige data. Direktoratet bemyndiger herefter det stedlige politi til at udstede
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dansk rejselegitimation.
5.3.2. Andre udlændinge end flygtninge.
Ansøgning om dansk fremmedpas indgives via det stedlige
politi/direktoratets publikumsekspedition.
Direktoratet vurderer herefter, hvorvidt betingelserne
for udstedelse af fremmedpas er til stede, jf. udlændingebekendtgørelsen § 6, stk. 2, 2. pkt. Dansk fremmedpas udstedes ifølge denne bestemmelse, såfremt udlændingen ikke er i stand til at skaffe sig pas eller
anden rejselegitimation og ikke er berettiget til dansk
rejsedokument for flygtninge.
Til brug for denne afgørelse gør direktoratet brug af
de foreliggende baggrundsoplysninger om ansøgerens muligheder for at få udstedt rejselegitimation ved hjemlandets myndigheder og anmoder eventuelt Udenrigsministeriet om indhentelse af yderligere oplysninger.
Direktoratet anmoder som udgangspunkt endvidere ansøgeren om dokumentation for, at hjemlandets myndigheder
har afslået at udstede nationalitetspas.
I sager, hvor ansøgeren er i besiddelse af nationalitetspas/rejsedokument, men gør gældende, at dette ikke
er legalt udstedt af hjemlandets myndigheder, og dette
ikke er åbenbart for sagsbehandleren, anmoder direktoratet Rigspolitichefens Kriminaltekniske afdeling om at
foretage en ægthedsvurdering.
Såfremt direktoratet herefter finder, at betingelserne
for udstedelse af dansk fremmedpas er til stede, bemyndiges det stedlige politi til at udstede et sådant.
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Fremmedpasset udstedes med en gyldighedsperiode på et
halvt år udover opholdstilladelsens gyldighedsperiode.
Afslag på ansøgning om dansk fremmedpas sendes direkte
til ansøgeren.
5.3.3. Ansøgninger om ophævelse af den territoriale begrænsning i rejsedokument/fremmedpas.
Et dansk rejsedokument eller fremmedpas forsynes med
påtegning om, at det ikke giver ret til at rejse til
indehaverens hjemland og et eventuelt 3.land, hvor den
pågældende påberåber sig at være udsat for forfølgelse,
jf. udlændingebekendtgørelsens § 7, stk. 3, hvorefter
Direktoratet for Udlændinge i særlige tilfælde kan meddele fritagelse for at få påført rejsedokumentet eller
fremmedpasset en sådan påtegning.
Ansøgning om ophævelse af denne rejsebegrænsning kan
som altovervejende hovedregel tidligst imødekommes, når
udlændingen har været i Danmark med flygtningestatus i
3 år.
Kan ansøgningen om ophævelse af den territoriale begrænsning imødekommes, annullerer direktoratet påtegningen om rejsebegrænsningen, og rejsedokument/fremmedpas forsynes med påtegning om, at det er gyldigt for
rejse til alle lande og sendes anbefalet til ansøgeren.
Et afslag sendes til ansøgeren, eventuelt anbefalet,
sammen med rejselegitimationen.
En opgørelse over antal afgørelser i pas-sager vedlægges som bilag 7 til betænkningen.
Af bilag 8 til betænkningen fremgår, at opgaven i dag

30
varetages i Direktoratet for Udlændinge af ca. 6,5 årsværk, inklusiv støttefunktionernes belastning.

5.4. Sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn (udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1).
Et barn, der ikke er statsborger i Danmark, Finland,
Island, Norge eller Sverige, må efter adoptionsbekendtgørelsens § 16 ikke bringes her til landet med henblik
på adoption, før der foreligger opholdstilladelse og
eventuelt indrejsevisum
Efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til udlændinge,
der uden for de i § 9, stk. 1, nævnte tilfælde har nær
familiemæssig eller lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person.
Efter udlændingebekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 1,
gives opholdstilladelse efter lovens § 9, stk. 2, nr.
1, til mindreårige udlændinge til adoption, der anbefales af et adoptionssamråd eller af adoptionsnævnet.
Der må skelnes mellem adoption formidlet af en dertil
godkendt organisation og privat adoption.
Formidles adoptionen af en af de tre anerkendte adoptionsorganisationer (Adoptioncenter, Danadopt og Terre
des Hommes), sender organisationen anmodning om indrejsetilladelse til barnet/børnene til direktoratet.
Når statsamtets godkendelse af adoptionen foreligger,
bemyndiger direktoratet via telex den danske repræsentation i det pågældende land til at meddele opholdstilladelse i 24 måneder med henblik på varigt ophold på

31
betingelse af gyldigt nationalitetspas.
Først herefter sender repræsentationen ansøgningsskema,
der blot vedlægges sagen.
Er der tale om privat adoption, indgives ansøgning om
opholdstilladelse ved den danske repræsentation i det
land, hvor barnet/børnene har bopæl.
Såfremt godkendelse fra statsamtet allerede foreligger,
anmoder direktoratet telefonisk Civilretsdirektoratet
om dets eventuelle bemærkninger. Foreligger statsamtets
godkendelse ikke, foretages skriftlig høring af Civilretsdirektoratet .
Når statsamtets/Civilretsdirektoratets godkendelse er
opnået, bemyndiges den danske repræsentation via telex
til at meddele opholdstilladelse gyldig 12 måneder med
henblik på varigt ophold på betingelse af gyldigt nationalitetspas .
For begge typer af adoption gælder, at dersom bemyndigelsen ikke er benyttet inden 3 måneder, skal der indgives ansøgning om forlængelse på samme måde som ved 1.
gangs ansøgningen.
Er barnet indrejst i Danmark, og adoptionen ikke er
sket inden opholdstilladelsens udløb, indgives ansøgning om forlængelse til det stedlige politi/direktoratets publikumsekspedition.
En opgørelse over antal afgørelser i adoptionssagerne
vedlægges som bilag 9 til betænkningen, hvoraf tillige
fremgår, at opgaven i dag varetages i Direktoratet for
Udlændinge af ca. 0,05-0,1 årsværk, inklusiv støttefunktionernes belastning. Opgørelsen er forbundet med
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usikkerhed grundet det meget lille antal sager.
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Kapitel 6
Direktoratet for Udlændinges og politiets opgaver i
forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om opholdsog arbejdstilladelse.
6.1. Indledning.
Efter de gældende bestemmelser indgives ansøgning om
opholds- og arbejdstilladelse til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft ophold i de sidste seks måneder, jf. udlændingebekendtgørelsens § 36, stk. 1.
Ansøgninger fra udlændinge, der opholder sig her i landet, indgives til Direktoratet for Udlændinge. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for København, Frederiksberg eller Københavns amt, kan ansøgning indgives
til direktoratet gennem vedkommende politimester, såfremt ansøgeren måtte ønske det, jf. bekendtgørelsens §
36, stk. 4.
6.2. Direktoratet for Udlændinges publikumsekspedition.
Direktoratets publikumsekspedition varetager den direkte kontakt med publikum og sagsbehandlingen for udlændinge i Storkøbenhavn i forbindelse med:
- opholds- og arbejdstilladelser, herunder familiesammenføring
- pas-sager, herunder tilbagerejsetilladelser og udstedelse af fremmedpas
Hertil kommer et antal sager om forlængelse af visa i
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tilfælde, hvor den pågældende udlænding oprindeligt har
fået udstedt visum for en kortere periode end de maksimale 90 dage, samt stillingtagen til udvisninger, besvarelse af høringer fra anklagemyndigheden m.v.
Publikumsekspeditionens sager svarer altså for en stor
del til ekspeditionskontorernes udlændingesager bortset fra § 7, stk. 4-sagerne og behandlingen af visumansøgninger fra udlandet.
Publikumsekspeditionen har i hvert af de senere år haft
ca. 35.000 ekspeditioner, dvs. samtaler med personligt
fremmøde som led i behandlingen af en konkret ansøgning. I 1994 var der ca. 40.000 ekspeditioner. Det anslås, at der i gennemsnit er ca. 1,5 ekspedition pr.
ansøgning.
Direktoratet for Udlændinge har foretaget følgende skøn
over andelen af ansøgninger i publikumsekspeditionen,
der kan afgøres straks:
Samtlige ansøgninger:
1. gangs ansøgninger: 40-50 %
Ansøgninger om forlængelse: 80-90 %
Ansøgninger i medfør af EF/EØS-bekendtgørelsen:
1. gangs ansøgninger: 40-50%
ansøgninger om forlængelse: 90-95%
Publikumsekspeditionen har 20 ansatte, heraf en afdelingsleder og to souschefer, som er kontorfuldmægtige.
Ingen af de ansatte er jurister.
Publikumsekspeditionen varetager følgende funktioner:
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- tidsbestilling
- skrankeekspedition
- samtaler og sagsbehandling
Tidsbestillingen er en telefonekspedition, hvor publikum kan bestille tid til en samtale (et fremmøde).
Tidsbestillingen har et særligt hovednummer, som er
åbent mellem kl. 9 og 12. Ventetiden, fra tidsbestilling til samtalen kan finde sted, har tidligere været
ca. 5 uger, men er nu nedbragt til 2-3 uger. Til støtte
for samtaleplanlægningen anvendes et tidsbestillingssystem, som indgår i Udlændingeregisteret. De to
medarbejdere i Tidsbestillingen udfærdiger tillige nye
opholdstilladelser m.v. om eftermiddagen og fungerer
dermed også som skrivestue.
Skrankeekspeditionen foregår ved skranken i ventesalen.
De kunder, som har aftalt tid for en samtale, visiteres
til samtalen; de øvrige trækker et nummer og kaldes til
skranken efter tur. Om muligt klares sagen på stedet;
dette gælder f.eks. typisk for tilbagerejsetilladelser
for mindreårige børn. Hvis sagen kræver fremskaffelse
af dokumenter eller en nærmere samtale med en sagsbehandler, reserveres en tid for samtalen. Kunden får
herefter udleveret ansøgningsskema samt en blanket med
den reserverede tid og får besked om at medbringe de
relevante dokumenter (f.eks. pas, vielsesattest).
Tidsbestillingssystemet anvendes også ved skranken og
betjenes af en fast stationeret medarbejder. De øvrige
medarbejdere ved skranken er sagsbehandlere.
Samtale og sagsbehandling varetages i en given sag af
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én og samme sagsbehandler.
Sagerne fremtages og fordeles på følgende måde: Betjentstuen udskriver en liste fra tidsbestillingssystemet svarende til samtalerne for en given dag og fremtager sagerne fra direktoratets arkiv. Sagerne lægges i
bundter med bestemte tidsbestillinger. Hvert bundt svarer til dagens samtaler for en sagsbehandler, og hver
sagsbehandler vælger et bundt.
Der er ingen fast arbejdsdeling mellem sagsbehandlerne
med hensyn til sagstyper; alle kan klare alle sagstyper
og kan tillige ekspedere ved skranken. De enkelte sagsbehandlere får udvidede resolutionsbeføjeiser i takt
med deres erfaring og kompetence.
Samtalerne finder sted om formiddagen, men kan strække
sig til ca. kl. 13. Der er afsat 1/2 time pr. samtale,
og så vidt muligt færdigbehandles sagen på stedet. Dette er som regel muligt i forbindelse med forlængelse af
opholdstilladelse.
Ved samtalen gennemgår sagsbehandleren det udfyldte ansøgningsskema sammen med ansøgeren og beder om at se
relevante dokumenter, f.eks. identitetspapirer (billedlegitimation) og attester. Er der tale om udenlandske
dokumenter, kan det være nødvendigt at få foretaget en
oversættelse og eventuelt en attestation fra det pågældende lands ambassade.
Samtalerne kan foregå på forskellige sprog. Hvis ansøgeren ikke behersker dansk eller engelsk, medbringer
ansøgeren normalt en tolk, som regel en slægtning eller
bekendt. Alle sagsbehandlerne behersker engelsk, en del
tillige fransk, spansk eller tysk.
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Ægtefæller vil normalt komme til samtale sammen, men er
der mistanke om proformaægteskab, vil de blive indkaldt
til samtale hver for sig, og eventuelt kan politiet anmodes om at foretage en nærmere samlivskontrol. Hvis
der ikke umiddelbart kan gives f.eks. en forlængelse af
em opholdstilladelse, f.eks. fordi der mangler dokumentation, inddrages ansøgerens pas. Ansøgeren får samtidig en kvittering, der gælder som opholdstilladelse.
Hvis problemet er banalt, kan ansøgeren blot sende dokumentation til publikumsekspeditionen, som så sætter
den nødvendige sticker i passet og sender det tilbage.
Samtalerne svarer - ligesom skrankeekspeditionen - til
den opgave, som uden for Storkøbenhavn løses af politiet. Hertil kommer selve sagsbehandlingen, som bl.a. indebærer gennemsyn og vurdering af sagerne før samtalen,
høring af andre myndigheder m.v. og vurdering af høringssvar samt udfærdigelse af resolutioner om f.eks.
opholdstilladelse eller bemyndigelser til politiet om
udstedelse af fremmedpas. Disse opgaver svarer til ekspeditionskontorernes opgaver i de samme sager.
Sagsbehandleren forelægger tvivlsspørgsmål for en souschef eller for lederen af publikumsekspeditionen, som
igen kan bede det relevante ekspeditionskontor om en
udtalelse.
Sagsbehandleren foretager selv alle ajourføringer af
Udlændingeregisteret i forbindelse med
sagsbehandlingen.
6.3. Politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse med
modtagelse og videregivelse til Direktoratet for Udlændinge af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.
Indledningsvis bemærkes, at Direktoratet for Udlændinge
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den 29. juni 1994 har udsendt en vejledning til politiet om politiets opgaver i forbindelse med modtagelse og
videregivelse til Direktoratet for Udlændinge af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.
Direktoratet for Udlændinges vejledning vedlægges som
bilag 10 til betænkningen.
Ekspeditionen af ansøgninger fra udlændinge om opholdsog arbejdstilladelse, EF/EØS-opholdsbevis og EF/EØS-opholdstilladelse samt forlængelser af disse forestås i
en politikreds som udgangspunkt af bestemte medarbejdere med ansvar herfor. Afhængigt af lokale forhold kan
det enten være kontoransatte eller polititjenestemænd
eller en kombination heraf, der forestår opgaverne.
Udlændingen får ved den første henvendelse til politiet
udleveret det ansøgningsskema, der er relevant for den
pågældende, og gives en vejledning om, hvilke bilag eller dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen. Udlændingen orienteres kort om sagens videre behandling,
og i nogle tilfælde vil der kunne være grund til at give ansøgeren en orientering om udlændingelovens bestemmelser om opholdstilladelse. Ved udlændingens henvendelse vil politiet altid foretage en kontrol af, om udlændingen opholder sig lovligt i landet, og efter omstændighederne en undersøgelse af, om der foreligger
grundlag for ud- eller afvisning efter udlændingeloven.
Det udfyldte ansøgningsskema med bilag modtages i mange
tilfælde fra udlændingen ved et fornyet personligt
fremmøde hos politiet. Her kontrolleres det, at ansøgningen er udfyldt korrekt og underskrevet, samt at den
er vedlagt de bilag eller den dokumentation, der skal
medfølge en ansøgning, alt efter dens grundlag. Der kan
i nogle tilfælde være grund til gennem en samtale med
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udlændingen ved denne lejlighed at supplere ansøgningen
med yderligere oplysninger af relevans for Direktoratet
for Udlændinges behandling af ansøgningen.
I en række politikredse foretages efter modtagelsen en
journalisering af ansøgningen, oftest ved oprettelse af
kartotekskort for ansøgningen. I en del politikredse
har det vist sig gavnligt at foretage en fotokopiering
af ansøgningen med bilag og eventuelt opbevare dette
materiale i arkiv til sagens afslutning. Dette har især
vist sig praktisk ved udlændingens senere henvendelser,
hvor der eventuelt rykkes for et svar på ansøgningen,
samt ved henvendelser fra andre myndigheder i forbindelse med sygdom, skolegang, ægteskab og lignende.
Ansøgningen fremsendes, efter som regel at være forsynet med påstempling af afsendelsesdag eller en påtegning med underskrift, til Direktoratet for Udlændinge.
For så vidt angår politiets aktuelle ressourceanvendelse til ekspeditionsopgaverne er det blevet oplyst, at
disse opgaver alene er nogle enkelte blandt den lange
række forskellige opgaver, som politiet varetager inden
for udlændingeområdet. Ekspeditionsopgaverne varetages
i samtlige 46 politikredse uden for det storkøbenhavnske område af personale - politiuddannet eller kontoruddannet - , som tillige varetager andre politimæssige
opgaver, herunder på udlændingeområdet eller på andre
"civile" sagsområder hos politiet. Der føres efter det
oplyste ikke en særlig statistik over ressourceanvendelsen til ekspeditionsopgaverne på udlændingeområdet.
Det er Rigspolitiets umiddelbare vurdering, at der isoleret betragtet anvendes begrænsede personaleressourcer
på disse opgaver.
Det kan endelig oplyses, at Finansministeriet har ind-
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ledt en turnusundersøgelse af politiets virksomhed,
herunder af politikredsenes interne administration,
sagsfordeling mellem personalegrupper og teknologianvendelse. Undersøgelsen, der ikke vil berøre politiets
eksterne relationer til andre myndigheder, forventes at
være færdig i juni måned 1995.
Statistiske oplysninger fra Politiets Årsberetning for
1993 og 1994 over antallet af politiets sager vedrørende ansøgninger om opholdstilladelse mv. fordelt på politikredse vedlægges som bilag 11 og 12 til betænkningen, sammen med det skema, som politikredsene har indberettet oplysningerne på (pkt. 14), tillige med den
vejledning, som er knyttet til skemaet, med henblik på
at belyse, hvad tallene dækker over (pkt. 14).
6.4. Direktoratet for Udlændinges praksis i forbindelse
med underretning og forkyndelser af afgørelser inden
for opholds- og arbejdstilladelsesområdet.
Når Direktoratet for Udlændinge træffer en afgørelse
inden for opholds- og arbejdstilladelsesområdet, hvorved der fastsættes en udrejsefrist, herunder afslag på
genoptagelse og afslag på fornyet realitetsbehandling,
forkyndes afgørelsen for ansøgeren enten af politiet,
hvor den pågældende bor, under eventuel medvirken af
tolk eller af personalet i Direktoratet for Udlændinges
publikumsekspedition, såfremt afgørelsen træffes under
ansøgerens personlige fremmøde.
Afgørelser, hvorved der ikke fastsættes en udrejsefrist , meddeles ansøgeren skriftligt på dansk ved almindelig brevforsendelse. Politiet medvirker ikke ved
forkyndelse i disse situationer, og politiet modtager
ikke underretning om afgørelsen.
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I de sager, hvor forkyndelse foretages af politiet, udfylder og returnerer politiet en standarderklæring,
hvoraf det fremgår, at ansøgeren har modtaget og forstået afgørelsen, ligesom det af erklæringen fremgår,
hvorvidt tolk har medvirket ved forkyndelsen.
Såfremt ansøgeren er repræsenteret ved advokat, underrettes alene advokaten om direktoratets afgørelse.
Direktoratet for Udlændinge har den 5. december 1994
udsendt meddelelse nr. 20/94 om underretning af politiet om afgørelser efter udlændingelovens § 9 og meddelelse nr. 29/94 om proceduren i forbindelse med underretning af ansøgerens advokat om sagen afgørelse og
sagsbehandlingsskridt. Meddelelserne vedlægges som bilag 13 og 14 til betænkningen.

42

Kapitel 7.
Statsamternes nuværende arbejdsopgaver og publikumsekspedition.
7.1. Indledning.
Statsamterne er selvstændige institutioner under Indenrigsministeriet. Statsamterne er pålagt forskellige opgaver i forhold til borgerne i de respektive amter og
København.
Der eksisterer i dag 14 statsamter og Københavns Overpræsidium, der som udgangspunkt har samme arbejdsområder, som de øvrige statsamter.
7.2. Statsamternes nuværende arbejdsopgaver.
Statsamternes juridiske opgaver dækker i dag et meget
varieret felt og er kendetegnet ved, at statsamterne i
visse sagstyper træffer afgørelser i første instans,
f.eks. på det familieretlige område, og i andre sagstyper træffer afgørelser efter indbringelse af borgerne,
f.eks. i byggelovssager, hvor borgerne kan indbringe
kommunernes afgørelser i henhold til byggeloven, for så
vidt angår retlige spørgsmål, for statsamtet.
Følgende arbejdsopgaver er fælles for samtlige statsamter:
Inden for det person- og familieretlicre område:
a. Ægteskab.
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Ægteskabs indgåelse trods ung alder. Godkendelse af
udenlandske skilsmisser. Fritagelse for skifte.
b. Ægteskabs opløsning.
Separations- og skilsmissebevillinger. Samværsret. Ægtefællebidrag. Børnebidrag. Fri proces i ægteskabssager.
c. Børn af ugifte forældre.
Faderskabssager. Fritagelse"for at oplyse barnefaderens
navn. Børnebidrag. Samværsret.
d. Forældremyndighedssager.
Fælles forældremyndighed. Ophør af fælles forældremyndighed. Overførelse af forældremyndighed. Forældremyndighed efter dødsfald. Fri proces i forældremyndighedssager
e. Indfødsretssager, navnesager, adoptionssager, umyndiges midler, værgebeskikkelser, værgemålsregnskaber,
båndlagte midler, eksekutorbevillinger.
Bevillinger til fri proces inden for det almindelige
retssystem.
Stempelsager.
Spørgsmål om stempling af dokumenter kan af borgerne og
tinglysningskontorerne indbringes for statsamterne.
Byggelovssager.
Det Psykiatriske Patientklagenævn.
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Patienter, der er indlagt på psykiatriske afdelinger,
kan klage over forskellige former for tvangsmæssig behandling til patientklagenævnene, der har sekretariat i
statsamterne.
Sager vedrørende sociale pensioner.
Statsamterne er sekretariat for revaliderings- og pensionsnævnene.
Andre områder.
Inddrivelse af bidrag i udlandet, strandingssager, indkvartering af flygtninge fra det tidligere Jugoslavien
mv.
Som bilag 15 til betænkningen vedlægges organisationsplanen for Fyns Statsamt. Organisationen er overladt
til det enkelte embede selv, og den vedlagte plan viser
en mulig opbygning i et statsamt med tre kontorchefer.
De fleste statsamter har to kontorchefer.
7.3. Statsamternes publikumsekspedition.
Indretningen af statsamternes publikumsekspedition er
overladt til hvert enkelt statsamt. Ekspeditionerne er
dog alle steder indrettet på en sådan måde, at der er
mulighed for at yde en god betjening af borgerne.
Der forekommer i ret vidt omfang henvendelser fra publikum såvel med som uden forudgående aftale. Der foreligger ikke landsdækkende opgørelser over antallet af
henvendelser uden forudgående aftale, men en optælling
i Fyns Statsamt i uge 8/1995 viste, at 162 borgere henvendte sig på denne måde med forespørgsler, for at af-

45
hente blanketter, aflevere ansøgninger mv.
Fyns Statsamt har endvidere oplyst, at publikumsekspeditionen er placeret sammen med statsamtets journal og
telefonbetjening, som udgør en enhedsfunktion. Denne er
blevet oprettet for at opnå rationelle sagsgange og for
at kunne betjene publikum bedst muligt.
Drejer henvendelsen sig om en verserende sag, kan medarbejderen ved skranken straks finde sagen via edbjournaliseringssystemet og se, hvem der er sagsbehandler. Borgeren bliver bedt om at vente på sagsbehandleren i det tilstødende venteværelse.
Sagsbehandleren vil byde borgeren ind på sit kontor,
medmindre der er tale om, at borgeren vil give en kort
besked eller ønsker et enkelt spørgsmål besvaret.
Drejer henvendelsen sig ikke om en verserende sag, vil
medarbejderen søge at besvare stillede spørgsmål og
eventuelt udlevere ansøgningsskemaer. Ved aflevering af
ansøgningsskemaer kontrolleres, om ansøgningen er udfyldt korrekt og nødvendige bilag vedlagt, ligesom medarbejdere i publikumsekspeditionen modtager gebyr, som
skal betales for skilsmissebevilling og navnebeviser.
Statsamtets personale vil endvidere kunne være behjælpelige med oplysninger, om hvilket af statsamterne en
ansøgning retteligt bør indsendes til.
Hvis henvendelsen kræver mere undersøgelse, eller de
stillede spørgsmål er vanskelige, vil den vagthavende
jurist eller sagsbehandler med særlig viden inden for
et specialområde blive tilkaldt.
Det samme gælder, hvis der er et særligt behov for en
"straks-afgørelse", som skal træffes af en sagsbehand-
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ler, f.eks. godkendelse af udenlandske skilsmisser eller skiftefritagelse, jf. nedenfor.
Medarbejderne i publikumsekspeditionen er vant til og
øvede i at tage imod og betjene mange forskellige mennesker, herunder udlændinge, hvis henvendelser er steget meget i antal i de senere år.
Egentlige "straks-afgørelser" forekommer, men ikke i
stort antal, idet statsamternes hovedarbejdsopgaver er
koncentreret omkring partstvister, som ikke kan afgøres
ved den ene parts fremmøde alene.
Et af statsamternes store arbejdsområder er skilsmisseog separationssager inden for ægteskabslovgivningen,
hvor statsamtet forestår vilkårsforhandling mellem parterne, vejleder om konsekvenser af separation eller
skilsmisse for så vidt angår børn, forældremyndighed,
bidrag, pension og det udlændingeretlige opholdsgrundlag osv. Statsamtet varetager tillige den obligatoriske
partshøring forud for afgørelser på området.
Statsamtet træffer således her på administrativ basis
beslutninger, der i andre lande er placeret i familieretlige domstole.
Statsamterne træffer som anført afgørelser i publikumsekspeditionen, hvor der måtte være behov herfor, for så
vidt angår udenlandske skilsmisser, skiftefritagelser,
anerkendelse af faderskab og (hvis begge forældre møder
op) godkendelse af fælles forældremyndighed. De førstnævnte sagstyper er kendetegnet ved, at der er tale om
ansøgningssager med en part, hvilket netop åbner op for
den mulighed, at der kan træffes afgørelse med det samme.
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I bilag 16 til betænkningen findes en gennemgang af
sagsforløbet i en separationssag.
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Kapitel 8.
Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende udlægning til
statsamterne af afgørelser i 1. instans af EU-sager,
opholds- og arbejdssager, pas-sager og sager vedrørende
opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn.
8.1. Indledning.
Ekspertarbejdsgruppen er i henhold til dens kommissorium anmodet om at overveje ressortomlægninger mellem Indenrigsministeriet, Direktoratet for Udlændinge og
statsamterne i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser i henhold til
udlændingeloven, herunder afdække eventuelle effektivitetsmæssige, servicemæssige, administrative, personalemæssige og forvaltningsmæssige problemer, der måtte være forbundet med en sådan kompetenceoverførelse.
Arbejdsgruppen har på baggrund af de fra Direktoratet
for Udlændinge indhentede oplysninger om sagsgange mv.
drøftet de hensyn, som kan anføres for og imod en udlægning af afgørelser i EU-sager, sager vedrørende opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3, pas-sager og sager vedrørende
opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn (§ 9,
stk. 2, nr. 1).
8.2. Sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen.
Arbejdsgruppen har til brug for sine overvejelser noteret sig, at alle EF/EØS- statsborgere er visumfri ved
indrejse til Danmark, og at de fleste ansøgninger om
opholdsbevis/opholdstilladelse i medfør af EF/EØS-be-
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kendtgørelsen derfor indgives her i landet af personer,
der lovligt opholder sig her.
Arbejdsgruppen har endvidere noteret sig, at det samlede sagsantal opgjort på personer efter det af Direktoratet for Udlændinge oplyste i 1993 udgjorde ca. 3000
sager og for første halvdel af 1994 ca. 2500 sager. Arbejdsgruppen har noteret sig, at opgaven i dag varetages på centralt hold af ca. 2 årsværk, inklusiv
støttefunktionernes belastning.
EU-sagerne behandles i dag efter et i forhold til de
øvrige sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingeloven selvstændigt regelsæt, hvorfor arbejdsgruppen finder, at området umiddelbart er velegnet til
udlægning til statsamterne, som også turnusundersøgelsen i sin enkle model peger på.
Turnusundersøgelsen vurderer således, at EU-sagerne
normalt er uproblematiske, og at en kompetenceudlægning
ikke vil give anledning til kvalitetsproblemer. Der er
ikke særlige styringsmæssige hensyn, som taler for, at
disse sager skal behandles centralt.
En decentral sagsbehandling i tilknytning til ekspeditionen vil i følge turnusundersøgelsen være hurtigere
og formentlig mere ressourceeffektiv end i dag. Disse
fordele må ifølge turnusundersøgelsen opvejes mod
ulemperne i form af større afstand til nærmeste ekspeditionssted.
Efter arbejdsgruppens opfattelse må der endvidere lægges afgørende vægt på, at sagsbehandlingen i langt hovedparten af sagerne er relativt enkel og enstrenget,
og at den typisk vil være et anliggende udelukkende
mellem ansøgeren, der skal fremlægge det relevante ma-
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teriale, og den sagsbehandlende myndighed. Dette vil
næsten altid være tilfældet, for så vidt angår almindelige lønmodtagere, der søger om udstedelse af
EF/EØS-opholdsbevis efter EF-bekendtgørelsens §§ 6 og
7. På tilsvarende vis vil det forholde sig i tilfælde
af ansøgning om opholdstilladelse efter bekendtgørelsens § 14 .
Det vil sjældnere komme på tale, at den sagsbehandlende
myndighed skal søge oplysninger om faktiske forhold fra
andre end ansøgeren til brug for sagens afgørelse.
Hovedparten af EU-sagerne har således en sådan karakter, at de efter arbejdsgruppens opfattelse er velegnede til udlægning til statsamterne. Det bemærkes herved,
at statsamterne fra bl.a. det familieretlige område er
velkendt med juridisk sagsbehandling i konkrete sager.
Et yderligere moment, som taler for en udlægning af
dette sagsområde, er, at langt hovedparten af sagerne
starter ved indgivelse af ansøgning her i landet. Sagerne har således såvel i kraft af ansøgers ophold her
i landet som i kraft af et eventuelt arbejdssteds beliggenhed her i landet en række lokale tilknytningsmomenter, hvilket gør det naturligt at udlægge dette
sagsområde.
Et andet forhold, som med vægt taler for en udlægning
af dette sagsområde, er, at en stor del af sagerne vedrørende udstedelse af EF/EØS-opholdsbevis til lønmodtagere ikke kræver megen oplysning af sagens faktiske omstændigheder, men er egnede til at blive afgjort på
stedet eller umiddelbart efter indgivelse af ansøgning.
Der vil derfor også være effektivitetsmæssige fordele
ved at udlægge sådanne sager til statsamterne, idet ansøger herved vil få mulighed for at møde personligt op
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i vedkommende statsamt og få sin sag behandlet umiddelbart efter.
Det vil i den forbindelse være af betydning for opnåelsen af en eventuel effektivitets- og ressourcemæssig
gevinst ved en udlægning af disse sager til statsamterne, at det besluttes i hvert enkelt statsamt at lade de
allerede eksisterende publikumsekspeditioner så vidt
muligt organisere i lighed med direktoratets publikumsekspedition, der har en stor betydning netop i forhold
til disse sagskategorier. Herigennem vil det kunne sikres, at de effektivitetsmæssige fordele, som er knyttet
til Direktoratet for Udlændinges publikumsekspedition,
vil kunne overføres til sagsbehandlingen af ansøgninger
indgivet uden for det storkøbenhavnske område.
Arbejdsgruppen finder det imidlertid på nuværende tidpunkt, hvor der ikke foreligger nogen erfaringer med
statsamternes administration af opholds- og arbejdstilladelsessager, det vanskeligt at vurdere, hvorvidt det
henset til de enkelte statsamters lokale struktur vil
være hensigtsmæssigt at oprette sådanne publikumsekspeditioner.
En udlægning af EU-sagerne fra en central instans til
en række decentrale myndigheder vil dog give anledning
til visse problemer. Disse udgør efter arbejdsgruppens
opfattelse imidlertid ikke uoverstigelige hindringer
for en udlægning af dette sagsområde:
Sagsbehandlingen vil i visse sager vedrørende EF/EØSopholdsbevis eller opholdstilladelse kunne være koncentreret omkring bevisproblemer i familiesammenføringssager efter EF/EØS bekendtgørelsens §§ 7 og 14 eller mere principielle juridiske spørgsmål, f.eks. fortolkning af domme fra EU-domstolen, ved behandling af
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sager om opholdsbevis til næringsdrivende og tjenesteydelsesmodtagere efter bekendtgørelsens § 6 eller studerende efter § 10, stk. 2.
Flere af sagerne vedrørende tjenesteydelsesmodtagere er
således karakteriseret ved, at arbejdsstederne her i
landet er en landsdækkende organisation, der i de forskellige statsamter driver nogenlunde ens. opbyggede institutioner.
Disse forhold er dog efter arbejdsgruppens opfattelse
ikke til hinder for en udlægning af EU-sagerne til
statsamterne, men må kunne afhjælpes ved en central
styring fra den instans på udlændingeområdet, som tillægges klage- og styringsbeføjelse, jf. kapitel 11.
Arbejdsgruppen skal her pege på, at man inden for andre
juridiske områder har foretrukket en decentral sagsbehandling i lignende sagstyper kombineret med rekursinstansens stramme styring i form af vejledninger, cirkulærer, årlige kurser og andre former for instruktioner.
Dette vil være en arbejdsform, der er statsamterne bekendt fra det familieretlige område.
En udvidet benyttelse af klage- og styringsbeføjeisen
vil kunne være forbundet med dels vanskeligheder med at
nedfælde de fornødne retningslinier for sagernes behandling i en præcis skriftlig form dels et øget ressourceforbrug hos klage- og styringsinstansen. Disse forhold taler dog ikke imod en udlægning af denne sagstype.
Arbejdsgruppen har endelig noteret sig, at hvis en
EU/EØS-statsborger skifter bopæl i Danmark og hermed
får et nyt opholds/bopælsamt, må det i følge turnusundersøgelsen være det nye opholds/bopælsamt, der i til-
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fælde af en ansøgning fra den pågældende skal behandle
sagen og rekvirere akterne fra det statsamt, som tidligere har behandlet sagen.
Arbejdsgruppen vil henlede opmærksomheden på, at en udlægning til statsamterne i givet fald vil indebære én
yderligere sagsekspedition i forbindelse med en oversendelse af sagen. Det skal dog herved bemærkes, at det
ved en teknologisk videreudvikling af Udlændingeregisteret på længere sigt vil kunne vise sig muligt at gennemføre en sagsbehandling på rent elektronisk grundlag
mellem flere myndigheder, uden at der af denne grund
opstår forsinkelser i sagsbehandlingen.
Elfter arbejdsgruppens opfattelse vil dette forhold, som
kun vil berøre en del af EU-sagerne, og som næppe vil
føre til nogen afgørende effektivitetsforringelse af
sagsbehandlingen, dog ikke tale afgørende imod en udlægning af denne sagstype.
Arbejdsgruppen forudser endvidere, at en videreudvikling af Udlændingeregisteret og statsamternes tilkobling hertil vil udjævne disse forhold.
Arbejdsgruppen finder endvidere, at der i tilfælde af
udlægning til statsamterne må fastsættes regler om inddragelse og forlængelse af opholdsbeviser og opholdstilladelser, idet det forekommer naturligt, at statsamtet, der eventuelt måtte have udstedt et opholdsbevis
eller en opholdstilladelse, også må have kompetence til
at foretage inddragelse og forlængelse. På tilsvarende
måde vil konsekvensen af en udlægning af EU-sagerne til
statsamterne være, at statsamterne i det omfang, de får
oplysning om en skilsmisse eller separation, må undersøge, i hvilket omfang opholdsbeviset eller opholdstilladelsen til det pågældende familiemedlem er meddelt i
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medfør af udlændingelovens § 9 eller i medfør af EUreglerne.
Der vil i den situation, hvor en ansøgning skal bedømmes såvel efter reglerne i EF/EØS-bekendtgørelsen som
efter udlændingelovens øvrige regler, opstå en række
afgrænsningsproblemer som følge af en udlægning, hvilket må løses ved præcise regler for rækkefølgen af sagernes behandling og sagernes oversendelse til anden
myndighed. Den ekstra arbejdsgang, som vil være forbundet med en videresendelse af disse sager, vil dog næppe
indebære en nævneværdig effektivitetsmæssig forringelse
i forhold til det samlede sagsområde.
Efter en samlet afvejning af de ovenfor beskrevne fordele og ulemper ved en udlægning er det arbejdsgruppens
opfattelse, at EU-sagerne kan udlægges til statsamterne: Området forekommer velegnet til udlægning henset
til områdets selvstændige og velafgrænsede karakter og
henset til, at hovedparten af sagerne er rimeligt enkle
at behandle. Hertil kommer, at ansøgningen typisk indgives på et tidspunkt, hvor udlændingen lovligt opholder sig her i landet. EU-sagerne har således et lokalt
islæt ved, at sagerne angår udlændinge, der opholder
sig inden for vedkommende statsamts område. Endelig vil
der kunne være effektivitetsmæssige fordele ved en udlægning af disse sager, i det omfang disse sager vil
kunne afgøres på stedet.
De fremførte indvendinger, der vil kunne løses ved præcise centralt fastsatte retningslinier, forekommer ikke
uoverstigelige.
Hvis det måtte blive besluttet, at en sådan udlægning
skal finde sted, er det arbejdsgruppens opfattelse, at
en eventuel udlægning udgør en sådan nyordning i for-
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hold til de hidtidige sagsbehandlingsordninger og kompetencefordelinger inden for udlændingelovens område,
at ordningen bør etableres som en forsøgsordning, der
undergives en evaluering efter udløbet af en treårig
periode. Gruppen bemærker herved, at medarbejderne i
statsamterne ikke i dag er i besiddelse af særlig indsigt på området, men at en prøveperiode af den foreslåede længde vil kunne råde bod herpå.
Såfremt en udlægning af disse sager skal finde sted, er
det arbejdsgruppens vurdering, at statsamterne vil have
behov for at få tilført ca. 3 årsværk til behandlingen
af disse sager. Direktoratet for Udlændinge har som
ovenfor nævnt oplyst, at der i dag anvendes ca. 2 årsværk hertil i direktoratet. Det må imidlertid på baggrund af det fra statsamterne oplyste skønnes, at
statsamterne som følge af decentraliseringen af opgaverne, den mindre tætte styring og den manglende ekspertise på området vil have behov for ca. 3 årsværk til
løsning af denne opgave.
Det ressourcemæssige merforbrug ved en udlægning af
disse sager er dog efter arbejdsgruppens opfattelse
ikke et moment, der taler afgørende imod en udlægning
af denne sagstype.
8.3. Opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens § S, stk. 2, nr. 3.
Arbejdsgruppen har til brug for sine overvejelser noteret sig, at der for så vidt angår sager, der falder inden for det almindelige arbejdsmarked, skal indhentes
en udtalelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd, se
nærmere ovenfor under pkt. 5.1.1.
I sager, der falder uden for det almindelige arbejds-
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marked, foretager direktoratet efter forud fastlagte
procedurer høring af centrale organisationer og myndigheder, f.eks. Dansk Artistforbund, Dansk Idrætsforbund,
Sundhedsstyrelsen eller Erhvervsfremmestyrelsen, se
ovenfor under pkt. 5.1.2.
Det samlede sagsantal opgjort på personer udgjorde i
1993 i alt 3522 sager, hvoraf 218 sager faldt inden for
det almindelige arbejdsmarked. For første halvdel af
1994 var tallene henholdsvis 2733 og 106.
Direktoratet for Udlændinge har endvidere oplyst, at et
skøn over forbruget af årsværk viser, at der er anvendt
ca. 1,5 årsværk på disse sager.
Arbejdsgruppen har endelig noteret sig, at ca. 9 0% af
alle ansøgningerne efter det af direktoratet oplyste
indgives fra udlandet.
Direktoratet for Udlændinge forlanger i disse sager efter fast praksis, at der indgives en personlig ansøgning fra ansøgeren og ikke fra firmaet, og at ansøgeren
møder personligt frem på ambassaden af hensyn til identitetskontrollen.
Arbejdsgruppen skal som udgangspunkt bemærke, at der
her er tale om et afgrænset område af juridisk karakter, og at statsamterne fra bl.a. det familieretlige
område er velkendt med juridisk sagsbehandling i konkrete sager. Dette er efter arbejdsgruppens opfattelse
et moment, der umiddelbart taler for, at en udlægning
til statsamterne af dette sagsområde kan finde sted.
Et yderligere moment, der kunne tale for sagernes udlægning, er det forhold, at der i sagerne inden for det
almindelige arbejdsmarked foretages høring af de lokale
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arbejdsmarkedsråd. Dette lokale islæt må dog ikke overspilles, da kun 218 sager ud af det samlede sagsantal
på 3.522 opgjort på personer faldt inden for det
almindelige arbejdsmarked.
Et væsentligt moment, som peger imod en udlægning af
disse sager, er, at langt størstedelen af ansøgningerne
indgives fra udlandet. Disse sager indeholder for det
første næppe noget stort lokalt islæt, og ansøgerne vil
næppe opnå en forøget nærhed til afgørelsesmyndigheden
ved en decentralisering fra direktoratet til statsamterne. De pågældende sager indeholder derfor ikke i almindelighed lokale tilknytningsmomenter, der eventuelt
kunne styrke sagsoplysningen og nedbringe sagsbehandlingstiden.
For ansøgeren, der netop befinder sig i udlandet, vil
det ikke føles som en serviceforbedring, at sagen behandles i et statsamt, ligesom det heller ikke kan forventes, at der opnås nogen effektivitetsmæssig forbedring ved en udlægning til statsamterne.
Samtidig vil en udlægning af sager, hvor ansøgningerne
indgives fra udlandet, forudsætte en stillingtagen til,
hvorvidt repræsentationerne skal sende sagen direkte
til vedkommende statsamt i stedet for til Direktoratet
for Udlændinge. En sådan direkte fremsendelse vil forudsætte klare instrukser til repræsentationerne dels om
at undersøge grundlaget for den indgivne ansøgning om
opholdstilladelse, dels om til hvilket statsamt sagen i
givet fald skulle sendes.
En anden mulighed kunne efter arbejdsgruppens opfattelse være - for at spare repræsentationerne for dette arbejde - at instruere dem om at indsende sagen til Direktoratet for Udlændinge, der herefter skulle foretage
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videresendeisen af sagen til det relevante statsamt.
Dette vil imidlertid indebære en ekstra arbejdsgang i
sagsbehandlingen.
Der vil endvidere i den situation, hvor en ansøgning
skal bedømmes såvel efter udlændingelovens § 9, stk. 2,
nr. 3, som efter udlændingelovens øvrige regler, opstå
en række afgrænsningsproblemer som følge af en udlægning. Dette må løses ved præcise regler for rækkefølgen
af sagernes behandling og sagens oversendelse til anden
myndighed. Den ekstra arbejdsgang, som vil være forbundet med videresendelse af disse sager, vil dog næppe
indebære en nævneværdig effektivitetsmæssig forringelse
i forhold til det samlede sagsområde.
Arbejdsgruppen har noteret sig, at med hensyn til sager , der falder inden for det almindelige arbejdsmarked, indgår arbejdsmarkedsrådets udtalelse alene som et
element i sagsbehandlingen og vil således ikke blive
lagt uprøvet til grund. Arbejdsgruppen har endvidere
noteret sig, at der efter gældende praksis i dag skal
foretages en selvstændig vurdering hos udlændingemyndighederne af, om betingelserne i udlændingelovens § 9,
stk. 2, nr. 3, er opfyldt. En sådan selvstændig vurdering vil undertiden kunne føre til en tilsidesættelse
af arbejdsmarkedsrådenes udtalelser, idet disse til tider kan være noget uensartede.
Efter arbejdsgruppens opfattelse kan der på dette område være behov for en klarlæggelse af, hvilke situationer dette drejer sig om. Det vil være vanskeligt for
det enkelte statsamt uden præcise og omfattende instruktioner fra en central instans at tilsidesætte en
indstilling fra det pågældende arbejdsmarkedsråd.
Eventuelle problemer ved en regionaliseret sagsbehand-
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ling af disse sager, f.eks i situationer, hvor der
eventuelt måtte være behov for at tilsidesætte en rådserklæring, hvor der måtte være behov for en ensartet
fortolkning på landsplan, eller hvor der måtte være behov for retningslinier vedrørende sagsoplysningen i øvrigt, vil dog i et vist omfang kunne afhjælpes via instruktion fra den instans på udlændingeområdet, som
tillægges klage- og styringsbeføjelse, jf. kapitel 11.
Det vil imidlertid være vanskeligt at udstede så præcise og omfattende instruktioner, som statsamterne vil
have behov for ved behandlingen af disse sager, ligesom
der må påregnes et øget ressourceforbrug hos klage- og
styringsinstansen.
De sager, der falder uden for det almindelige arbejdsmarked, og som udgør hovedparten af sagerne om opholds og arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk.
2, nr. 3, er karakteriseret ved, at Direktoratet for
Udlændinge efter forud fastlagte procedurer foretager
høring af centrale organisationer og myndigheder,
f.eks. Dansk Artistforbund, Danmarks Idrætsforbund,
Sundhedsstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen. Disse
procedurer er i mange tilfælde ikke nedskrevne. For
disse centrale organisationer/myndigheder vil det være
forbundet med en betydelig besværliggørelse af arbejdsprocessen, hvis den fremtidige forhandlingspartner ikke
er en central myndighed, men i stedet 14 regionale myndigheder samt Overpræsidiet.
En mulig afhjælpning af dette problem kan dog ligge i,
at kompetencen til at aftale de fornødne procedurer med
de centrale organisationer/myndigheder fremover lægges
hos den instans på udlændingeområdet, som tillægges
klage- og styringsbeføjelse, jf. kapitel 11, med en udvidet central styring af statsamternes sagsbehandlings-
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procedurer.

Såfremt det b e s l u t t e s at udlægge d e n n e type sager,
D i r e k t o r a t e t for U d l æ n d i n g e imidlertid oplyst,
vil være
at

har

at det

forbundet m e d et særdeles b e t y d e l i g t arbejde

foretage en fremtidig nedfældning af de nødvendige

p r o c e d u r e r i forhold til de centrale o r g a n i s a t i o n e r og
myndigheder.

Hertil k o m m e r v a n s k e l i g h e d e n ved at give

s å d a n n e v e j l e d n i n g e r en præcis s k r i f t l i g form,

som gør

d e m u m i d d e l b a r t a n v e n d e l i g e ved b e h a n d l i n g e n af den enk e l t e sag.

Hertil kommer,

at de typiske a n s ø g n i n g s o m r å d e r ,

f.eks.

l a n d b r u g s k a n d i d a t e r fra A f r i k a ,

p r a k t i k a n t e r til større

erhvervsvirksomheder,

teltarbejdere og spe-

artister,

c i a l i s t e r på s u n d h e d s o m r å d e t ,
gruppe,

u d g ø r en så uensartet

at der synes at eksistere et overordnet behov

for central

sagsbehandling.

A r b e j d s g r u p p e n er af den opfattelse,

at en beslutning

om u d l æ g n i n g af s a g e r n e efter u d l æ n d i n g e l o v e n s
stk.

2,

nr.

§ 9,

3, må a f h æ n g e af en a f v e j n i n g af på den ene

side fordelene v e d at udlægge et v e l a f g r æ n s e t ,

juridisk

p r æ g e t s a g s o m r å d e og på den a n d e n s i d e ulemperne forb u n d e t med det b e t y d e l i g e behov for en central

styring

af det p å g æ l d e n d e o m r å d e og med s a g e r n e s manglende lokale

islæt.

A r b e j d s g r u p p e n finder det rettest,

h e n s e t til en sådan

a f v e j n i n g s k o m p l e k s e karakter at u n d l a d e at
m e d en indstilling om,
lægges.

fremkomme

hvorvidt d e t t e område bør ud-

M a n kan dog ikke pege på n o g l e effektivitets-

m æ s s i g e grunde h e r t i l .

A r b e j d s g r u p p e n h a r u n d e r sine d r ø f t e l s e r om en eventuel
u d l æ g n i n g af sagerne efter u d l æ n d i n g e l o v e n s § 9,

stk.
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2, nr. 3, tillige berørt spørgsmålet om inddragelse og
forlængelse af opholdstilladelser meddelt i henhold til
denne bestemmelse, jf. nærmere herom i afsnit 9.2.11.
8.4. Pas-sager.
Pas-sager behandles af Direktoratet for Udlændinge i
samarbejde med landets politikredse i tilfælde, hvor
ansøgeren er bosiddende uden for Storkøbenhavn.
Disse sager omfatter såvel konventionspas, der i henhold til FN's flygtningekonvention udstedes til flygtninge med konventionsstatus (udlændingelovens § 7, stk.
1), som fremmedpas, der udstedes til de facto-flygtninge (udlændingelovens § 7, stk. 2) og til udlændinge med
anden tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, som
har mistet deres nationalitetspas og ikke har mulighed
for at få udstedt nyt pas via deres eget lands repræsentation i Danmark.
Arbejdsgruppen har noteret sig, at der inden for dette
område er tale om et relativt stort antal sager, og at
en ansøgning kan fremkomme selvstændigt, i forbindelse
med en asylsag eller i en familiesammenføringssag. I
sidstnævnte tilfælde kræves ofte en dyberegående juridisk behandling af sagen.
Arbejdsgruppen har endvidere noteret sig, at det ved
behandlingen af pas-sagerne oftest er nødvendigt at
indhente akterne i den pågældende udlændings udlændingesag, idet det er nødvendigt dels at fastslå udlændingens opholdsgrundlag her i landet, dels - ved de factoflygtninge/andre udlændinge med tidsubegrænset opholdstilladelse - at afgøre, om udlændingebekendtgørelsens
betingelser er opfyldt.
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Arbejdsgruppen finder, at denne tætte forbindelse til
andre sagstyper inden for udlændingeområdet bevirker,
at pas-sagerne bør behandles af samme myndighed, som
behandler familiesammenførings- og asylsager . Det bemærkes herved, at arbejdgruppen i kapitel 9 anbefaler,
at familiesammenføringssagerne fortsat skal behandles i
Direktoratet for Udlændinge, og at arbejdsgruppen i kapitel 3 har afstået fra at behandle spørgsmålet om en
udlægning af asylsager. Hvis behandlingen af pas-sagerne blev udlagt til statsamterne, ville det være nødvendigt med en formel rekvisition af akter fra direktoratet, hvilket dels ville medføre en ressource- og tidskrævende ekstra arbejdsgang i sagsbehandlingen, dels
ville kunne medføre forvaltningsretlige problemer, hvis
de rekvirerede akter indeholdt oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller andre følsomme oplysninger. Pas-sagernes kompleksitet bevirker endvidere, at der
hyppigt vil være behov for at søge oplysninger fra andre myndigheder til belysning af sagerne. Gruppen bemærker herved, at der ofte vil være tale om at skulle
fremskaffe oplysninger fra udlandet via Udenrigsministeriet eller fra andre danske myndigheder, f.eks Rigspolitichefen. Dette behov for indhentelse af oplysninger fra andre centrale myndigheder taler for, at passagerne må underkastes central styring af én myndighed.
En styring af disse sager tilsiger efter arbejdsgruppens opfattelse, at antallet af sagsbehandlende myndigheder i samme instans begrænses mest muligt for herigennem at opnå fast praksisdannelse og ensartede vurderinger af indhentede oplysninger.
Arbejdsgruppen har på denne baggrund ikke fundet ressource-, effektivitets- eller servicemæssige hensyn,

63
der opvejer hensynet til behovet for den bedste overordnede styring af sagsbehandlingen og sikring af den
bedst mulige oplysning og ensartet afgørelse af sagerne .
Arbejdsgruppen er på denne baggrund af den opfattelse,
at sagerne har en sådan karakter, at en decentralisering af sagsbehandlingen ved en udlægning til statsamterne ikke bør finde sted. Tilsvarende synspunkter
vil efter arbejdsgruppens opfattelse gøre sig gældende,
for så vidt angår forlængelser af gyldighedsperioderne
for pas.
Arbejdsgruppen har i kapitel 10 overvejet, om der eventuelt måtte være et behov for at indføre en ordning,
hvorefter ansøgninger i pas-sager indgives til statsamterne. Arbejdsgruppen har imidlertid valgt at afvise
en sådan ordning, da politiet i øvrigt er pas-udstedende myndighed og herigennem vil blive inddraget i sagen.
8.5. Sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1, jf.
udlændingebekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 1.
Arbejdsgruppen finder, at dette sagsområde er særdeles
velegnet til at udlægge til statsamterne. Sagerne er
enkle og sjældent kombineret med andre ansøgningsgrundlag.
Afgørende er efter arbejdsgruppens opfattelse tillige,
at statsamterne i forvejen tager del i behandlingen af
disse sager som adoptionsbevillingsudstedende myndighed
og dermed har fuldt kendskab til sagens oplysninger.
Lægges kompetencen til at træffe afgørelse om opholdstilladelse ud til statsamterne, forenkles sagsgangene.
Det må på denne baggrund lægges til grund, at der vil
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kunne opnås en hurtigere sagsafslutning og fastlæggelse
af de retlige relationer adoptanter og barn imellem,
hvilket adoptanterne ofte er særdeles interesserede i.
En eventuel udlægning må således antages at ville føles
som en serviceforbedring af ansøgerne.
Arbejdsgruppen skal pege på de effektivitets- og servicemæssige fordele ved at lade statsamterne behandle sagen om opholdstilladelse sammen med adoptionssagen.
Det forekommer derfor naturligt, når den amtskommunale
forberedelse af adoptionssagen er tilendebragt, og sagen oversendes til statsamtet, at lade statsamtet vejlede adoptivforældrene her i landet om indgivelse af
ansøgning om opholdstilladelse til adoptivbarnet. I de
situationer, hvor adoptionssagen rejses via en ansøgning indgivet til en dansk repræsentation i udlandet,
må repræsentationerne instrueres om, at ansøgningen i
givet fald skal sendes til vedkommende statsamt. I de
tilfælde, hvor adoptionssagen rejses af en organisation, vil de pågældende organisationer uden vanskelighed
kunne blive instrueret om de nye arbejdsgange ved indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse.
Arbejdsgruppen finder endvidere, at der i tilfælde
af udlægning til statsamterne må fastsættes regler
om eventuel inddragelse og forlængelse af opholdstilladelser, idet det forekommer naturligt, at
statsamtet, der eventuelt måtte have udstedt en opholdstilladelse til et udenlandsk adoptivbarn, også
må have kompetence til i givet fald at foretage
inddragelse og forlængelse af tilladelsen.
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Kapitel 9.
Udvalgets overvejelser vedrørende udlægning af andre
sagskategorier end sager om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3, pas-sager og sager om opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn (§ 9, stk. 2,
nr. 1) .
9.1. Oversigt over Direktoratet for Udlændinges sagskategorier.
Arbejdsgruppen vil nedenfor kort berøre de øvrige sagskategorier, der ikke falder under asylsagsgruppen, og
som omfatter:
- Sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, og § 9, stk. 2, nr. 1, der
omfatter alle familiesammenføringsmulighederne.
- Opholds- og eventuel arbejdstilladelse i medfør af
udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, ifølge hvilken
der kan meddeles opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde taler derfor.
- Visumsager.
- Sager om tilbagerejsetilladelse til udlændinge, som
opholder sig i Danmark.
- Sager vedrørende administrativ udvisning.
- Høring fra anklagemyndigheden i sager vedrørende udvisning ved dom.
- Afvisningssager.
- Sager om ophævelse af indrejseforbud.
- Alders- og navnerettelser.
- Sager om udstedelse og forlængelse af midlertidige
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opholdstilladelser til personer fra det tidligere Jugoslavien (særlovssager).
- Sager om inddragelse og forlængelse af de i kapitel 9
omhandlede opholdstilladelser, der måtte være givet
med henblik på varigt eller midlertidigt ophold her i
landet.
9.2. Udvalgets overvejelser.
9.2.1. Generelle overvejelser.
De mange forskelligartede opgaver varetages alle i dag
af Direktoratet for Udlændinge, hvilket har givet arbejdsgruppen anledning til at drøfte hensigtsmæssigheden ved at foretage en udlægning af visse af sagskategorierne til statsamterne. Arbejdsgruppen har videre
fundet, at statsamternes juridiske viden og erfaring
fra behandlingen af sager på andre retsområder burde
indgå som et element i denne drøftelse.
Arbejdsgruppen opfatter den overvejende del af disse
sagskategorier som værende juridisk særdeles komplekse.
Indledningsvis bemærkes, at en effektivitetsmæssig gevinst ved en udlægning af sager til statsamterne alene
vil berøre de sager, hvor ansøgning om opholdstilladelse indgives her i landet, og hvor de effektivitetsmæssige fordele ved en "straks-behandling" af sagerne
ved personlig henvendelse til den myndighed, der skal
træffe afgørelse, vil kunne spille en rolle.
Videre bemærkes, at en stor del af familiesammenføringssagerne starter ved, at der indgives ansøgning til
en dansk repræsentation i udlandet. Sagens tilknytning
til et bestemt statsamt i Danmark vil derfor i mange
tilfælde alene bestå i form af den herboende references
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bopæl eller ophold i området. Familiesammenføringssagerne vil derfor ikke i almindelighed være kendetegnet
ved lokale tilknytningsmomenter, der kunne styrke sagsoplysningen eller nedbringe sagsbehandlingstiden. Der
vil dog, for så vidt angår forlængelses- og inddragelsessager, i videre udstrækning være tale om lokale tilknytningsmomenter, jf. afsnit 9.2.11.
Ansøgeren, der netop befinder sig i udlandet, vil ikke
opnå en serviceforbedring ved, at sagen bliver behandlet i et statsamt, ligesom det heller ikke kan forventes, at der opnås nogen effektivitetsmæssig forbedring
ved en udlægning til statsamterne, jf. ovenfor.
Herudover vil en udlægning af sager, hvor ansøgningerne
indgives fra udlandet, forudsætte en stillingtagen til,
hvorvidt repræsentationerne skulle sende sagen direkte
til vedkommende statsamt i stedet for til Direktoratet
for Udlændinge. En sådan direkte fremsendelse vil forudsætte klare instrukser til repræsentationerne dels om
at undersøge grundlaget for den indgivne ansøgning om
opholdstilladelse, dels om til hvilket statsamt sagen i
givet fald skulle sendes.
En anden mulighed kunne efter arbejdsgruppens opfattelse være - for at spare repræsentationerne for dette arbejde - at instruere dem om at sende sagen til Direktoratet for Udlændinge, der herefter skulle videresende
sagen til det relevante statsamt. Dette vil imidlertid
indebære en ekstra arbejdsgang i sagsbehandlingen,
hvilket vil rejse spørgsmål om det hensigtsmæssige i
overhovedet at udlægge kompetencen i disse sager.
Arbejdsgruppen har fundet, at det på baggrund af udlændingelovens mulighed for at inddrage meddelte opholdstilladelser og udstede tidsbegrænsede opholdstilladel-
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ser vil være naturligt at drøfte, hvor behandlingen af
sådanne sager inden for de i kapitel 9 omhandlede områder henset til de i kapitel 4 opstillede parametre mest
hensigtsmæssigt vil kunne placeres.
En eventuel udlægning af visse af sagsområderne bør dog
også afhænge af sagernes art og sammenhæng med øvrige
sagskategorier.
Arbejdsgruppen har derfor vurderet de enkelte sagskategorier og de hensyn, der taler henholdvis for og imod
en udlægning.
9.2.2. Sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9. stk. 1. og § 9. stk. 2. nr. 1.
Efter bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1,
nr. 2-5, har ansøgeren retskrav på opholdstilladelse,
såfremt de nærmere angivne betingelser er opfyldt.
Opholdstilladelse vil derfor komme på tale, hvis de udlændinge, der ønsker opholdstilladelse, er ægtefæller,
børn under 18 år af eller forældre over 60 år til en
herboende reference, og de nærmere betingelser i udlændingelovens § 9 er opfyldt, herunder at den herboende
er i stand til at forsørge de pågældende.
Endvidere vil der efter de nærmere betingelser i udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1, kunne gives opholdstilladelse til udlændinge, der har nær familiemæssig eller
lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person. Bestemmelsen giver ikke ansøgeren et retskrav på
meddelelse af opholdstilladelse, men er fakultativ.
Afgørelse om opholdstilladelse efter disse bestemmelser
træffes af Direktoratet for Udlændinge i 1. instans med
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klageadgang til Indenrigsministeriet, jf. udlændingelovens § 46. Efter udlændingelovens § 52 gives der udlændinge en særlig adgang til domstolsprøvelse af den endelige administrative afgørelse i familiesammenførings sager vedrørende forældre og børn (udlændingelovens §
9, stk. 1, nr. 3-5) .
Ved lov nr. 482 af 24.juni 1992 blev der endvidere, for
så vidt angår familiesammenføring med ægtefæller, samlevere i fast samlivsforhold og børn under 18 år, indsat en bestemmelse om, at opholdstilladelse kan betinges af, at den herboende, som det påhviler at forsørge ansøgeren, kan dokumentere sin forsørgelsesevne,
jf. § 9, stk. 4, 2. pkt. Tilsvarende kan der ved familiesammenføring efter § 9, stk. 1, nr. 4, med forældre
over 60 år til herboende flygtninge stilles krav om, at
den herboende reference påtager sig forsørgelsen og dokumenterer sin forsørgelsesevne, jf. § 9, stk. 4. Ved
familiesammenføring efter § 9, stk. 1, nr. 5, med forældre over 60 år til herboende indvandrere skal der
stilles krav om, at den herboende reference påtager sig
forsørgelsen og dokumenterer sin forsørgelsesevne, jf.
§ 9, stk. 3.
Disse sager dækker efter arbejdsgruppens opfattelse et
så bredt område, at der er behov for en stram central
styring. Som følge af sagernes forskellighed samt de
bevisbedømmelsesvanskeligheder, der kan knytte sig til
sagerne, forekommer det mere hensigtsmæssigt at bevare
en central 1.instansbehandling fremfor at foretage en
sådan styring gennem udfærdigelse af vejledninger og
andre instruktioner fra den øverste myndighed på udlændingeområdet .
Arbejdsgruppen skal herved pege på, at der i denne type
sager er et stor behov for en fast og ensartet doku-
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mentvurdering, der alene kan opnås ved, at det altid er
den samme myndighed, som foretager dette arbejde. Herved opnås efter arbejdsgruppens opfattelse de enkleste
sagsgange.
Hertil kommer, at spørgsmålet om, hvorvidt der ved meddelelse af opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 25, og stk. 2, nr. 1, kan eller skal stilles forsørgelseskrav, jf. udlændingelovens § 9, stk. 3 og 4, mest
hensigtsmæssigt vil kunne afgøres af en central myndighed. Dette skyldes for det første hensynet til den i
bemærkningerne til lovforslaget til lov nr. 482 af 24.
juni 1992 om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring, effektivisering af asylsagsbehandlingen m.v.)
foreskrevne procedure for høring af de enkelte kommmuner om, hvorvidt referencen i den enkelte sag har evne
til at forsørge ansøger, idet en central instans mest
hensigtsmæssigt vil kunne afgøre, hvorvidt kommunernes
noget forskelligartede vurderinger er fyldestgørende.
For det andet må der tages hensyn til den overordentlig
komplicerede skønsmæssige vurdering af, hvorvidt et efter lovbestemmelsen fakultativt forsørgelseskrav skal
stilles i den enkelte sag, jf. herved Indenrigsministeriets vejledning nr. 91 af 30. maj 1994 om forskellige
spørgsmål i relation til administrationen af udlændingelovens forsørgelseskrav over for ægtefæller.
Arbejdsgruppen skal endelig fremhæve, at hovedparten af
de sager, der skal behandles efter udlændingelovens §
9, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, rejses ved ansøgning indgivet i udlandet, hvorfor sagerne typisk har få lokale
tilknytningsmomenter, ligesom en udlægning til statsamterne vil være forbundet med effektivitetsmæssige vanskeligheder, jf. ovenfor.
Arbejdsgruppen finder efter disse drøftelser, at der

71
ikke findes vægtige hensyn, som taler for at ændre den
nuværende kompetencefordeling.
9.2.3. Opholds- og eventuel arbejdstilladelse i medfør
af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4.
Ifølge denne bestemmelse kan der meddeles opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde taler derfor.
Direktoratet for Udlændinge og Indenrigsministeriet har
i henhold til denne bestemmelse under visse betingelser
givet opholdstilladelse til udlændinge, som opfylder
betingelserne for at kunne gennemføre en uddannelse her
i landet, som skal gennemgå et højskoleophold, eller
som kommer hertil som led i udveksling af skoleelever,
jf. udlændingebekendtgørelsens §§ 24-26. Direktoratet
for Udlændinge og Indenrigsministeriet har endvidere i
medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, givet
opholdstilladelse til udlændinge, der søger midlertidigt ophold her efter den europæiske overenskomst af
24. november 1969 om "au pair"-ansættelse, til præster,
missionærer og andre med lignende opgaver, der skal
virke inden for et trossamfund her i landet, samt til
udlændinge, som har væsentlig tilknytning til Danmark,
f.eks. i kraft af tidligere langvarigt ophold her i
landet eller mangeårigt arbejde for danske interesser,
jf. herved det i betænkning nr. 968/1982 om udlændingelovgivningen side 142 - 143 anførte.
Bestemmelsen i § 9, stk. 2, nr. 4, kan også anvendes i
enkeltstående tilfælde, der ikke omfattes af de generelle regler i udlændingebekendtgørelsens §§ 24-26 eller af de ovenfor nævnte tilfældegrupper.
Som eksempel kan nævnes, at Direktoratet for Udlændinge
og Indenrigsministeriet som udgangspunkt meddeler op-
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holdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr.
4, til mindreårige, uledsagede flygtningebørn (dvs. under 15 år), for hvem det ikke har været muligt at gennemføre en almindelig asylsagsbehandling, samt til uledsagede flygtningebørn, der har modtaget endeligt afslag på asyl, men som ikke har et socialt og familiemæssigt netværk i hjemlandet.
Endvidere kan der i de situationer, hvor det viser sig
umuligt at gennemføre en tvangsmæssig udsendelse, gives
opholdstilladelse til asylansøgere, der har fået afslag
på asyl og eventuelt opholdstilladelse efter § 9, stk.
2, nr. 2, såfremt ganske særlige grunde taler derfor.
Det lader sig således ikke gøre udtømmende at opregne
de situationer, som kan være omfattet af bestemmelsen,
der netop giver adgang til at udøve et meget konkret
skøn, når der foreligger ganske særlige omstændigheder.
Arbejdsgruppen finder, at afgørelsen af, hvorvidt der
foreligger sådanne ganske særlige grunde, at der bør
meddeles opholdstilladelse her i landet, i overvejende
grad beror på en skønsmæssigt præget vurdering. Der er
tale om meget forskelligartede sager, der undertiden
tillige kan indeholde vanskelige juridiske vurderinger,
f.eks. på undervisningsområdet.
Efter arbejdsgruppens opfattelse indebærer dette et udpræget behov for stram central styring. Kun dette vil
sikre ansøgere en ensartet behandling af sager med ensartet faktum.
Arbejdsgruppen finder endvidere, at der i nogle sagstyper, f.eks i sager om mindreårige uledsagede flygtningebørn og i sager vedrørende asylansøgere, som det efter afslag på en asylansøgning ikke er lykkedes at ud-
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sende af landet, er en så tæt forbindelse til selve
asylsagen, at arbejdsgruppen ikke finder, at en udlægning af sager, der skal behandles efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, er hensigtsmæssig.
Arbejdsgruppen skal endelig fremhæve, at hovedparten af
de sager, der skal behandles efter udlændingelovens §
9, stk. 2, nr. 4, rejses ved ansøgning indgivet i udlandet, hvorfor sagerne typisk har få lokale tilknyt ningsmomenter, ligesom en udlægning til statsamterne
vil være forbundet med effektivitetsmæssige vanskeligheder, jf. ovenfor.
Arbejdsgruppen finder efter disse drøftelser, at der
ikke findes vægtige hensyn, som taler for at ændre den
nuværende kompetencefordeling.
9.2.4. Visumsager.
Reglerne om visum er fastsat i udlændingebekendtgørelsens §§ 13 - 18. Udgangspunktet er efter § 13, at udlændinge skal have deres pas eller anden rejselegitimation viseret før indrejsen, medmindre de pågældende er
fritaget for visum i medfør af § 14.
Visumsagerne vil således som følge af visumpligten altid indgå til Danmark fra repræsentationerne i udlandet.
Sagerne har deres begyndelsesfase på de danske repræsentationer i udlandet og indeholder derfor ikke noget
lokalt islæt. De danske repræsentationer i udlandet
ville tillige blive udsat for en forøget arbejdsbyrde
og et forøget krav til ekspertise som følge af behovet
for specificering af sagerne ved ikke at kunne indsende
sagerne til en central myndighed. Såfremt repræsentati-
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onerne fortsat skulle indsende sagerne til Direktoratet
for Udlændinge med henblik på videre fordeling, ville
der blive tale om en ekstra arbejdsgang.
Arbejdsgruppen har endvidere bemærket, at visumsagerne
behandles efter centralt fastsatte retningslinier, der
ikke er differentierede efter regioner her i landet,
men efter henholdsvis nationalitet/repræsentation. Dette forhold taler efter arbejdsgruppens opfattelse imod
at udlægge sagerne til regionale myndigheder.
Arbejdsgruppen er derfor efter sine drøftelser af den
opfattelse, at der vanskeligt vil kunne peges på hensyn, der taler for en udlægning.
Arbejdsgruppen finder endvidere, at det ikke på nuværende tidspunkt vil være hensigtsmæssigt at foretage
kompetenceændringer på dette område, men at der er
grund til at afvente resultatet og anbefalingerne fra
den arbejdsgruppe, som Indenrigsministeriet har nedsat,
med henblik på at vurdere behovet for etablering af en
udlændingeattachéordning og for udlægning af kompetence
til de danske repræsentationer i udlandet.
9.2.5. Sager om tilbagereisetilladelse til udlændinge,
der opholder sig i Danmark.
Behandlingen af disse sager forudsætter kendskab til
akterne i den pågældende udlændings tidligere verserende sager i Direktoratet for Udlændinge, hvorfor det er
arbejdsgruppens opfattelse, at disse mest hensigtsmæssigt behandles i Direktoratet for Udlændinge. Herved
spares der ressourcer og eventuelle forvaltningsmæssige
problemer, der måtte være knyttet til en formel rekvisition af akter fra en anden myndighed, jf. herved forvaltningslovens kapitel 8.
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Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at tilbagerejsetilladelserne har en sådan sammenhæng med tidligere
sager, at en udlægning næppe vil være hensigtmæssig.
9.2.6. Sager vedrørende administrativ udvisning ocr høring fra anklagemyndigheden i sager vedrørende udvisning1 ved dom.
Bestemmelserne om udvisning findes i udlændingelovens
kapitel 4 og bygger på princippet om, at jo længere tid
en udlænding har opholdt sig her i landet, jo bedre er
han beskyttet mod udvisning.'
I almindelighed træffer retten beslutning om udvisning
i forbindelse med domfældelse af den pågældende udlænding for et strafbart forhold her i landet, jf. § 49,
stk. 1. Til brug for rettens behandling af disse udvis ningssager indhentes der en udtalelse fra Direktoratet
for Udlændinge. Hertil kommer, at Direktoratet for Udlændinge i en række situationer er tillagt kompetence
til administrativt at træffe beslutning om udvisning,
jf. § § 2 2 , nr. 1, 24, nr. 5 og 25 sammenholdt med § 49,
stk. 1.
Arbejdsgruppen har noteret sig, at der i disse sager
skal tages hensyn til den pågældende udlændings tilhørsforhold til det danske samfund, herunder varigheden
af opholdet her i landet, jf. udlændingelovens § 26.
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at en opfyldelse
af dette krav forudsætter kendskab til akterne i udlændingens tidligere verserende sager i Direktoratet for
Udlændinge, hvorfor en behandling af udvisningssagen
mest hensigtsmæssigt vil kunne ske i Direktoratet for
Udlændinge, jf. afsnittet ovenfor vedrørende tilbage-
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rejsetilladeiser.
I de situationer, hvor den udlænding, som udvisningssagen vedrører, har haft EU-opholdsbevis eller -opholdstilladelse, vil sagens tidligere akter fremover ligge i
statsamterne, hvis det besluttes at udlægge afgørelses kompetence i disse sager til statsamterne. Det er imidlertid forbundet med nogen vanskelighed - også i forhold til anklagemyndigheden - at udskille de udvis ningssager, som helt eller delvist involverer kendskab
til verserende sager om EU-opholdsbevis eller -opholdstilladelse .
Arbejdsgruppen er derfor af den opfattelse, at alle udvisningssager fortsat bør behandles i Direktoratet for
Udlændinge, der i givet fald må rekvirere opholdssagens
akter i statsamtet.
9.2.7.

Afvisnincrssaqer.

De materielle bestemmelser om afvisning er fastsat i
udlændingelovens §§ 28 - 29. § 28 har følgende ordlyd:
"§ 28. En udlænding, der ikke har opholdstilladelse,
eller en nordisk statsborger, som ikke har fast bopæl
her i landet, kan uanset bestemmelserne i kapitel 1 afvises ved indrejsen:
1) Hvis udlændingen har indrejseforbud og ikke har
visum, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt.
2) Hvis udlændingen ikke opfylder de bestemmelser om
pas, visum og indrejse, som er fastsat efter kapitel 7.
Statsborgere i et andet nordisk land kan dog kun afvises af denne grund, såfremt de indrejser fra et ikkenordisk land, jf. § 39, stk. 4.
3) Hvis der efter det, som er oplyst om udlændingens
forhold, er grund til at antage, at den pågældende vil
tage ophold eller arbejde her i landet uden fornøden
tilladelse. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1
eller 2, kan dog ikke afvises af denne grund.
4) Hvis udlændingen ikke har de nødvendige midler til
sit underhold her i landet og til hjemrejsen. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke afvises af denne grund, jf. dog stk. 2.
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5) Hvis andre hensyn til den offentlige orden eller
sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at
udlændingen ikke bør have ophold her i landet.
Stk. 2. Afvisning efter stk. 1 kan endvidere ske indtil
3 måneder efter indrejsen. Udlændinge, der er omfattet
af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog efter indrejsen kun afvises efter stk. 1, nr. 1 og 5, og, såfremt det offentlige må bekoste udlændingens rejse ud af landet, tillige efter nr. 4.
Stk. 3. En udlænding, der ikke har fast bopæl her i
landet, kan uanset bestemmelserne i kapitel 1 afvises,
såfremt det findes påkrævet af hensyn til statens sikkerhed.
Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om afvisning og udsendelse af blindpassagerer."
I § 29 er der fastsat bestemmelser om afvisning af udlændinge, der må antages at ville rejse videre til et
andet nordisk land.
Direktoratet for Udlændinge har kompetencen for så vidt
angår afvisningssager, hvor ansøger er indrejst her i
landet, men hvor afvisning vil kunne ske inden for 3
måneder fra indrejsen, jf. udlændingelovens §§ 46 og
48.
Sager vedrørende ud- eller afvisning af udlændinge forelægges af politiet. På hverdage mellem klokken 8.00
og 15.30 sker forelæggelsen på fax til rette ekspeditionskontor. Sag rekvireres eller oprettes, og en jurist
træffer herefter afgørelse om eventuel ud- eller afvisning .
Da sagerne ofte er af hastende karakter, er der i weekender og på helligdage etableret en hjemmevagtsordning,
hvor den vagthavende jurist får sagerne forelagt af politiet .
På baggrund af politiets oplysninger om udlændigens op-
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holdsgrundlag og øvrige forhold, herunder om udlændingen har begået strafbare forhold, er i besiddelse af
midler, returbillet og rejselegitimation mv., træffes
så vidt muligt straks afgørelse om, hvorvidt der er
grundlag for ud- eller afvisning.
Resolutionen meddeles telefonisk, og resolutionsblanket
udfyldes af vagthavende jurist.
Førstkommende hverdag registrerer direktoratets journal
afgørelsen i Udlændingeregisteret og faxer resolutionsblanketten til vedkommende politikreds.
Der er som udgangspunkt ikke hjemmevagt på hverdage uden for normal arbejdstid. Der gøres dog en undtagelse
herfra, såfremt et arrangement forventes at tiltrække
et større antal udlændinge, såsom Roskildefestival eller FN-topmøder.
Arbejdsgruppen finder ikke at kunne pege på effektivitetsmæssige eller ressourcemæssige hensyn, der taler
for en udlægning af denne sagstype.
Det bemærkes herved, at direktoratets behandling af
disse sager ofte vil blive iværksat på foranledning af
en oversendelse fra politiet, der eventuelt i anden anledning har pågrebet den pågældende udlænding. Hensynet
til ensartede regler for politiets videresendelse af
disse sager samt det forhold, at sagerne som følge af
udlændingens korterevarende ophold her i landet ikke
har et udpræget lokalt islæt, taler for, at disse sager
fortsat behandles i en central instans. På tilsvarende
vis taler efter arbejdsgruppens opfattelse sagernes hastende karakter og Direktoratet for Udlændinges søn- og
helligdagsvagtordninger, der under hensyn til sagernes
karakter må anses for nødvendige, for at fastholde en

79
central

9.2.8.

sagsbehandling.

Sager om ophævelse af

indrejseforbud.

Efter u d l æ n d i n g e l o v e n s § 3 2 , stk. 4, k a n et indrej se forbud senere o p h æ v e s ,
for.

når o m s t æ n d i g h e d e r n e taler her-

B e s l u t n i n g herom træffes af D i r e k t o r a t e t

lændinge m e d klageadgang

A r b e j d s g r u p p e n finder,

til

for Ud-

Indenrigsministeriet.

at disse sager m e s t h e n s i g t s m æ s -

sigt b ø r b e h a n d l e s i Direktoratet for U d l æ n d i n g e ,
fordi a n s ø g e r e n altid v i l v æ r e bosat i u d l a n d e t ,

dels
og der

således ikke vil v æ r e lokale t i l k n y t n i n g s m o m e n t e r i sagen,

dels fordi b e h a n d l i n g e n af a n s ø g n i n g e n a l e n e vil

kunne foretages på basis af kendskab til d e n sag,

der

har givet grundlag for i n d r e j s e f o r b u d e t .

9.2.9. Alders- og navnerettelser.
Arbejdsgruppen finder, at denne sagstype er så tæt forbundet med andre udlændingeretlige sagstyper, idet der
forudsættes kendskab til alle forudgående sagsakter for
at udfinde, hvilket navn udlændingen/referencen har oplyst eller fremlagt dokumentation for, at sagerne som
udgangspunkt mest hensigtsmæssigt bør forblive i Direktoratet for Udlændinge.
Arbejdsgruppen finder imidlertid netop på baggrund af
denne sagstypes snævre forbindelse med ansøgers udlændingesag i øvrigt, at dette sagsområde må udlægges til
statsamterne, i det omfang det eventuelt måtte blive
besluttet at udlægge visse sagstyper til statsamterne,
og ansøgers opholdsgrundlag falder inden for en af de
udlagte sagstyper, jf. ovenfor afsnit 8.2. Sager om opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF/EØS-bekendtgørelsen, og afsnit 8.5. Sager om opholdstilladelse til
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udenlandske adoptivbørn.
9.2.10. Sager om udstedelse ogr forlængelse af midlertidige opholdstilladelser til personer fra det tidligere
Jugoslavien (særlovssager).
Bestemmelserne om udstedelse og forlængelse af midlertidige opholdstilladelser til visse personer fra det
tidligere Jugoslavien findes i lov nr. 933 af 28. november 1992 med senere ændringer.
Arbejdsgruppen finder, at vurderingen i disse sager,
hvor det som et af momenterne indgår, om ansøgeren har
et behov for midlertidig beskyttelse som følge af krig
eller lignende, er så beslægtet med vurderingen i asylsager, hvor det skal bedømmes, om ansøgeren ved en tilbagevenden vil være udsat for en individuel konkret
forfølgelse, at det ikke kan anbefales at overføre kompetencen til statsamterne. Arbejdsgruppen finder endvidere at måtte lægge til grund, at denne sagstype gradvist vil forsvinde i takt med asylsagsbehandlingen af
disse sager.
9.2.11. Sager om inddragelse og forlængelse af de i kapitel 9 omhandlede opholdstilladelser meddelt med henblik på varigt eller midlertidigt ophold her i landet.
I relation til de sagstyper, som er beskrevet ovenfor i
kapitel 9, er der alene taget stilling til den situation, hvor en udlænding for første gang søger om opholdstilladelse i Danmark efter en given bestemmelse i udlændingeloven. Situationen vil derfor ofte være den, at
udlændingen hidtil ikke har haft ophold her i landet,
og at ansøgningen derfor i medfør af udlændingebekendtgørelsens § 36 er indgivet via en dansk repræsentation
i udlandet.
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Dette afsnit omhandler derimod den efterfølgende situation, der opstår, når udlændingen har fået opholdstilladelse og er indrejst i landet, og spørgsmålet om inddragelse eller forlængelse opstår. Arbejdsgruppen har
på denne baggrund drøftet, hvor behandlingen af inddragelser eller forlængelser af sådanne allerede meddelte
tilladelser mest hensigtsmæssigt vil kunne placeres.
Efter udlændingelovens § 11, stk. 1, gives en opholdstilladelse med henblik på varigt eller midlertidigt ophold her i landet. Tilladelsen kan efter samme bestemmelse tidsbegrænses. Efter § 11, stk. 2, kan en tidsbegrænsning - hvis opholdstilladelsen er givet med henblik på varigt ophold - ikke udstrækkes ud over 5 år
fra den dag, hvor udlændingen med lovligt ophold tog
fast bopæl her i landet. En tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt med henblik på varigt ophold forlænges
efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage den efter § 19.
Efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, kan en
tidsbegrænset opholdstilladelse inddrages, når det
grundlag, som er angivet i ansøgningen eller tilladelsen, var urigtigt eller ikke længere til stede.
Efter udlændingelovens § 19, stk. 2, kan inddragelse
efter stk. 1 dog ikke finde sted, såfremt udlændingen
er omfattet af §§ 7,8 eller 9, stk. 1 og 2, og såfremt
udlændingen med henblik på varigt ophold lovligt har
boet her i landet i mere end de sidste 3 år. Fristen er
dog stadig 2 år for de personer, som har ansøgt om opholdstilladelse før den 27. juni 1992.
Udlændingelovens § 27, stk. 1, fastslår, at den i § 11,
stk. 2, 1. pkt., nævnte 5-årsfrist og den i § 19, stk.
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2, nævnte 3-årsfrist regnes fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet her i landet, fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse. Det
er her en forudsætning, at der er tale om en ansøgning
om opholdstilladelse, der er indgivet her i landet og i
henhold til samme bestemmelse i udlændingeloven som den
allerede meddelte opholdstilladelse.
Det skal dog bemærkes, at der ved lov nr. 34 af 18. januar. 1995 er indført en særlig bestemmelse om fristberegningen for de personer med midlertidig opholdstilladelse, der får asyl eller opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 5, og at indenrigsministeren overvejer at fremsætte lovforslag om en særlig
fristberegningsbestemmelse for personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 (asyl).
Arbejdsgruppen har på denne baggrund noteret sig, at
sagsbehandlingen og de vurderinger, som er nødvendige
at foretage i inddragelses- og forlængelsessager, er
forskellige alt afhængigt af, om der oprindeligt er
meddelt opholdstilladelse med henblik på varigt eller
midlertidigt ophold.
Er der meddelt opholdstilladelse med henblik på varigt
ophold, og opstår der spørgsmål om, hvorvidt tilladelsen skal inddrages eller forlænges, foretager direktoratet i dag inden for de tidsmæssige rammer, der er angivet i § 19, stk. 2, dvs. inden for de første 3 år
regnet fra ansøgningen om opholdstilladelse/tilmelding
til folkeregisteret, en undersøgelse af, om det grundlag, der er anført i ansøgningen eller tilladelsen,
fortsat er til stede, jf. § 19, stk. 1, nr. 1.
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Er der meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, skal der ved enhver forlængelse af tilladelsen foretages en ny selvstæding stillingtagen til
spørgsmålet om meddelelse af opholdstilladelse. Opstår
der spørgsmål om inddragelse af en sådan opholdstilladelse, skal der tages stilling til, om det grundlag,
der er anført i tilladelsen, fortsat er til stede, jf.
§ 19, stk. 1, nr. 1.
Arbejdsgruppen har endvidere noteret sig, at formålet
med disse tidsbegrænsede tilladelser er at give udlændingemyndighederne lejlighed til med mellemrum at efterprøve, om forudsætningerne for en meddelt opholdstilladelse fortsat er til stede, og om vilkår knyttet
til tilladelsen fortsat er opfyldt. Samtidig kan myndighederne efterprøve, om udlændingens fortsatte ophold
her i landet er i overensstemmelse med de hensyn af generel og individuel karakter, som udlændingelovgivningen har til formål at tilgodese.
Spørgsmålet om, i hvilket omfang opholdstilladelse udstedes med henblik på varigt henholdsvis med henblik på
midlertidigt ophold, er reguleret i udlændingebekendtgørelsens §§ 22 og 23, der har følgende ordlyd:
"§ 22. Opholdstilladelse efter lovens § § 7 , 8 og 9,
stk. 1, gives med henblik på varigt ophold her i landet, medmindre udlændingen kun ansøger om tilladelse
til midlertidigt ophold.
Stk. 2. Opholdstilladelse efter lovens § 9, stk. 2, gives med henblik på varigt eller midlertidigt ophold her
i landet. Ved afgørelsen af, om opholdstilladelsen skal
gives med henblik på varigt eller midlertidigt ophold,
skal der navnlig tages hensyn til formålet med opholdet
og ansøgerens ønsker.
§ 23. Opholdstilladelse efter lovens § 9, stk. 2, nr.
1, til mindreårige udlændinge med henblik på varigt
ophold hos andre end forældremyndighedens indehaver
gives til

84
1. adoption, der anbefales af et adoptionssamråd eller
af adoptionsnævnet,
2. ophold hos barnets nærmeste familie, når der foreligger en særlig begrundelse for, at barnet ikke kan
bo hos forældrene eller andre nære slægtninge i
hj emlandet,
3. ophold hos andre, når ganske særlige omstændigheder
foreligger, og når plejeforholdet anbefales af det
sociale udvalg på grundlag af en tilsvarende undersøgelse som ved adoption af udenlandske børn, eller
vedrørende børn over 14 år, når plejeforholdet på
grundlag af andre oplysninger må anses for betryggende .
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 3, er betinget af, at plejeforældrene afgiver erklæring om at
ville påtage sig forsørgelsen af barnet.
Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 3,
med henblik på adoption kan ikke meddeles, før der foreligger en udtalelse fra familieretsdirektoratet om,
hvorvidt adoption vil kunne forventes gennemført."
Arbejdsgruppen har overvejet, om behandlingen af forlængelses- og inddragelsessager mest hensigtsmæssigt
fortsat bør ligge i Direktoratet for Udlændinge eller
kan udlægges til statsamterne.
Arbejdsgruppen vil, for så vidt angår inddragelse og
forlængelse af opholdsbevis/opholdstilladelser i EU-sager og opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn
efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1, jf. udlændingebekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 1, henvise til
kapitel 8.
Arbejdsgruppen har herefter koncentreret sine drøftelser om inddragelser og forlængelser af opholdstilladelser i familiesammenføringssager efter udlændingelovens
§ 9, stk. 1, og § 9, stk. 2, nr. 1, opholds- og arbejdstilladelser i medfør af udlændingelovens § 9, stk.
2. nr. 3, (væsentlige erhvervs- og beskæftigelsesmæssige hensyn) og opholds- og eventuelt arbejdstilladelser
i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, hvor-
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efter der kan meddeles opholdstilladelse, hvis ganske
særlige grunde taler derfor.
Den pågældende sagsgruppe er karakteriseret ved, at arbejdsgruppen i kapitel 9 har anbefalet, at Direktoratet
for Udlændinge fortsat bevarer kompetencen til at træffe afgørelse som 1. instans vedrørende spørgmålet om 1.
gangs meddelelse af opholdstilladelse. For så vidt angår opholds- og arbejdstilladelser efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3, har arbejdsgruppen dog undladt
i kapitel 8 at afgive en indstilling.
Såfremt det måtte blive besluttet, at også disse sager
udlægges til statsamterne, finder arbejdsgruppen det
dog naturligt, at også kompetencen til at inddrage og
forlænge disse tilladelser udlægges til statsamterne.
De efterfølgende drøftelser af en udlægning af inddragelses- og forlængelsessagerne i den ovennævnte sagskategori vil blive foretaget under den forudsætning, at
kompetencen til i første omgang at meddele opholdstilladelse fortsat ligger hos Direktoratet for Udlændinge.
Arbejdsgruppen har noteret sig som et fælles karakteristikon ved sagerne vedrørende forlængelser eller inddragelser af de nævnte opholdstilladelser, at udlændingen i en forlængelses-/inddragelsessituation altid vil
have opholdstilladelse her i landet og som alt overvejende hovedregel også vil have ophold i Danmark. Forlængelses- og inddragelsessagerne vil således have flere lokale tilknytningsmomenter, end hvad der var tilfældet på tidspunktet for den oprindelige afgørelse,
hvor ansøgeren typisk befandt sig i udlandet.
Arbejdsgruppen er imidlertid af den opfattelse, at en
stillingtagen til inddragelses- eller forlængelsesspørgsmålet forudsætter et nøje kendskab til oplysnin-
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gerne i den oprindelige udlændingesag, der befinder sig
i Direktoratet for Udlændinge. Det vil derfor til brug
for forlængelses-/inddragelsesvurderingen næsten i alle
sager være nødvendigt at fremskaffe den tidligere udlændingesags akter. Disse akter vil næsten altid befinde sig i Direktoratet for Udlændinge, der har meddelt
den oprindelige tilladelse i sagen.
En udlægning af forlængelses- og inddragelsessagerne
vil derfor i givet fald indebære en markant forøgelse
i antallet af sagsekspeditioner, idet statsamterne i
tilfælde af en udlægning vil blive nødt til at rekvirere akterne i samtlige disse udlændingesager i direktoratet. Arbejdsgruppen har i den forbindelse noteret
sig, at Udlændingeregisteret endnu ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at kunne basere en sagsbehandling herpå. Hertil kommer, at Direktoratet for Udlændinge i en del tilfælde vil være nødsaget til at anmode om tilbagesendelse af sagsakter til brug for andre
første gangs afgørelser, f.eks i familiesammenføringssager.
En sådan forøgelse af antallet af sagsrekvisitioner vil
efter arbejdsgruppens opfattelse være såvel ressourcekrævende som effektivitetsforringende for sagsbehandlingen. Arbejdsgruppen finder derfor, at en ordning,
hvorefter forlængelses- og inddragelsessager udlægges
til statsamterne, medens 1. gangs tilladelsessagerne
forbliver i direktoratet, vil være forbundet med ikke
ubetydelige ulemper i så henseende.
En eventuel udlægning af forlængelses- og inddragelsessagerne vil gøre sagsbehandlingen tungere for statsamterne, der som anført vil være nødsaget til at rekvirere sagsakter i Direktoratet for Udlændinge, og antallet
af mellemekspeditioner må derfor forventes at stige.
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Arbejdsgruppen vil på denne baggrund forvente, at der i
tilfælde af udlægning af forlængelses- og inddragelses sagerne vil opstå et ikke ubetydeligt behov for personaleudvidelser i statsamterne uden et tilsvarende mindreforbrug i Direktoratet for Udlændinge.
Et andet moment, der med betydelig vægt taler imod en
udlægning af denne sagskategori til statsamterne, vil
efter arbejdsgruppens opfattelse være, at den materielle vurdering af en inddragelses- eller forlængelsessag
vil være snævert sammenfaldende med vurderingen af, om
der overhovedet skal gives opholdstilladelse. Dette vil
være mest udtalt ved opholdstilladelser meddelt med
henblik på midlertidigt ophold, hvor der som tidligere
nævnt skal foretages en selvstændig vurdering af, om
betingelserne fortsat er opfyldt, men gør sig også gældende ved vurderingen i relation til opholdstilladelser
med henblik på varigt ophold af, om grundlaget for
Direktoratet for Udlændinges meddelelse af den første
tilladelse fortsat er til stede.
De vurderinger, som foretages i relation til en inddragelse eller forlængelse, vil således ofte være af samme
art eller beslægtede med vurderingerne i forbindelse
med den første meddelelse af opholdstilladelse. Det forekommer derfor mest naturligt, at det er den samme
myndighed, som har meddelt tilladelsen i første omgang,
der også tager stilling til tilladelsens inddragelse
eller forlængelse.
Arbejdsgruppen har i den forbindelse særligt bemærket
sig, at Direktoratet for Udlændinge i dag ved ansøgning
om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse efter
udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3, der ofte er givet
med vilkår om ansættelse på et bestemt arbejdssted, foretager en selvstændig kontrol for at vurdere, om be-
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tingeiserne fortsat er til stede, og i den forbindelse
på ny hører den organisation eller myndighed, der blev
hørt ved den oprindelige afgørelse. Tilsvarende gør sig
gældende i relation til opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, der ofte er givet med
vilkår om en bestemt uddannelse på et bestemt uddannelsessted. Her vil ganske identiske vurderinger være relevante på ny i en inddragelses- eller forlængelsessag,
som derfor - også af kontrolmæssige grunde - fortsat
bør behandles i direktoratet.
Arbejdsgruppen er tillige af den opfattelse, at de bevisvanskeligheder, som kan knytte sig til den første
meddelelse af opholdstilladelse i familiesammenførings sagerne, fortsat kan opstå i en forlængelses- eller
inddragelsessituation. Navnlig vil sagerne vedrørende
samlivsophævelse kunne indebære en kompliceret bevisafvejning, som vil gøre det mest hensigtsmæssigt at bevare en central 1. instansbehandling.
Arbejdsgruppen finder endvidere, at der fortsat vil være behov for en central og stram styring af de undertiden komplicerede juridiske vurderinger af, hvorvidt den
i udlændingelovens § 19, stk. 2, omhandlede 3-årsfrist
for inddragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser med henblik på varigt ophold er udløbet.
Arbejdsgruppen er endvidere af den opfattelse, at en
udlægning af forlængelses- og inddragelsessagerne på
områder, hvor Direktoratet for Udlændinge fortsat skal
træffe den afgørelse, der skaber grundlaget for udlændingens ophold her i landet, vil skabe forvirring hos
brugerne, der med kort mellemrum vil være nødsaget til
at rette henvendelse til forskellige myndigheder angående et forhold, som af brugerne vil blive opfattet som
én sag. Situationen vil blive yderligere kompliceret
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for en ansøger, der f.eks. af beskæftigelsesmæssige årsager ser sig nødsaget til at flytte til et andet
statsamt.
Arbejdsgruppen finder endvidere, at en udlægning af
inddragelses- og forlængelsessagerne vil stride mod et
grundlæggende princip i kompetencefordelingen inden for
udlændingelovgivningen, hvorefter sagerne som udgangspunkt fordeles mellem forskellige myndigheder (politiet, Direktoratet for Udlændinge, Flygtningenævnet eller
Indenrigsministeriet) efter deres art eller type, og
ikke efter, om der er tale öm en sag, hvori der træffes
en 1. gangsafgørelse eller en efterfølgende inddragelses- eller forlængelsesafgørelse.
Arbejdsgruppen, der som tidligere anført har noteret
sig hensigten bag udlændingelovens anvendelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser, finder det således ikke
hensigtsmæssigt, såfremt flere myndigheder end de nuværende udlændingemyndigheder skal efterprøve, om udlændinges fortsatte ophold her i landet er i overensstemmelse med de hensyn af generel og individuel karakter,
som udlændingeloven har til formål at tilgodese.
Arbejdsgruppen kan på denne baggrund derfor ikke anbefale en udlægning til statsamterne af sager alene vedrørende forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelser efter udlændingelovens § 9, stk. 1, stk. 2, nr.
1, stk. 2, nr. 3, og stk. 2, nr. 4.
Denne anbefaling afgives dog under den forudsætning, at
kompetencen til i første omgang at meddele opholdstilladelse fortsat ligger hos Direktoratet for Udlændinge.
Såfremt det måtte blive besluttet, at også afgørelsen i
disse sager udlægges til statsamterne, finder arbejds-
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gruppen det dog naturligt, at også kompetencen til at
inddrage og forlænge opholdstilladelserne udlægges til
statsamterne.
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Kapitel 10.
Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende overførsel til
statsamterne af politiets ekspeditionsopgaver på udlændingeområdet .
10.1. Indledning.
Ekspertarbejdsgruppen har som led i sit kommissorium
overvejet de eventuelle effektivitetsmæssige, servicemæssige, administrative, personalemæssige og forvalt ningsmæssige problemer, der måtte være forbundet med en
eventuel overførsel til statsamterne af politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse med sager om opholds- og
arbejdstilladelse.
Ekspeditionsopgaverne omfatter modtagelse og videresendelse til Direktoratet for Udlændinge af ansøgninger
om opholds- og arbejdstilladelse, herunder efter EFreglerne, som nærmere beskrevet ovenfor i afsnit 6.3.
Arbejdsgruppen har ikke overvejet overførsel af eventuelle ekspeditionsopgaver inden for asylområdet.
Arbejdsgruppen er endvidere af den opfattelse, at en
overførsel af ekspeditionsopgaverne fra politiet til
statsamterne ikke med fordel kan introduceres på pasområdet, idet disse sager fortsat vil have en så tæt tilknytning til politiet som pasudstedende myndighed, at
introduktion af yderligere en myndighed ikke vil være
hensigtsmæssigt hverken ud fra servicemæssige eller effektivitetsmæssige hensyn.
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10.2. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende overførsel til statsamterne af politiets ekspeditionsopgaver i
forbindelse med modtagelse af ansøgninger om opholdsog arbejdstilladelse.
Arbejdsgruppen har til brug for sine overvejelser noteret sig den gældende ordning, der fungerer efter to modeller alt efter ansøgerens bopæl. Har ansøgeren bopæl
uden for Storkøbenhavn, varetages modtagelsen af ansøgningen af politiet, medens selve sagsbehandlingen varetages af en anden myndighed, nemlig Direktoratet for
Udlændinge. Har ansøgeren bopæl i Københavns amt eller
Københavns og Frederiksberg kommuner, varetages modtagelsen af ansøgningen - og dermed den personlige kontakt med ansøgeren - og sagsbehandlingen af samme myndighed, nemlig Direktoratet for Udlændinge.
Arbejdsgruppen har opstillet og vurderet følgende tre
modeller for en eventuel overførsel til statsamterne af
politiets ekspeditionsopgaver:
en simpel ordning, hvorefter ekspeditionsopgaverne
overføres fra politiet til statsamterne, uden at der
samtidig på noget område udlægges afgørelseskompetence fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne.
en differentieret ordning, hvorefter ekspeditionsopgaverne overføres fra politiet til statsamterne inden
for de sagskategorier, hvor sagsbehandlingen i øvrigt
udlægges til statsamterne fra Direktoratet for Udlændinge .
en bred ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver overføres til statsamterne inden for alle sagskategorier, medens sagsbehandlingen kun i et vist om-
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fang udlægges til statsamterne fra Direktoratet for
Udlændinge.

10.2.1. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver overføres
til statsamterne, uden at statsamterne samtidig får afgørelseskompetence på noget sagsområde

("simpel ord-

ning" ) .
Arbejdsgruppen finder, at statsamterne vil være lige så
egnede til at varetage ekspeditionsopgaverne som politiet. Statsamterne er således allerede i dag indrettede
på at modtage og behandle personlige henvendelser, jf.
kapitel 7. Det må endvidere lægges til grund, at statsamterne lige så hurtigt som politiet vil kunne videresende indgivne ansøgninger til direktoratet.
Arbejdsgruppen har samtidig noteret sig, at antallet af
steder, hvor en ansøgning vil kunne indgives ved personligt fremmøde, vil blive begrænset fra de over 100
tjenestesteder hos politiet til 15 statsamter, inklusiv
Københavns Overpræsidium, således at der i de fleste
områder af landet vil blive større geografisk afstand
mellem ansøger og det sted, hvor ansøgningen kan indgives. I storbyområderne, hvor udlændingene erfaringsmæssigt bosætter sig, vil denne konsekvens af en eventuel
overførsel dog være mindre udtalt, idet statsamternes
kontorer typisk er placeret her.
Rigspolitichefens repræsentant i arbejdsgruppen har
henvist til de synspunkter såvel af servicemæssig som
af mere principiel karakter, som der er redegjort for i
Rigspolitichefens skrivelse af 24. februar 1995 med
bilag, jf. nærmere nedenfor.
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10.2.2. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver overføres
til statsamterne i samme omfang, som sagsbehandlingsopgaverne udlægges fra Direktoratet for Udlændinge til
statsamterne ("differentieret ordning").
Sker der en udlægning af afgørelseskompetencen i visse
afgrænsede sager om opholds- og arbejdstilladelse fra
Direktoratet for Udlændinge til statsamterne, vil det
efter arbejdsgruppens opfattelse i forlængelse heraf
være naturligt at overveje en ordning, hvorefter ansøgninger i disse sager skal indgives direkte til statsamterne .
En sådan adgang til at rette personlig henvendelse direkte til den myndighed, som træffer afgørelse i den
konkrete sag, vil kunne give myndigheden mulighed for
at oplyse sagen bedst muligt allerede i forbindelse med
ansøgningens indgivelse, ligesom det - afhængigt af i
hvilket omfang statsamtet organiserer sig med en publikumsekspedition svarende til Direktoratet for Udlændinges publikumsekspedition - vil være muligt for statsamtet at træffe en "straks-afgørelse" i forbindelse med
ansøgningens indgivelse.
Rigspolitichefen har i en skrivelse af 24. februar 1995
med bilag rettet henvendelse til Indenrigsministeriet
vedrørende nogle negative konsekvenser, som en eventuel
overførsel af ekspeditionsopgaverne efter Rigspolitiets
opfattelse vil få såvel i forhold til myndighedernes
service over for ansøgerne, som i forhold til politiets
arbejde med og blandt udlændinge i Danmark. Rigspolitichefen har i den forbindelse bl.a. anført følgende:
"Politiets opgaver i forhold til udlændinge - når
bortses fra straffesagsbehandling, "ro og orden"-opga-
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ver, asylsagsbehandling og indrejsekontrol - falder i
to hovedgrupper. I den ene hovedgruppe falder de mere
kontrolprægede opgaver som samlivskontroller, forkyndelser af afslag (med udrejsefrist) fra udlændingemyndighederne og udrejsekontroller. Udøvelsen af disse opgaver medvirker i sagens natur ikke til et positivt
forhold mellem politiet og de udlændinge, der opholder
sig i Danmark. I den anden hovedgruppe falder de mere
serviceprægede opgaver som f.eks. modtagelse og ydelse
af bistand ved indgivelse af forskellige ansøgninger i
henhold til udlændingelovgivningen. Disse opgaver, der
er nærmere beskrevet i afsnit 6.3. og i Direktoratet
for Udlændinges "Vejledning for politiet om behandlingen af ansøgninger om visumforlængelser, opholds- og
arbejdstilladelse, EU-opholdsbevis m.v.", jf. bilag 7
til rapporten, giver mulighed for en kontakt mellem politiet og udlænding uden for kontrolsituationen.
Overføres de beskrevne ekspeditionsopgaver fra politiet
til statsamterne, vil alene politiets mere kontrolprægede opgaver være tilbage med den konsekvens, at udenlandske statsborgeres kontakt med politiet typisk kun
vil finde sted i en "konfliktsituation" i bred forstand. Dette kan • set i lyset af den diskussion, som
for tiden føres om forholdet mellem politiet og udenlandske statsborgere her i landet - forekomme uheldigt.
Hertil kommer, at en generel overførsel af ekspeditionsopgaverne fra politiet til statsamterne for den enkelte udlænding vil indebære en serviceforringelse som
følge af, at der bliver længere til den myndighed,
hvortil ansøgningen skal indgives. Det bemærkes i den
forbindelse, at politiet har op mod 100 tjenestesteder
fordelt over hele landet. Man kan så diskutere, om dette opvejes af fordelen ved, at ansøgningen indgives til
den myndighed, som skal træffe afgørelse i 1. instans.
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Dette argument holder imidlertid kun for så vidt angår
det begrænsede antal ansøgninger om EU-opholdsbevis eller opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk.
2, nr. 3, som indgives her i landet. I de andre tilfælde - som udgør langt den overvejende del af sagerne
hvor afgørelse fortsat skal træffes af Direktoratet for
Udlændinge i 1. instans, vil der alene være tale om en
serviceforringelse for udlændingen.
Ved at overføre ekspeditionsopgaverne fra politiet til
statsamterne fratages politikredsene muligheden for at
opbygge og ajourføre et kendskab til de udlændinge, som
opholder sig i kredsen. Dette kendskab er af afgørende
betydning for politiets mulighed for at udøve en effektiv indre udlændingekontrol, som i konsekvens af den
forventede ophævelse af kontrollen ved de indre grænser
i EU/Schengen må tillægges stor og stadig stigende betydning i fremtiden.
Det forhåndskendskab, som politiet i dag via ekspeditionsopgaverne har til de udlændinge, der opholder sig
i kredsen, tjener utvivlsomt også til at undgå konfliktsituationer, når politiet skal udøve sine mere
kontrolprægede opgaver."
Rigspolitichefens brev af 24. februar 1995 med bilag er
optaget som bilag 3 til betænkningen.
Rigspolitichefens repræsentant i arbejdsgruppen har
henvist til de synspunkter såvel af servicemæssig som
af mere principiel karakter, som der er redegjort for i
Rigspolitichefens skrivelse af 24. februar 1995 med
bilag. Han finder det på denne baggrund ikke hensigtsmæssigt at overføre ekspeditionsopgaverne fra politiet
til statsamterne, også selv om der kan opnås nogle
begrænsede - sagsoplysningsmæssige fordele ved, at det
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er den samme myndighed, der modtager ansøgningen • og
dermed har personlig kontakt med ansøgeren - og træffer
afgørelse i sagen.
Arbejdsgruppens øvrige medlemmer har noteret sig de af
Rigspolitichefen anførte ulemper ved en overførsel af
ekspeditionsopgaverne fra politiet til statsamterne.
Disse medlemmer finder imidlertid efter en samlet afvejning, at en forening af modtagelses- og sagsbehandlingsfunktioner vil opveje ulemperne ved den større
geografiske afstand til den sagsbehandlende myndighed,
der typisk vil være tale om. Disse medlemmer mener tillige, at der herved for brugeren af systemet vil opstå
en nærhed til myndigheden, der herigennem vil få lettere ved at få oplyst sagerne.
Disse medlemmer vil under hensyn til den større nærhed
mellem ansøger og sagsbehandlende myndighed anbefale,
at der inden for de sagskategorier, der udlægges til
statsamterne, sker en overførsel af ekspeditionsopgaverne fra politiet til statsamterne.
10.2.3. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver inden for
alle sagskategorier overføres til statsamterne, medens
sagsbehandlingen kun i et vist omfang udlægges til
statsamterne fra Direktoratet for Udlændinge ("bred
ordning").
Som nævnt under 10.2.2. har arbejdsgruppen - bortset
fra Rigspolitichefens repræsentant - efter en samlet
afvejning af fordele og ulemper anbefalet, at der sker
en overførsel af ekspeditionsopgaverne fra politiet til
statsamterne inden for de sagskategorier, som udlægges
fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne.
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Ekspertarbejdsgruppen har tillige drøftet hensigtsmæssigheden af en overførsel af ekspeditionsopgaverne, også uden for de sagskategorier, hvor statsamterne tillægges afgørelseskompetence.
Arbejdsgruppen skal indledningsvis bemærke, at statsamterne vil være lige så egnede til at varetage ekspeditionsopgaverne som politiet. Statsamterne er således
allerede i dag indrettede på at modtage og behandle
personlige henvendelser, jf. kapitel 7. Det må endvidere lægges til grund, at statsamterne lige så hurtigt
som politiet vil kunne videresende indgivne ansøgninger
til direktoratet.
Arbejdsgruppen skal i den forbindelse pege på, at en
overførsel af ekspeditionsopgaverne til statsamterne
vil kunne styrke statsamternes adgang til indsamling af
viden og erfaring på udlændingeområdet og dermed forbedre statsamternes mulighed for at vejlede om udlændingelovsrelaterede spørgsmål også inden for andre områder, f.eks. ægteskabslovgivningen.
Omvendt vil den viden og erfaring på udlændingeområdet,
som statsamterne indhøster, kunne styrke kvaliteten i
den vejledning om sagsprocedurerne i udlændingesager
(om indgivelses- og afgørelsessted), som statsamterne
vil kunne give i forbindelse med modtagelse af en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.
Arbejdsgruppen skal endvidere pege på de ulemper, som
Rigspolitichefen har anført i sin skrivelse af 24. februar 1995 med bilag, herunder navnlig den serviceforringelse for ansøgerne, som vil blive konsekvensen af
de større geografiske afstande mellem ansøgeren og modtagelsesstedet for ansøgningen.
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Rigspolitichefens repræsentant i arbejdsgruppen har
herudover henvist til de mere principielle synspunkter
vedrørende en overførsel af ekspeditionsopgaverne, som
er beskrevet i Rigspolitichefens skrivelse med bilag.
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at da politiet og
statsamterne er lige egnede til at varetage modtagelsen
af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, må en
beslutning om overførsel af politiets ekspeditionsopgaver uden for de områder, hvor statsamterne får indlagt
afgørelseskompetence, træffes efter en samlet afvejning
af på den ene side behovet for entydige regler for,
hvilken myndighed der skal varetage ekspeditionsopgaverne, uanset om statsamterne eller direktoratet skal
afgøre sagen i 1. instans, og på den anden side af de
ulemper, der i visse dele af landet vil opstå som følge
af en større geografisk afstand mellem ansøger og indleveringssted. I afvejningen må endvidere indgå de af
Rigspolitichefen anførte mere principielle synspunkter
om konsekvensen af en eventuel generel overførsel af
ekspeditionsopgaverne for politiets arbejde med og
blandt udlændinge.
Arbejdsgruppen finder det - henset til en sådan afvejnings komplekse karakter - rettest at undlade at fremkomme med en indstilling om, hvorvidt politiets ekspeditionsopgaver generelt bør overføres til statsamterne
i sager om opholds- og arbejdstilladelse.
Træffes der imidlertid beslutning om en sådan generel
overførsel, er arbejdsgruppen af den opfattelse, at der
også her vil være behov for en forsøgsperiode med efterfølgende evaluering.

100
10.2.4. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende en ordning, hvorefter Direktoratet for Udlændinges ekspeditionsopgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgninger
om opholds- og arbejdstilladelser overføres til statsamterne.
Arbejdsgruppen har endvidere drøftet, om den opgave,
som Direktoratet for Udlændinge i dag varetager med at
modtage ansøgninger fra ansøgere med bopæl eller ophold
i København og Frederiksberg kommuner samt Københavns
amt, bør overføres til Københavns Statsamt og Københavns Overpræsidium.
Arbejdsgruppen har ved sine overvejelser lagt vægt på,
at Direktoratet for Udlændinges publikumsekspedition
allerede i dag forener de hensyn, som søges tilgodeset
ved en overførsel til statsamterne. Arbejdsgruppen har
endvidere noteret sig, at direktoratets publikumsekspedition i dag er en velfungerende del af Direktoratet
for Udlændinge.
Arbejdsgruppen er derfor af den opfattelse, at en generel overførsel af ekspeditionsopgaverne fra Direktoratet for Udlændinges publikumsekspedition til Overpræsidiet og Københavns Statsamt ikke er relevant.
For så vidt angår de områder, hvor det besluttes at udlægge afgørelseskompetencen til statsamterne, kan der
imidlertid være forvaltningsretlige problemer forbundet
med at lade Direktoratet for Udlændinge, der i kapitel
11 anbefales som klageinstans i disse sager, varetage
modtagelsesopgaverne. For disse sagskategoriers vedkommende kunne modtagelsesopgaverne for ansøgere med bopæl
eller ophold inden for Storkøbenhavn derfor flyttes til
vedkommende statsamt (Overpræsidiet eller Københavns
Statsamt). For at opnå den for den enkelte ansøger for-
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nødne klarhed over, hvor ansøgningen skal indgives,
burde statsamternes modtagelsesordning eventuelt udbygges til at gælde alle statsborgere fra EU eller EØSlande samt til ansøgninger om opholdstilladelse i forbindelse med adoption.
10.3. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende Direktoratet for Udlændinges praksis i forbindelse med underretning om og forkyndelse af afslag i sager på opholds og arbejdstilladelsesområdet.
Arbejdsgruppen har noteret sig, at det ikke fremgår af
udlændingeloven eller dens forarbejder, hvorledes Direktoratet for Udlændinges afslag i sager på opholds og arbejdstilladelsesområdet skal bringes til den pågældende udlændings kundskab.
Arbejdsgruppen har noteret sig, hvorledes Direktoratet
for Udlændinge i dag lader sådanne afgørelser, hvori
der fastsættes en udrejsefrist, herunder afslag på genoptagelse og afslag på fornyet realitetsbehandling,
forkynde, jf. kapitel 6.4.
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at statsamterne i det omfang der træffes beslutning om udlægning af
visse sagstyper - må lade afgørelserne forkynde på samme måde, som Direktoratet for Udlændinge lader dette
ske i dag.
Arbejdsgruppen finder derfor, at personalet i direktoratets eller statsamternes publikumsekspeditioner kan
forkynde afgørelsen for ansøgeren, såfremt afgørelsen
træffes under ansøgerens personlige fremmøde. Begge
myndigheder må imidlertid samtidig sende en genpart af
afgørelsen til videre foranstaltning til politiet. Arbejdsgruppen har noteret sig, hvorledes der i dag
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sker underretning af politiet om afgørelser efter udlændingelovens § 9, jf. bilag 13 og 14 til betænkningen. I visse sager anmoder direktoratet efter en konkret vurdering politiet om at foretage udrejsekontrollen med henblik på at påse, at den pågældende udrejser
i overensstemmelse med den fastsatte udrejsefrist, jf.
herved udlændingelovens § 30, stk. 2.
Arbejdsgruppen finder tillige, at politiet fortsat bør
varetage forkyndelsen i de tilfælde, hvor ansøgeren
ikke møder personligt i statsamtet eller i Direktoratet
for Udlændinges publikumsekspedition, og hvor ansøgeren
ikke er repræsenteret ved advokat.
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at der her er tale
om en opgavetype, hvis nærmere tilrettelæggelse i givet
fald uden vanskelighed vil kunne finde sted i Direktoratet for Udlændinge, som arbejdsgruppen finder bør være klageinstans for statsamternes afgørelser, jf. nærmere om arbejdsgruppens overvejelser om Direktoratet
for Udlændinge som klageinstans for statsamternes afgørelser på udlændingeområdet nedenfor afsnit 11.3.
10.4. Sammenfatning.
Arbejdsgruppen har drøftet fordele og ulemper
ansøgninger i sager på udlændingeområdet, jf.
og 9, indgives til statsamterne, der herefter
nødent vil skulle videresende ansøgningen til
ratet for Udlændinge.

ved, at
kapitel 8
om forDirekto-

Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at politiet og
statsamterne er lige egnede til at varetage modtagelsen
af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.
Arbejdsgruppen har endvidere noteret sig den begræns-
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ning i antallet af modtagelsessteder, som en overførsel
af opgaverne vil medføre.
Arbejdsgruppen har noteret sig Rigspolitichefens brev
af 24. februar 1995 med bilag, hvis indhold Rigspolitichefens repræsentant under alle de gennemdrøftede ordninger har henvist til.
Arbejdsgruppen - bortset fra Rigspolitichefens repræsentant - finder efter en samlet afvejning, at en forening af modtagelses- og sagsbehandlingsfunktionerne vil
opveje ulemperne ved den større geografiske afstand til
den sagsbehandlende myndighed, der typisk vil være tale
om. Disse medlemmer mener tillige, at der herved for
brugeren af systemet vil opstå en nærhed til myndigheden, der herigennem vil få lettere ved at få oplyst sagerne .
Disse medlemmer vil under hensyn til den større nærhed
mellem ansøger og sagsbehandlende myndighed anbefale,
at der inden for de sagskategorier, der udlægges til
statsamterne, sker en overførsel af ekspeditionsopgaverne fra politiet til statsamterne.
Arbejdsgruppen har overvejet en ordning, hvorefter politiets ekspeditionsopgaver i alle tilfælde overføres
til statsamterne, medens sagsbehandlingen kun i et vist
omfang udlægges fra Direktoratet for Udlændinge til
statsamterne. Arbejdsgruppen har imidlertid fundet det
rettest, henset til karakteren af de hensyn, der i givet fald skal danne grundlag for en beslutning herom,
jf. ovenfor pkt. 10.2.3., at undlade at fremkomme med
en indstilling om, hvorvidt en sådan ordning bør etableres .
Arbejdsgruppen har endvidere drøftet en ordning, hvor-
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efter alle Direktoratet for Udlændinges ekspeditionsopgaver uden for asylsagsområdet overføres til statsamterne. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at en sådan
ordning ikke er påtrængende i dag og anbefaler derfor
at afvente resultaterne af den tre-årige forsøgsperiode, som beskrives nærmere nedenfor.
For så vidt angår sager, hvor det besluttes at udlægge
afgørelseskompetencen til statsamterne, kunne modtagelsesopgaverne for ansøgeren med bopæl eller ophold i det
storkøbenhavnske område flyttes til vedkommende statsamt (Københavns Overpræsidium eller Københavns Statsamt) .
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at statsamterne
i det omfang der træffes beslutning om udlægning af
visse sagstyper - må lade afgørelserne forkynde på samme måde, som Direktoratet for Udlændinge lader dette
ske i dag.
Arbejdsgruppen har ikke overvejet overførsel af eventuelle ekspeditionsopgaver inden for asylområdet.
Arbejdsgruppen er endvidere af den opfattelse, at en
overførsel af ekspeditionsopgaverne fra politiet til
statsamterne ikke med fordel kan introduceres på pasområdet .
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Kapitel 11.
Teknisk og administrativ implementering af en sagsudlægning.
11.1. Indledning.
Arbejdsgruppen har ovenfor i kapitel 8 og 9 drøftet en
række sagstyper på udlændingeområdet og inden for hvert
enkelt sagstype søgt at belyse de momenter, der eventuelt kunne tale for eller imod udlægning af ekspeditions- og afgørelseskompetence fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne.
En udlægning medfører imidlertid efter arbejdsgruppens
opfattelse behov for at drøfte en række spørgsmål af
mere teknisk administrativ karakter.
Det må understreges, at arbejdsgruppen har valgt ikke
ait foretage en udtømmende analyse af samtlige spørgsmål
i den forbindelse, men alene har valgt at drøfte de efter arbejdsgruppens opfattelse mest centrale problemstillinger, dvs. spørgsmålet om, hvorledes kompetencen
mellem statsamterne indbyrdes skal fastlægges (afsnit
11.2.), spørgsmålet om, hvortil klage over statsamternes afgørelser i givet fald skal kunne indgives (afsnit
11.3.), spørgsmålet om, hvilken myndighed, der skal
udøve styringsbeføjeiser (afsnit 11.4.) samt eventuelle
teknologiske og registermæssige konsekvenser af en
sagsudlægning (afsnit 11.5.).
Arbejdsgruppen finder, at der vil være behov for mere
dybtgående drøftelser af de i dette kapitel rejste problemstillinger, specielt spørgsmål vedrørende persona-
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le- og uddannelsesmæssige forhold, herunder spørgsmålet
om muligheden for ansættelse af personale i det nødvendige tempo i statsamterne, teknisk opfølgning og andre
ressourcemæssige spørgsmål, som vil opstå i tilfælde af
en beslutning om udlægning af visse sagstyper til
statsamterne. De nævnte behov for uddybende drøftelser
bør dog ske inden for den ressourcemæssige ramme, som
er angivet i denne betænkning.
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at sådanne drøftelser mest hensigtsmæssigt vil kunne finde sted i denne arbejdsgruppes regi, når der er truffet beslutning
om, hvilke sagsområder der skal udlægges/overføres til
statsamterne fra henholdsvis direktoratet og politiet.
11.2. Fastlæggelsen af den indbyrdes stedlige kompetence mellem statsamterne.
Der skal forinden iværksættelsen af en eventuel udlægning bl.a. tages stilling til, hvorledes den indbyrdes
stedlige kompetence mellem statsamterne bør fastlægges.
Et hensyn, som må varetages ved fastlæggelsen af statsamternes stedlige kompetence, er, at der tilvejebringes
et sæt fordelingsregler, som er enkle og lette at arbejde med.
Et andet hensyn er at tilvejebringe et sæt fordelingsregler, der sikrer en rimelig tilknytning mellem den
enkelte sag og det statsamt, der skal behandle sagen.
I de tilfælde, hvor en ansøger har bopæl eller ophold
her i landet, forekommer det mest naturlige at være, at
det statsamt, hvor ansøgeren har bopæl eller ophold,
behandler ansøgningen. Dette må også gælde, selv om det
arbejdssted, hvor ansøgeren ønsker at tage arbejde, er
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beliggende i en anden del af landet, eller selv om ansøgerens reference har bopæl/ophold i en anden del af
landet.
Ved denne kompetencefordeling opnås, at sagen vil blive
behandlet i det statsamt, hvor det vil være mest nærliggende for ansøger at rette personlig henvendelse i
forbindelse med sin ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Det forhold, at statsamtet vil blive nødsaget til at rette henvendelse til et arbejdssted i en
anden del af landet, nødvendiggør ikke, at sagen efter
ansøgningens indgivelse overgives til et andet statsamt, idet korrespondance normalt vil finde sted på
skriftligt grundlag.
Skifter en udlænding, hvis sag eventuelt måtte falde
inden for en af de sagskategorier, der i givet fald vil
blive besluttet udlagt til statsamterne, bopæl i Danmark og herved får et nyt hjemamt, må dette nye hjemamt
efter arbejdsgruppens opfattelse ved en eventuel ny ansøgning fra den pågældende rekvirere sagen fra det
statsamt, der tidligere har behandlet sagen.
Arbejdsgruppen har noteret sig, at dette er en ordning,
som statsamterne allerede praktiserer inden for ægteskabslovgivningen. Arbejdsgruppen har endvidere noteret
sig, at en sådan ordning er skitseret i turnusundersøgelsens enkle model, for så vidt angår EU-sagerne.
Et særligt problem opstår i de situationer, hvor ansøger ikke har ophold eller bopæl her i landet, men har
indgivet sin ansøgning gennem en dansk repræsentation i
udlandet, jf. reglerne i udlændingebekendtgørelsens §
36.
Over for arbejdsgruppen er det blevet oplyst, at de
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danske repræsentationer i udlandet ofte har vanskeligt
ved at analysere de indgivne ansøgninger for at fastlægge det egentlige ansøgningsgrundlag.
Arbejdsgruppen har noteret sig, at repræsentationerne
primært har følgende opgaver på udlændingeområdet:
• behandling af ansøgninger om visum, herunder transit-, turist-, besøgs-, og forretningsvisum,
behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, herunder familiesammenføringsansøgninger og
asylansøgninger,
- forkyndelse af afgørelser,
- forberedelse af kvoteudvælgelsesmissioner,
- opkrævning af gebyrer,
- modtagelse af prøveeksemplarer af opholdslandets pasblanketter,
- besvarelse af forespørgsler fra danske udlændingemyndigheder,
- bistand til politiet ved udsendelse af afviste asylansøgere m. f1. ,
- mødevirksomhed.
De nævnte opgaver varetages hovedsagelig af viseringsberettigede danske repræsentationer i udlandet, dvs.
ambassader og konsulære repræsentationer med udsendte
medarbejdere, og i et vist omfang af honorære konsulære
repræsentationer (ca. 1/5 af de omkring 500 honorære
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repræsentationer er viseringsberettigede). Herudover
varetages nogle af de nævnte opgaver tillige af visse
repræsentationer ved internationale organisationer,
navnlig besvarelse af forespørgsler fra danske udlændingemyndigheder .
Fastlæggelsen af grundlaget for ansøgningen vil i tilfælde af en udlægning af visse sagstyper til statsamterne være vigtig for at kunne sende ansøgningen til
den rette myndighed. På denne baggrund har arbejdsgruppen drøftet spørgsmålet om, hvorvidt en løsning på problemet kunne søges i udfærdigelse af yderligere specifikke ansøgningsblanketter samt uddybende instruks til
repræsentationerne. Arbejdsgruppen finder, at der herved som udgangspunkt vil kunne tages højde for de beskrevne problemer. Arbejdsgruppen har noteret, at der
på en del danske repræsentationer i udlandet kan være
vanskeligheder med at foretage en korrekt anvendelse af
de allerede eksisterende ansøgningsblanketter.
Det enkleste kriterium for fordeling af sagerne vil være, at Københavns Overpræsidium tillægges kompetence
til at modtage og - såfremt statsamtet er tillagt kompetence til at behandle sagen - tillige behandle sager,
hvor ansøger ikke i kraft af bopæl eller ophold har
tilknytning til noget bestemt statsamt. En sådan ordning stemmer godt overens med de ordninger, som kendes
fra andre administrative områder, hvorefter behandlingen af sager, som ikke har nogen stedlig tilknytning
til en regional myndighed her i landet, henlægges til
Københavns Overpræsidium.
Som eksempel herpå kan nævnes, at ansøgning om separation eller skilsmisse ved bevilling skal indgives til
Københavns Overpræsidium, hvis ingen af ægtefællerne
har bopæl eller ophold her i landet, jf. bekendtgørelse
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om ægteskabs opløsning nr. 627 af 25. september 1989.
Civilretsdirektoratet kan dog bemyndige et andet statsamt til at behandle sagen.
Såfremt det blev besluttet at udlægge sager om opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 3, til statsamterne,
ville hovedparten af disse sager, som rejses ved ansøgning i udlandet, således blive behandlet af Københavns
Overpræs idium.
Man kunne endvidere rejse det spørgsmål, om man i disse
sager skulle benytte en subsidiær fordelingsnøgle,
hvorefter sagen i de situationer, hvor ansøger ikke har
bopæl eller ophold her i landet, skulle behandles af
statsamtet på det sted, hvor det arbejdssted, hvor ansøger ønsker at tage arbejde, er beliggende.
En sådan ordning vil efter arbejdsgruppens opfattelse
imidlertid være forbundet med en række afgrænsningsproblemer, idet der i givet fald må fastsættes præcise
retningslinier for, hvor ansøgers ønskede arbejdssted
her i landet er beliggende.
En anden subsidiær fordelingsnøgle kunne være, at sagen
i de situationer, hvor ansøger ikke har bopæl eller ophold her i landet, skulle behandles af statsamtet på
det sted, hvor ansøgers reference har bopæl eller ophold. Dette vil kunne forekomme i familiesammenførings sager, f. eks. med EU-statsborgere.
Fastlæggelsen af, hvor ansøgers reference har bopæl eller ophold, vil typisk ikke være forbundet med tilsvarende afgrænsningsproblemer, men kan derimod på dette
tidlige stadie af sagen være mangelfuldt oplyst fra ansøgers side, hvorfor en afklaring af dette punkt ville
kræve henvendelse til andre myndigheder.
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Hertil kommer, at en regel om, at sager, hvor ansøger
ikke har bopæl eller ophold her i landet, modtages og i
givet fald behandles af Københavns Overpræsidium, vil
være lettere at arbejde med for de repræsentationer,
som i givet fald vil kunne sende de ansøgninger, som
henhører under statsamternes saglige kompetence, direkte til Københavns Overpræsidium i stedet for i første
omgang til Direktoratet for Udlændinge, jf. straks nedenfor.
Det må dog bemærkes, at en regel om, at sager, hvor ansøger ikke har bopæl eller ophold her i landet, modtages og i givet fald behandles af Københavns Overpræsidium, vil indebære, at Overpræsidiet ved familiesammenføringssager f.eks. til EU-borgere her i landet, må rekvirere sagsakterne fra et andet statsamt. Det kunne
derfor overvejes at indføre en regel om, at sager, hvor
tredjelandsstatsborgere søger om familiesammenføring
med en herboende EU-borger som reference behandles af
det statsamt, hvorunder referencen hører.
Ved den samlede afvejning må man imidlertid lægge afgørende vægt på behovet for klare regler for kompetencefastlæggelse, der er ens for alle de sagstyper, der vil
blive udlagt til statsamterne.
Har et statsamt i et konkret tilfælde stedlig kompetence, kunne man rejse spørgsmålet, om repræsentationerne
i sådanne tilfælde skal sende sagen direkte til vedkommende statsamt. Dette vil i givet fald forudsætte klare
instrukser til repræsentationerne om, hvilket statsamt
sagen skal sendes til. En anden mulighed ville være for at spare repræsentationerne for dette arbejde - at
instruere repræsentationerne om at sende sagen til Københavns Overpræsidium, der herefter ville kunne vide-
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resende sagerne til det relevante statsamt.
Henset til, at den sidstnævnte mulighed i givet fald
ville indebære en ekstra arbejdsgang i sagsbehandlingen, finder arbejdsgruppen, at repræsentationerne i sådanne tilfælde bør sende sagerne direkte til det pågældende statsamt.
Denne løsning forudsætter, at der arbejdes med så enkle
retningslinier for statsamternes stedlige kompetence
som muligt.
Arbejdsgruppen er derfor af den opfattelse, at de sagstyper, som udlægges til statsamterne, bør behandles i
det statsamt, hvor ansøger har bopæl eller ophold. Har
ansøger ikke bopæl eller ophold her i landet, behandles
sagen af Københavns Overpræsidium. Den danske repræsentation i udlandet, som i givet fald har modtaget ansøgningen, sender sagen direkte til Københavns Overpræsidium.
11.3. Påklage.
Ved fastlæggelsen af, til hvilken myndighed statsamternes afgørelser i disse sager skal kunne påklages, kan
der umiddelbart peges på 2 muligheder:
a)

Indenrigsministeriet eller

b) Direktoratet for Udlændinge.
Indenrigsministeriet er den nuværende ankeinstans i
disse sager.
For at fastholde denne ordning, således at statsamternes afgørelser i disse sager skulle kunne påklages til
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Indenrigsministeriet, taler, at indenrigsministeren
herved bevarer en tæt styring af, hvorledes udlændingelovens generelle regler om udstedelse af opholds- og
arbejdstilladelser udmøntes i praksis.
Heroverfor kan det imidlertid anføres, at kompetencen
til at træffe afgørelser i enkeltsager, herunder navnlig sager af mere teknisk og ofte ukompliceret karakter, kun bør henhøre under et departement, når særlige
grunde taler herfor. Sådanne særlige grunde foreligger
efter arbejdsgruppens opfattelse ikke i de her omhandlede sager.
Hertil kommer, at Direktoratet for Udlændinge i dag besidder en dybtgående faglig og praktisk ekspertise med
hensyn til behandling af alle typer udlændingesager.
Det forekommer derfor praktisk og velbegrundet at sikre
kontinuiteten i denne faglige ekspertise ved at lade
direktoratet blive klageinstans i disse sager.
Efter en samlet vurdering finder arbejdsgruppen således, at det bør være Direktoratet for Udlændinge,
der i givet fald bør være klageinstans i forhold
til statsamternes afgørelser. Arbejdsgruppen er
imidlertid af den opfattelse, at en sådan ordning
alene vil kunne bringes til at fungere effektivt,
såfremt direktoratets afgørelser i påklagesituationen ikke yderligere vil kunne indbringes for Indenrigsministeriet. Direktoratets afgørelser skal således være endelige. Arbejdsgruppen finder, at dette i givet fald bør udmøntes i udlændingeloven, jf.
den tilsvarende bestemmelse i udlændingelovens §
56, stk. 3, for så vidt angår Flygtningenævnets afgørelse .
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11.4. Styringsmæssige forhold.
Ved fastlæggelsen af, hvilken myndighed der skal forestå den centrale styring, kan der ligesom ved spørgsmålet om klageadgang, umiddelbart peges på 2 muligheder:
a) Indenrigsministeriet eller
b) Direktoratet for Udlændinge.
Arbejdsgruppen har lagt til grund, at sædvanlige styringsmæssige beføjelser omfatter såvel adgangen til at
udstede konkrete og generelle tjenestebefalinger på udlændingeområdet, som adgangen til at udstede vejledninger og cirkulærer samt foretage det almindelige opsyn
med sagsbehandlingen i øvrigt.
Disse styringsmæssige beføjelser er efter arbejdsgruppens opfattelse meget tæt knyttet til sædvanlig sagsbehandling på området. Arbejdsgruppen har i det foregående afsnit anbefalet, at Direktoratet for Udlændinge i
givet fald burde tage del i en sådan sagsbehandling som
rekursinstans, og arbejdsgruppen mener derfor, at alle
styringsmæssige beføjelser i forlængelse heraf bedst
kunne ligge hos direktoratet.
En sådan ordning vil efter arbejdsgruppens opfattelse
have den fordel, at der herved opnås den bedste udnyttelse af ekspertisen i Direktoratet for Udlændinge.Arbejdsgruppen har i denne forbindelse overvejet, om
hensynet til en overordnet ressortmæssig styring af de
sagsområder, som foreslås udlagt til statsamterne, taler for, at styringsbeføjeisen som hidtil udøves af Indenrigsministeriets departement.
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Arbejdsgruppen har her lagt til grund, at Direktoratet
for Udlændinges afgørelser som klageinstans er endelige
uden yderligere klagemulighed til Indenrigsministeriet,
jf. ovenfor afsnit 11.3. Efter en samlet vurdering finder arbejdsgruppen derfor,
at det som led i en effektiv udlægning af klagesagerne
fra departementet til Direktoratet for Udlændinge må
være en forudsætning, at samtlige styringsbeføjeiser på
disse sagsområder henlægges til Direktoratet for Udlændinge .
11.5. Teknologiske og registermæssige forhold.
I rapporten over Finansministeriets turnusundersøgelse
er det på side 68 bl.a. anført, at en udlægning af de
nævnte sagskategorier til statsamterne vil forudsætte,
at de pågældende sagsbehandlere i statsamterne har adgang til Udlændingeregisteret.
Som anført i Indenrigsministeriets notat af 6. oktober
1994, som er vedlagt som bilag til Finansministeriets
rapport over turnusundersøgelsen, er et register, der
bl.a. indeholder konkrete oplysninger om indgående og
verserende ansøgninger om opholdstilladelse, omfattet
af lov om offentlige myndigheders registre, eftersom
denne lov gælder for registre, der føres for den offentlige forvaltning, og som indeholder personoplysninger, jf. lovens § 1.
Der er ikke i lov om offentlige myndigheders registre
noget til hinder for, at flere myndigheder benytter
samme registre.
Skal ansatte i statsamterne have adgang til at benytte
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Udlændingeregisteret, vil dette imidlertid kræve en
ændring af Udlændingeregisterets forskrifter, idet disse forskrifter bl.a. skal indeholde bestemmelse om,
hvilke myndigheder, der har adgang til registeret, jf.
lovens § 4. En ændring af Udlændingeregisterets forskrifter, der føres af den registeransvarlige myndighed, kan først ske, efter at Registertilsynet har
afgivet udtalelse, jf. lovens § 5.
Arbejdsgruppen finder anledning til at understrege, at
det er en væsentlig forudsætning for den anbefalede
kompetenceudlægning, at statsamterne kan få adgang til
Udlændingeregisteret.
Arbejdsgruppen skal endvidere bemærke, at der - forinden brugerkredsen til Udlændingeregisteret udvides til
også at omfatte ansatte i statsamterne - må foretages
en udredning af de edb-tekniske problemer, som en sådan
udvidelse vil indebære. Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at det ligger inden for arbejdsgruppens kommissorium at foretage en sådan udredning.
Arbejdsgruppen er derfor af den opfattelse, at der i
givet fald vil være behov for efter afgivelse af denne
betænkning at lade arbejdsgruppen fortsætte sit arbejde
med henblik på at få foretaget en nærmere udredning af
de problemer af teknisk/administrativ art, der måtte
være forbundet med en eventuel udlægning til statsamterne. Arbejdsgruppen finder bl.a., at Udlændingeregisterets kapacitet må fastlægges, behovet for udbygning defineres, behovet for anskaffelse af yderligere
tekniske hjælpemidler undersøges og personaleforbrug,
uddannelsesbehov og finansieringsbehovet i forbindelse
hermed klarlægges i denne arbejdsgruppe.
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Kapitel 12.
Indstilling og sammenfatning.

Arbejdsgruppen har i denne betænkning drøftet en række
spørgsmål i forbindelse med udlægning til statsamterne
af afgørelser vedrørende opholds- og arbejdstilladelser
samt rent administrative funktioner i forbindelse med
sagsbehandlingen.
Arbejdsgruppen har noteret sig de modeller og konklusioner, som fremgår af Finansministeriets turnusundersøgelse af Direktoratet for Udlændinge, der blev afgivet
i oktober 1994, jf. kapitel 2.
Arbejdsgruppen har set det som en væsentlig opgave at
pege på parametre, der kunne være vejledende for vurderingen af eventuelle problemer, som måtte være forbundet med en udlægning af opgaver, jf. kapitel 4.
Arbejdsgruppen har ladet kriterier byggende på effektivitetsmæssige, forvaltningsmæssige, ressourcemæssige og
servicemæssige hensyn indgå i sine overvejelser.
For så vidt angår oplysninger om de nuværende sagsgange
og procedurer vedrørende sager om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2,
nr. 3. ansøgninger om EF/EØS-opholdsbevis og opholdstilladelse efter EF-bekendtgørelsen. ansøgninger om
dansk konventionspas eller fremmedpas og ansøgninger om
opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn har ar-
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bejdsgruppen modtaget en udførlig redegørelse fra Direktoratet for Udlændinge, jf. kapitel 5.
For så vidt angår politiets ressourceforbrug til ekspeditionsopgaverne på dette område og sagsgangene i øvrigt er der indhentet oplysninger fra Rigspolitichefen,
j f. kapitel 6.3.
For så vidt angår statsamternes organisation og sagsområder er der indhentet oplysninger fra Foreningen af
Statsamtmænd, jf. kapitel 7.
Arbejdsgruppen har vurderet de indkomne oplysninger på
grundlag af de opstillede handlingsparametre.
I kapitel 8 er der redegjort for arbejdsgruppens overvejelser vedrørende udlægning til statsamterne af EUsager, opholds- og arbejdssager, pas-sager og sager
vedrørende opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn.
I kapitel 9 er der redegjort for arbejdsgruppens overvejelser vedrørende udlægning til statsamterne af andre
sager end de i kapitel 8 omhandlede.
I kapitel 10 er der redegjort for arbejdsgruppens overvejelser vedrørende overførsel til statsamterne af politiets nuværende ekspeditionsopgaver i forbindelse med
modtagelse af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.
I kapitel 11 er gennemgået forskellige spørgsmål i forbindelse med den tekniske og administrative implementering af en sagsudlægning.
Efter en samlet afvejning af fordele og ulemper ved en
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udlægning er det arbejdsgruppens indstilling, at EU-sagerne kan udlægges til statsamterne: Området forekommer
velegnet til udlægning henset til områdets selvstændige
og velafgrænsede karakter og henset til, at hovedparten
af sagerne er rimeligt enkle at behandle. Hertil kommer, at ansøgning om opholdsbevis eller opholdstilladelse efter EU-reglerne typisk indgives på et tidspunkt, hvor udlændingen lovligt opholder sig her i landet. EU-sagerne har således et lokalt islæt ved, at sagerne angår udlændinge, der opholder sig inden for vedkommende statsamts område. Endelig vil der kunne være
effektivitetsmæssige fordele ved en udlægning af disse
sager, i det omfang disse sager vil kunne afgøres på
stedet.
Hvis det måtte blive besluttet, at en udlægning af EUsagerne skal finde sted, finder arbejdsgruppen, at en
udlægning er en sådan nyordning, set i forhold til hidtidige sagsbehandlingsordninger og kompetencefordelinger inden for udlændingelovens område, at ordningen foreslås iværksat som en forsøgsordning, der undergives
en evaluering efter udløbet af en treårig periode.
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at en beslutning
om udlægning af sager om opholds- og arbejdstilladelse
i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3, vil
afhænge af en afvejning af på den ene side fordelene
ved at udlægge et velafgrænset, juridisk præget sagsområde og på den anden side ulemperne forbundet med det
betydelige behov for en central styring af det pågældende område og med sagernes manglende lokale islæt.
Arbejdsgruppen kan ikke pege på effektivitetsmæssige
grunde hertil.
Arbejdsgruppen finder det rettest, henset til en sådan
afvejnings komplekse karakter, at undlade at fremkomme
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med en indstilling om, hvorvidt dette område bør udlægges .
Arbejdsgruppen har for så vidt angår pas-sagerne den
opfattelse, at en decentralisering af sagsbehandlingen
ved en udlægning til statsamterne ikke bør finde sted
henset til denne sagstypes nære forbindelse med asylsagerne .
Arbejdsgruppen er enig om at anbefale, at sagerne vedrørende opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn i
medfør af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1, jf. udlændingebekendtcrørelsens § 23, stk. 1. nr. 1, i en forsøgsperiode kan udlægges fra Direktoratet for Udlændinge til statsamterne.
Arbejdsgruppen er efter en gennemgang af de enkelte
sagsområder, som i øvrigt behandles af Direktoratet for
Udlændinge, af den opfattelse, at der ikke bør udlægges
andre sagsområder på udlændingeområdet til statsamterne .
Arbejdsgruppens medlemmer - bortset fra Rigspolitichefens repræsentant - har været enige om at fores/lå, at
politiets ekspeditionsopgaver, for så vidt angår de sager, hvor statsamterne får udlagt afgørelseskompetencen, overføres til statsamterne.
Arbejdsgruppens medlemmer - bortset fra Rigspolitichefens repræsentant - har således efter en samlet afvej ning fundet, at den forening af modtagelses- og sagsbehandlingsfunktioner, der herefter vil blive resultatet,
vil opveje ulemperne ved den større geografiske afstand
til den sagsbehandlende myndighed, der typisk vil blive
tale om.
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Arbejdsgruppen er endvidere af den opfattelse, at da
politiet og statsamterne er lige egnede til at varetage
modtagelsen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, må en beslutning om overførsel af politiets ekspedit ionsopcraver uden for de områder, hvor statsamterne
har afgørelseskompetence, træffes efter en samlet afvejning af på den ene side behovet for entydige regler
for modtagelsesopgaven, uanset om statsamterne eller
direktoratet skal afgøre sagen i 1. instans, og på den
anden side de ulemper, der i visse dele af landet vil
opstå som følge af en større geografisk afstand mellem
ansøger og indleveringssted. I afvejningen må endvidere
indgå de af Rigspolitichefen anførte mere principielle
synspunkter om konsekvensen af en eventuel generel overførsel af ekspeditionsopgaverne for politiets arbejde med og blandt udlændinge.
Arbejdsgruppen finder det rettest, henset til en sådan
afvejnings komplekse karakter at undlade at fremkomme
med en indstilling om, hvorvidt dette område bør overføres til statsamterne.
Der er i arbejdsgruppen enighed om at indstille, at Direktoratet for Udlændinges nuværende publikumsekspedition med tilhørende funktioner vedrørende det storkøbenhavnske område opretholdes bortset fra sager, der
bliver udlagt til statsamterne.
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at statsamterne
i det omfang der træffes beslutning om udlægning af
visse sagstyper - må lade afgørelserne forkynde på samme måde, som Direktoratet for Udlændinge lader dette
ske i dag.
Der er enighed om at indstille, at kompetenceudlægningerne i første omgang gennemføres i en treårig for-
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søgsperiode, hvorefter der foretages en evaluering af
de således etablerede sagsgange.
Ekspertarbejdsgruppen har herved i sine indstillinger
taget højde for de konklusioner, der fremgår af Finansministeriets turnusredegørelse, der i sin enkle model
gennemgår hensigtsmæssigheden i at foretage en udlægning af EU-sager og politiets ekspeditionsopgaver til
statsamterne.
Arbejdsgruppen har imidlertid herudover under sin gennemgang af sagsområderne i Direktoratet for Udlændinge
fundet, at behandlingen af sager om opholdstilladelse
til udenlandske adoptivbørn efter udlændingelovens § 9,
stk. 2, nr. 1, jf. udlændingebekendtgørelsens § 23,
stk. 1. nr. 1, med fordel vil kunne udlægges til statsamterne .
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Bilag 1

Direktoratet for Udlændinge
Kontorfunktionærerne

BILAG TIL RAPPORT VEDRØRENDE ADMINISTRATION AF UDLÆNDINGESAGER.
2. RESSORT-FORDELINGSGRUPPE.

Direktoratet for Udlændinge, den 29. marts 1995
Kontorfunktionærerne i direktoratet, der tæller mere end 175 medarbejdere, har været repræsenteret ved Denny Enemark Nielsen i ekspert-arbejdsgruppen vedrørende administration af udlændingesager.
Indledningsvis bemærkes, at direktoratets opgaver i forbindelse med
administrationen af opholds- og arbejdstilladelser primært varetages
af kontoruddannede sagsbehandlere.
Af kommissoriet for turnusundersøgelsen fremgår bl.a., at undersøgelsen skal omfatte et oplæg til, om administrationen af opholdsog arbejdstilladelser samt eventuelt visse rent administrative
funktioner skal overgå til statsamterne.
Af kapitel 6.3, eventuel udlægning til statsamterne, konkluderes det
at den såkaldte minimums- og enkle model vil være ressourceneutral
eller mindre ressourcekrævende end den nuværende model. Vedrørende
maksimumsmodellen konkluderes det, at denne vil indebære adskillige
komplikationer, og kan vanskeligt udmøntes i en klar arbejdsdeling
mellem direktoratet og statsamterne. Det må derfor direkte frarådes
at vælge en sådan model uden en dybtgående og detaljeret undersøgelse af de praktiske problemer og deres mulige løsning.
Omkring ekspeditionskontorenes behandling af opholds- og arbejdstilladelser (øvrige udlændingesager) konkluderes det, at sagsbehandlingen generelt er effektiv og kvalitativt tilfredsstillende.
Sagsbehandlingstiden oplyses som værende en måned, og årsagen hertil typisk "udefra kommende forhold" såsom langsommelig besvaring
af høring fra kommunernes side i familiesammenføringssager, berostillelse på retningslinier fra departementet o.s.v.
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Omkring udlændingesagsbehandling i Publikumsekspeditionen konkluderes det, at denne fungerer særdeles effektivt og fleksibelt.
Arbejdstilrettelæggelse, organisation og edb-anvendelse er under de
givne betingelser fuldt tilfredsstillende.
Derfor, jf. ovenfor anførte, synes der ikke at være et umiddelbart
behov eller vægtige argumenter for, at administrationen af opholds og arbejdstilladelser m.v. bør overgå til statsamterne. I hvert fald
ikke set ud fra ressource- og effektivitetsmæssige hensyn.
Set ud fra et servicemæssigt synspunkt synes der heller ikke at
kunne opnåes en bedring, idet sagsophobningen/den til tider længere
sagsbehandlingstid i direktoratet jo skyldes udefra kommende forhold. Disse må formodes også at være tilstede, uanset om det er
statsamtet eller direktoratet som behandler sagerne.
Hverken turnusrapporten eller brugerne (vi er i hvert fald ikke
bekendt hermed) har således givet udtryk for et ønske om, at administrationen af opholds- og arbejdstilladelser m.v. bør overgå til
statsamterne. Idet der ikke synes at kunne opnåes større effektivitetsmæssige fordele m.v. ved en udlægning, må dette ønske vurderes
som et "politisk ønske".
Kontorfunktionærene gik dog alligevel ind i arbejdsgruppen med en
positiv indstilling om, at såfremt det under arbejdet blev godtgjort, at der kunne opnåes effektivitets-, ressource-, og/eller
servicemæssige forbedringer, især for brugerne, ved en udlægning
til statsamterne,- ja, så ville man selvfølgelig støtte dette.

Efter en gennemgang og diskussion af arbejdsgruppens rapport har det
samlede kontorpersonale ønsket og fundet behov for, at fremkomme med
nogle supplerende bemærkninger:
Arbejdsgruppen udtaler, at EU-sagerne kan overføres til statsamterne.
Kontorfunktionærene er enige i, at dette sagsområde kan overføres,
men ikke i, at det bør overføres.
Dette skal ses i lyset af, at. EU-sager typisk kun vil kunne afgøres
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straks" i 40-50 % af tilfældende, at EU-borgerne stort set har "alle
rettigheder" i forvejen, kan således i de fleste tilfælde få udstedt
cpr.nr. o.s.v., uden først at have opnået opholdstilladelse, at. EUborgeren derfor kun har et behov for dokumentation (opholdsbevis)
for en allerede bestående "ret", at. sagsbehandlingstiden således
må betegnes som værende af mindre betydning for denne gruppe, idet
EU-borgeren jo har "alle rettigheder", og skal blot indgive ansøgning om opholdstilladelse inden 3 måneder, regnet fra indrejsetidspunktet, at. "det lokale islæt" er uden betydning for sagens afgørelse, at der ikke vil være en synlig effektivitetsmæssig gevinst
ved udlægning (EU-borgeren vil kun i et mindre omfang få et opholdsbevis i hånden tidligere end nu, hvor der går nogle uger inden dette
modtages fra direktoratet), at det vil kræve flere ressourcer, både
økonomisk og personalemæssigt (der vil formentlig være behov for
flere nyansættelser i statsamterne end det antal årsværk som afgives
fra direktoratet. Det må derudover forventes, at bl.a. direktoratets
EDB-afdeling vil skulle styrkes personalemæssigt når statsamterne
skal tilsluttes udlændingeregistret, herunder bl.a. afholde kurser
m . v . ) , og ikke mindst, at, EU-borgeren vil få længere afstand til
nærmeste "indleveringssted"

(statsamterne har 15 indleveringssteder

mod politiets mere end 100 indleveringssteder ! ) .

Arbejdsgruppen udtaler, at § 9. stk. 2. nr. 1. adoptionssager, kan
overføres til statsamterne.
Kontorfunktionærene er også her enige i, at der kan ske overførsel
til statsamterne i denne sagstype, men ikke nødvendigvis, at der
bør ske overførsel.
Området har aldrig været genstand for kritik, sagerne er typisk
ukomplicerede, og der er tale om et begrænset antal ansøgninger. En
udlægning vil dog kunne betyde et mindre øget ressourceforbrug, jf.
bemærkningerne under "EU-borgerne".

Arbejdsgruppen undlader at fremkomme med en indstilling til, hvorvidt sager efter § 9. stk. 2. nr. 3 bør overføres.
Kontorfunktionærerne er af den opfattelse, at arbejdsgruppens indstilling burde have været, at området ikke er egnet til overførsel.
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Dette bl.a. henset til det store behov for central styring, ringe
lokale islæt m.v. som omtales i rapporten. En udlægning vil betyde
et stort ekstra ressourceforbrug, og det vil betyde en forringelse
af serviceniveauet overfor brugerne. Denne sagstype (brugerne) vil
typisk skulle henvende sig indtil flere gange årligt, og i mange år,
med henblik på indgivelse af ansøgninger m.v.

Man undlader at fremkomme med en indstilling til, hvorvidt politiets
nuværende rolle som "indleveringssted" skal overgå til statsamterne.
Kontorfunktionærerne havde gerne set, at arbejdsgruppen havde indstillet, at "såfremt det besluttes kun at overføre et begrænset
sagsområde, f.eks. EU-området og sager efter § 9, stk. 2, nr. 1,
adoptionssager, bør ansøgninger på det øvrige område fortsat indleveres via politiet".
Dette skal primært ses ud fra udlændingenes (borgernes) og et
servicemæssigt synspunkt.
Der er tale om mange forskelligartede ansøgninger og henvendelser,således kan det, som nævnt ovenfor, være nødvendigt med indtil flere
henvendelser årligt, i mange år frem.
På grund af den længere afstand til nærmeste indleveringssted, vil
dette i mange tilfælde kunne betyde, at hvor udlændingen nu kan indlevere sin ansøgning i "frokost-pausen", vil man i fremtiden, i
værste fald, skulle tage en hel dag fri fra arbejdet o.s.v.
Det vil derudover være betydeligt nemmere at "fortælle offentligheden", at EU-borgerne skal henvende sig i statsamterne, og at
øvrige udlændinge skal indlevere deres ansøgning via politiet.
Der kan nævnes mange eksempler på, foruden det "serviceforringende",
at det vil være hensigtsmæssigt at bibeholde politiet som indleveringssted.
Her kan nævnes et eksempel: En flygtning vil, ved en udlægning,
først skulle henvende sig i statsamtet for at indlevere sin ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, derefter skal flygtningen
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så henvende sig hos politiet med henblik på at indgive ansøgning om
nyt konventions- eller fremmedpas.
Dette klares i øjeblikket i "een ekspedition" ved, at ansøgningen om
begge dele indleveres via politiet.

På vegne af kontorpersonalet i Direktoratet for Udlændinge

Bilag 2

128

FORENINGEN AF
STATSAMTSJURISTER
v/kontorchef Vibeke Larsen

Vestsjællands Statsamt
Slagelsevej 7, 4180 Sore
Telefon S3 63 17 00 Telefax 53 63 13 80

Sorø,

d.

30.

martS

19 9 5

Indenrigsministeriet
Udlændingeafdelingen
Christiansborg Slotsplads 1
1218 Kbh. K

Vedrørende udlændingeafdelingens i.nr. 1994-3701-727
Som svar på anmodningen om bemærkninger til 4. udkast til arbejdsrapport fra ekspertarbejdsgruppen vedrørende administration
af udlændingesager skal jeg som repræsentant for Foreningen af
Statsamtsjurister anføre følgende:
ad side 49: Det indføjede om vurderingen af statsamternes mulighed for at indrette en hensigtsmæssig publikumsadministration (2. hele afsnit:"Arbejdsgruppen finder...
en sådan organisation.") bør udgå. Der er intet
grundlag for at antage, at statsamterne ikke vil kunne indrette sin administration hensigtsmæssigt på
dette område.
ad side 58: 1 3 . afsnit, sidste hele linie, mangler formentlig
ordet "lokale".
ad side 62: 2. afsnit virker sprogligt forvirrende. Statsamterne
behandler jo allerede adoptionssagerne. Forslag:"...
behandle sagen om opholdstilladelse sammen med
adoptionssagen."
En samlet gennemlæsning af rapportudkastet efterlader det indtryk, at argumentationen for ikke at foreslå kompetenceudlægning
i videre omfang hviler på 3 hovedsynspunkter, formuleret lidt
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forskelligt i udkastets forskellige afsnit:
1. at der er tale om områder, hvor en stram central styring er
nødvendig
2. at der er tale om sager af kompleks juridisk karakter
3. at der er tale om behov for rekvisition af sagsakter enten fra
direktoratet eller fra andre statsamter/andre myndigheder.
ad 1. og 2. må jeg påpege, at disse argumenter gør sig gældende
med samme styrke, for så vidt angår statsamternes nuværende sagsområde. Der er intet grundlag for at antage, at statsamterne ikke
administrerer sit område retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, og
dermed er disse argumenter reelt indholdsløse.
ad 3. er det min opfattelse, at spørgsmålet om oversendelse af
sagsakter har fået en besynderligt fremtrædende plads i rapport udkastet som et argument mod at ændre kompetencen. Det er i dag
ganske sædvanligt - også for statsamternes øvrige områder - at
sagsakter oversendes. Det klares på én dag og indebærer dermed
ikke noget nævneværdigt ekstra tidsforbrug. I øvrigt må dette
problem - som det også blev drøftet i arbejdsgruppens seneste
møde - med tiden forventes at løse sig af sig selv, dels gennem
statsamternes adgang til et opdateret udlændingeregister, dels i
takt med, at andre kommunikationsmidler (elektronisk post m.v.)
vinder indpas i statsadministrationen.
Det er opfattelsen hos Foreningen af Statsamtsjurister, at en udlægning til 15 statsamter - og kun på forsøgsbasis - i så snævert
omfang, som rapportudkastet konkluderer, ikke er lønsom, med
mindre den da finder sted som første trin i en udvikling, der agtes fortsat.
Med venlig hilsen
Vibeke Larsen

Bilag 3
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RIGSPOLITICHEFEN
AFDEL[NG E
Anker Heegaards Gade 5, 3 sal
1780 Kobenhavn V
Telefon 33 14 88 88 -Telefax 33 93 72 28

Indenrigsministeriet
Udlændingeafdelingen
Christiansborg Slotsplads 1
1218

København K

På mødet den 17.

februar 1995 i Indenrigsministeriets eks-

pertarbejdsgruppe vedrørende administration af udlændingesager drøftedes et af

Indenrigsministeriet udarbejdet udkast

til arbejdsrapport fra gruppen. I udkastet lægges der blandt
andet op til, at politiets ekspeditionsopgaver i forbindelse
med modtagelsen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse skal overføres til statsamterne. Som supplement til de
bemærkninger,

som Rigspolitiets

repræsentant

i

ekspertar-

bejdsgruppen fremførte om dette punkt på mødet, vedlægges et
notat, der beskriver de negative konsekvenser, som en overførsel

af

ekspeditionsopgaverne efter Rigspolitiets opfat-

telse vil få såvel i forhold til myndighedernes service over
for ansøgerne

som i

forhold til politiets

arbejde med og

blandt udlændinge i Danmark.

For så vidt angår spørgsmålet om politiets aktuelle ressourceanvendelse til de omhandlede ekspeditionsopgaver bemærkes,
at disse opgaver kun er nogle enkelte blandt den lange række
forskellige opgaver, som politiet varetager inden for udlændingeområdet. De omhandlede ekspeditionsopgaver varetages i
samtlige 46 politikredse uden for det storkøbenhavnske område af personale - politiuddannet eller kontoruddannet personale -, som tillige varetager andre politimæssige opgaver,
herunder på udlændingeområdet eller på andre "civile" sagsområder hos politiet.
over

Der

ressourceanvendelsen

føres
til

ikke en særlig statistik

ekspeditionsopgaverne på ud-

lændingeområdet, men det er Rigspolitiets umiddelbare vurdering, at der isoleret betragtet anvendes begrænsede personaleressourcer på disse opgaver.
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I fortsættelse af de tidligere fremsendte statistiske oplysninger fra Politiets Årsberetning vedrørende antallet af sager i de enkelte politikredse i 1993 og 1994 vedlægges kopi
af det skema,

som politikredsene har indberettet oplysnin-

gerne på (pkt. 14), tillige med den vejledning, som er knyttet til skemaet, med henblik på at belyse,
skemaet dækker over.
Der henvises til jour.nr. 1994-3701-727.

hvad tallene i
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Rigspolitichefen,
Afdeling E

Hj.nr. 1995-027-67
Lsl9/HVJ

Politiets opgaver i forhold til udlændinge - når bortses fra
straffesagsbehandling,

"ro

handling og indrejsekontrol
den ene

hovedgruppe

og

orden"-opgaver,

- falder i to hovedgrupper.

falder de mere

som samlivskontroller,

asylsagsbe-

kontrolprægede

forkyndelser af afslag

I

opgaver

(med udrejse-

frist) fra udlændingemyndighederne og udrejsekontroller. Udøvelsen af disse opgaver medvirker i sagens natur ikke til
et positivt

forhold mellem politiet og de udlændinge,

opholder sig i Danmark.

der

I den anden hovedgruppe falder de

mere serviceprægede opgaver som f.eks. modtagelse og ydelse
af bistand ved indgivelse af forskellige ansøgninger i henhold til udlændingelovgivningen. Disse opgaver, der er nærmere beskrevet i afsnit ... og i Direktoratet for Udlændinges "Vejledning for politiet om behandlingen af ansøgninger
om visumforlængelser, opholds- og arbejdstilladelse, EU-opholdsbevis m.v.", jf. bilag ... til rapporten, giver mulighed

for en kontakt

mellem politiet

og udlænding uden

for

kontrolsituationen.
Overføres de beskrevne ekspeditionsopgaver fra politiet til
statsamterne, vil alene politiets mere kontrolprægede opgaver være tilbage med den konsekvens,

at udenlandske stats-

borgeres kontakt med politiet typisk kun vil finde sted i en
"konfliktsituation" i bred forstand. Dette kan - set i lyset
af den diskussion,

som for tiden føres om forholdet mellem

politiet og udenlandske statsborgere her i landet - forekomme uheldigt.
Hertil kommer, at en generel overførsel af ekspeditionsopgaverne fra politiet til statsamterne for den enkelte udlænding vil

indebære en serviceforringelse som følge af

der bliver længere til den myndighed,

,

at

hvortil

ansøgningen

skal indgives. Det bemærkes i den forbindelse,

at politiet

har op mod 100 tjenestesteder fordelt over hele landet. Man
kan så diskutere, om dette opvejes af fordelen ved, at ansøgningen indgives til den myndighed, som skal træffe afgørelse i 1. instans. Dette argument holder imidlertid kun for
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så

vist

angår

det

begrænsede

antal

ansøgninger

om

SU-op-

holdsbevis eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §
9, stk. 2, nr. 3, som indgives her i landet. I de andre tilfælde

-

som udgør langt den overvejende del af sagerne

-,

hvor afgørelse fortsat skal træffes af Direktoratet for Udlændinge i 1. instans, vil der alene være tale om en serviceforringelse for udlændingen.
Ved

at

overføre

statsamterne

ekspeditionsopgaverne

fra

politiet

til

fratages politikredsene muligheden for at op-

bygge og ajourføre et kendskab til de udlændinge, som opholder sig i kredsen. Dette kendskab er af afgørende betydning
for politiets mulighed for at udøve en effektiv indre udlændingekontrol,

som i konsekvens af den forventede ophævelse

af kontrollen ved de indre grænser i EU/Schengen må tillægges stor og stadig stigende betydning i fremtiden.
Det forhåndskendskab, som politiet i dag via ekspeditionsopgaverne har til de udlændinge, der opholder sig i kredsen,
tjener utvivlsomt også til at undgå konfliktsituationer, når
politiet skal udøve sine mere kontrolprægede opgaver.
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15 9 3:
Tilladelser:

2325

Afslag:

113

Forlængelser:

939

Afslag forlængelser:

25

01.01.1994 til 30.06.1994:
Tilladelser:
Afslag:
Forlængelser:
Afslag forlængelser:

1919
26
629
23

Bilag 5

Bilag 6
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Direktoratet for Udlændinge
21. februar 1995
1994 HJ 021-32/lwn

SAGSBEHANDLINGSTIDER FOR AFGØRELSER TRUFFET I 19 94 I MEDFØR AF
EF/EØS-BEKENDTGØRELSEN:

Gennemsnitlig (brutto-)sagbehandlingstid opgjort i dage (antal
afgørelser angivet i parentes ) :

Ansøgning indgivet her 1 landet/indgivet fra udlandet

Lønnet beskæftigelse;
Tilladelse:

30,35 (1329)

137,92 (49)

Afslag:

77,00 (3)

137,50 (2)

Forlængelse:

34,00 (440)

Afslag forlængelse:

170,00 (8)

Selvstændigt erhverv:

Tilladelse:*

93,21 (107)

Afslag:
Forlængelse:
Afslag forlængelse:

60,00 (26)
330,00 (3)

147,80 (5)
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Tjenesteydelser;
Tilladelse:

49,55 (56)

Afslag:

62,79
105,00

Forlængelse:

57,00 (23)

Afslag forlængelse:

61,00 (2)

(28)
(2)

Pensionister;
Tilladelse:

92,12 (52)

94,58 (34)

***
Afslag:

228,00 (2)

Forlængelse:

94,67 (7)

33,00 (12)

Afslag forlængelse:
Studerende;
Tilladelse:

12,00 (608)

19,17 (275)

*•*

Afslag:

427,00 (1)

Forlængelse:
Afslag

23,00 (1)

60,00 (60)

forlængelse:

Opholdsret for andre;
Tilladelse:

77,61 (170)

79,94 (155)

Afslag:

78,00 (1)

74,14 (6)

Forlængelse:

48,00 (26)

Afslag

forlængelse:
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Ægtefæller, børn, m.v.;
Tilladelse:
Afslag:
Forlængelse:

48,38 (187)

105,15

(26)

215,00 (1)
38,00 (42)

Afslag forlængelse:

Familiemedlemmer, der Ikke er EF/EØS-statsborgere:
Tilladelse:
Afslag:
Forlængelse:

21,17 (6)
-

121,47 (17)
459,00 (1)

14,00 (7)

Afslag forlængelse:

Bemærkninger:
Antallet af trufne afgørelser afviger fra det i direktoratets
årsstatistik angivne, hvilket skyldes, at der her alene er medtaget
afgørelser, hvor ansøgningstidspunktet er registreret, således at
beregning af sagsbehandlingstid kan foretages.
Realitetsbehandling af ansøgningen beror i vidt omfang på EF/EØSstatsborgerens tilvejebringelse af budgetter, årsregnskaber, m.v.
***
Der er tale om meget få afgørelser, hvorfor den statistiske
usikkerhed er stor.
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Antal afgørelser i pas-sager.
13 9 3:
Udstedelse af re]selegitimation :
Afslag udstedelse af rejselegitimation:
Forlængelse af rejselegitimation:
Ophævelse af territorialbegrænsning:
Afslag ophævelse territorialbegrænsning:

3636
134
20
662
6

01.01.1994 til 30.06 1994:
Udstedelse af rejselegitimation :

3045

Afslag udstedelse af rejselegitimation:

170

Forlængelse af rejselegitimation:

707

Ophævelse af territorialbegrænsning:

739

Afslag ophævelse territorialbegrænsning:

33

) incl. udstedelse af erstatningspas.

Bilag 8
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Skøn for antal årsværk anvendt i forbindelse med 5 9.2.3.-ansøgninger,
ansøgninger efter EU-bekendtqørelsen og pasansøgninger i DfU:

Generelle bemærkninger til skønnene for de anvendte årsværk:
1. Deri skønsmæssige beregning er foretaget med baggrund i kontorernes oplysninger. Oplysningerne
baserer sig på et gennemsnitligt normalforløb i sagsbehandlingen for de enkelte sagstyper.
2. I ingen kontorer er der enkeltpersoner, der alene behandler ansøgninger efter udlændingelovens
§ 9.2.3, efter EU-bekendtgørelsen eller ansøgninger om pas, hvorfor det er særdeles vanskeligt at
opstille præcise tal. Hertil kommer, at der set over en længere periode kan være store udsving i tilgangen af de enkelte sagstyper og dermed store udsving i det anvendte antal årsværk. M a o kan
tallene alt andet lige kun give et øjebliksbillede af det anvendte antal årsværk.
Skønnene er således behæftet med en stor usikkerhed.og der må påregnes en betydelig usikkerhedsmargin i den samlede total.
3. For pas-sager gælder det særlige forhold, at en ansøgning både kan fremkomme selvstændigt og
i tilknytning til eksempelvis en asylsag eller familiesammenføringssag. I sidstnævnte tilfælde vil sagerne behandles samlet af en jurist. Der vil typisk være forskel i tidsforbruget for sagsbenanalmgen
alt efter, hvordan ansøgningen fremkommer.
Når det anvendte antal årsværk ligger relativt højt i dag, skyldes det i høj grad, at der i •crcrdelse
med forlængelser af status efter 5 år stort set også søges om pas samtidigt.
4. Alle tal indeholder ligeledes skøn for støttefunktionernes belastning - og dermed fororug JI irsværk - i forbindelse med sagsbehandlingen for hver sagstype.
5. Der er ikke medtaget skøn for det antal årsværk, som det nyoprettede bosnier-kontor J~\ ir . ende på
de enkelte sagstyper.

AARSV3.XLS
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Bilag 9

Udlændinge

9. marts 1995

Antal afgørelser i medfør af udlændingebekendtgørelsen § 23
fadoptionssager) i 1994.

Tilladelser:

640

Afslag:
Forlængelser:

5
14

Afslag forlængelser:

0

Skøn for antal årsværk anvendt i forbin'delse med adoptionssager:
0,0 5 - 0,1 årsværk.
Tallet, dsr er inklusiv støttefunktioner, er behæftet med usikkerhed
grundet det meget lille antal sager.

Antal-henvendelser i publikumsekspeditionen i 1994: ca. 40.000.
Skøn over andelen af ansøgninger i publikumsekspeditionen. der kan
afgøres straks:
Samtlige ansøgninger:
1. gangs ansøgning:

40-50 %

Ansøgninger om forlængelse: 80-90 %
Ansøgninger i medfør af EF/EØS-bekendtgørelsen:
1. gangs ansøgninger:
40-50 %
Ansøgninger om forlængelse: 90-95 %
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INDHOLDSFORTEGNELSE.
Side

I

II

Indledende bemærkninger

3

Visum

4

A. Visumforlængelser

4

3. Forlængelse af udrejsefrist (udvidet besøgsophold)

5

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af
udlændingelovens S 9.

5

Generelle bemærkninger

5

A. Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse fra udlændinge, som tidligere har haft dansk indfødsret, § 9,
stk. 1, nr. 1.

6

5. Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af samliv på falles bopæl i ægteskab eller fast
samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark
fastboende person. § 9, stk. 1, nr. 2.

7

C. Ansøgning om opholdstilladelse fra mindreårigt barn
af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, § 9, stk. 1, nr. 3.

8

D. Ansøgning om opholdstilladelse fra forældre over 60
år. § 9, stk. 1, nr. 4 og 5.

II

E. Adoption/plejetilladelse og nær familiemæssig eller
lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person. § 9, stk. 2, nr. 1.

li

Duk il. koniorl G:\DS1\KON"nCHOWEJT_£DNl
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III

?. Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse under
henvisning cil væsentlige beskaftigelsesmæssiqe eller
erhvervsmæssige hensyn taler for ae imødekomme ansøgningen. § 9, stk. 2, nr. 3.

12

G. Ansøgninger om opholdstilladelse på grundlag af særlige omstændigheder. § 9, stk. 2, nr. 4. Au-pair ansatte .

13

H. Ansøgning med henblik på studier her i landet
a. Studerende
b. Højskoleophold
c. Udvekslingsstudenter.

13

I. Forsørgelse, § 9, stk. 3 og 4

16

Ansøgninger om EU-opholdsbevis og opholds- og arbejds-

17

tilladelse i henhold til EU-reglerne.
Generelt om

EU-reglerne

17

A. Lønmodtagere

17

B.
C.
D.
E.
F.

Selvstændige erhvervsdrivende
Tjenesteydelser
Mindreårige EU-statsborgere
SU-bekendtgørelsens § 5
EU-bekendtgørelsens § 10
1. Pension og egne midler, § 10, stk. l
2. Studerende, § 10, stk. 2
Ansøgning om en opholds- og arbejdstilladelse eller et EU-..
opholdsbevis ikke skal anses for at være bortfaldet.

18
18
19
19
20

V

Ansøgning om dansk fremmedpas og konventionspas

22

VI

Ansøgning om erstatningsbevis og erstatningspas

22

IV

21
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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER.
Denne vejledning beskriver i korte trak på hvilke blanketter ansøgninger om visumforlængelser, udrejsefristforlængelser, opholds- og arbejdstilladelser, EU-opholdsbevis, fremmedpas m.v.
indgives, samt hvilken dokumentation, der bør vedlægges ansøgningerne .
Det er vigtigt for direktoratets sagsbehandling og af meget stor
betydning for selve sagsbehandlingstidens længde, at ansøgningerne er korrekt udfyldt og vedlagt den fornødne dokumentation, og
direktoratet skal derfor anmode om, at politiet i forbindelse med
ansøgningernes indgivelse søger at sikre dette. Fremsendelse af
ansøgninger til direktoratet kan i en kortere periode afvente
fremlæggelse af dokumentation, eller det kan fremgå af ansøgningen, at dokumentationen snarest vil blive fremsendt direkte til
direktoratet. Fremlægges den fornødne dokumentation ikke, bør
grunden herfor kort angives.
Indgives 1.gangs ansøgning under ulovligt ophold, skal sagen
straks forelægges direktoratet enten telefonisk eller på telefax
med henblik på en afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel
udvisning i henhold til udlændingelovens § 24, nr. 5.
Indgives en ansøgning om forlængelse for sent, skal der ikke ske
forudgående forelæggelse for direktoratet.

Duk |1 komofl G OSI\XON"nCHO\VEn_£DNl
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I

VISUM.

A. Visumforlængelser.
I henhold til udlændingebekendtgørelsens § 17, stk. 1 kan direktoratet, når særlige omstændigheder taler derfor, forlænge et visum til ialt 3 måneders ophold. En ansøgning om visuir.forlængelse
kan altså kun indgives af personer, der i henhold til udlændingelovens § 4 er visumpligtige, ocj som er indrejst på et visum af
kortere varighed end 90 dage. Ansøgning indgives på blanket DfU
3-002, der vedlægges kopi af samtlige sider i ansøgerens pas, der
ikke er blanco-sider, same dokumentation for, at ansøgeren er
sikret forsørgelse under opholdet har i landet, samt at ansøgeren
kan fremvise en returbillet.
Passet opbevares hos politiet indtil direktoratets afgørelse foreligger enten skriftligt - pr. brev eller telefax - eller telefonisk.
Politiet stempler herefter passet med stempel 5.

Dut: | l . konlor] G:\DSI\XON7\CHOWEJ1_EDM1
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B. Forlængelse af udrejsefrist (udvidet besøgsophold) .
I henhold til udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 3 kan direktoratet i særlige tilfælde forlænge udrejsefristen for en udlanding, der har opholdt sig her i landet i de i stk. 1 og 2 nævnte
tidsrum (visumperioden/3 mdr.).
Forlængelse af udrejsefristen meddeles som udgangspunkt med henblik på besøg hos herboende forlovede eller hos børn og foraldre.
Ansøgning indgives på blanket DfU 4-001, der vedlægges ansøgerens
pas, 1 vellignende pasfoto, garantierklæring (blanket DfU 4-103)
samt dokumentation, der sandsynliggør evt. familieforhold.
Ansøgningen påføres relevante oplysninger om grundlaget for ansøgningen f.eks. oplysning om, hvornår og hvor parret har lært
hinanden at kende, oplysning om der foreligger retlige hindringer
for indgåelsen af evt. ægteskab samt oplysning, om parret har eller venter børn. Herudover påføres oplysning om den herboendes
nationalitet, evt. opholdstilladelse og udl.nr.
II

ANSØGNING OM OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE I MEDFØR AF UDLÆNDINGELOVENS S 9.
Generelt.
Alle 1- gangs ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 indgives på blanket DfU 4-001 (gul) og skal vedlægges
et pasfoto.
Ansøgerens pas skal som hovedregel vedlægges, da tilladelse vil
blive isat passet.
Hvis ansøgeren er EU-statsborger, men ikke selv er omfattet af
EU-reglerne (se om EU-reglerne i afsnit III ) eller er gift/sam-
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lever med en SU-borger, skal pas ikke indsendes. Derimod indsendes et ekstra pasfoto, da tilladelsen i disse tilfælde meddeles
ved opholdskort.
I de tilfælde, hvor passet ikke fremsendes til direktoratet, skal
det fremgå af ansøgningen, at der har været forevist gyldigt nationalitetspas eller anden gyldig indrejselegitimaticn (ID-kort)
ved ansøgningens indgivelse.
Alle attester bør indsendes i autoriseret oversættelse til et af
hovedsprogene. Hvis attesten er oversat i hjemlandet, skal attesterne verificeres på herværende ambassade.
Alle ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 indgives på blanket DfU 4-002 (hvid).
A. Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse fra udlændinge, som
tidligere har haft dansk indfødsret, jfr, udlændingelovens § 9,
stk. 1, nr. 1.
Ansøgningen vedlægges:
- 2 vellignende pasfotos,
- dokumentation for, at ansøgeren tidligere har været dansk
statsborger.
Ansøgerens pas skal ikke fremsendes, idet den pågældende vil få
meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse i form af kort D.
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B. Ansøgning om opholds- oa arbejdstilladelse på grundlag af samliv
på fælles bopal i ægteskab eller fast samlivsforhold af langere
varighed med en i Danmark fastboende person, jfr, udlandingelovens § 9, stk. 1, nr. 2.
1. Ægteskab.
I. gangs-ansøgningen vedlægges:
-

ansøgerens pas,
1 vellignende pasfoto,
kopi af vielsesattesten,
en af begge parter underskrevet samlivserklæriag (DfU 4-101) ,
oplysningsskema vedrørende økonomiske forhold .(DfU 4-106),
oplysning om, hvornår og hvor parret har lært hinanden at kende.

Evt. supplerende oplysninger om parternes forudgående kendskab
til hinanden og lignende bemærkninger bedes anført i forbindelse
med fremsendelsespåtegningen på blankettens bagside.
Se om forsørgelse nedenfor under pkt. I..
Opholds- og arbejdstilladelse vil - under forudsætning af, at ansøgerens pas er gyldigt i 2 måneder udover den meddelte tilladelse - blive givet for en periode af 12 måneder.
Forlængelses-ansøgningen vedlægges:
- ansøgerens pas,
- en af begge parter underskrevet samlivserklæring - DfU 4-101.
Samlivs erklær ingen skal som udgansgspunkt. underskrives af parterne i forbindelse med ansøgningens indgivelse. Erklæringen må under ingen omstændigheder være mere end én måned gammel og skal
være dateret ved hver underskrift.
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N.3. Xan ansøgeren forvente at få meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse (efter 3 års ophold i Danmark) , er det ikke nødvendigt
at fremsende ansøgerens pas, men i stedet vedlægges 1 vellignende
pasfoto, idet ansøgeren vil få opholdskort D. Pas bør dog fremsendes i alle tilfalde, hvor der er tale om en ægtefælle til en
flygtning, idet der i disse sager gælder særskilte forlængelsesregler .
2. Registreret partnerskab.
Ansøgningen behandles som under 1. anført.
3. Past samliv af længere varighed.
Disse ansøgninger behandles som under 1. anført, idet der dog i.
stedet for kopi af vielsesattest vedlægges:
beskrivelse af samlivsforholdets Jcarakter og varighed,
dokumentation for samlivet i form af eksempelvis fælles
huslejekontrakt, korrespondance sendt til fælles adresse,
fælles forsikringer og bankkonti.
C. Ansøgning om opholdstilladelse fra mindreårigt barn af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, jfr, udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3.
1. Barnet anført som medfølgende i én af forældrenes ansøgninger.
I medfør af § 21 i udlændingebekendtgørelsen er børn under 18 år,
der har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, fritaget
for opholdstilladelse.
3ørn, der skal have ophold hos forældremyndighedens indehaver,
skal således kun have godkendelse af familieforholdet ved første
indrejse til Danmark eller, såfremt de er visumfri, ved forældrenes første ansøgning om opholdstilladelse.
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I disse tilfælde vedlægges forældrenes ansøgning:
- dokumentation for familieforholdet og forældremyndigheden i
form af fødselsattest for barnet,
- såfremt der foreligger en sJcilsmissedom eller en særskilt retsafgørelse for forældremyndigheden, skal denne dokumentation,
vedlægges.
2. Barnet fraflyttet forældremyndighedsindehaverens bopæl.
Barnet er ikke i denne situation fritaget for opholdstilladelse i
henhold til udlændingebekendtgørelsens § 21.
I. gangs-ansøgningen vedlægges:
- ansøgerens pas,
- 1 vellignende pasfoto,
- oplysning om baggrunden for fraflytningen.
N\E. Kar barnet haft et ophold på samlet mere end 5 år i Danmark,
fremsendes ansøgerens pas dog ikke, men derimod 2 vellignende
pasfotos.
Forlængelses-ansøgningen vedlægges:
- ansøgerens pas,
- 1 vellignende pasfoto,
- oplysning om, hvorvidt der er sket ændringer i barnets
situation.
Se om forsørgelse nedenfor under pkt. I..
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3. Ansøgning om arbejdstilladelse.
a. Barnet under 16 år.
Ansøgningen vedlægges:
- et arbejdstilbud, hvori ansættelsesforholdet, herunder løn og
arbejdstid, er nærmere beskrevet,
- samtykkeerklæring fra forældremyndighedens indehaver,
- oplysning om, hvorvidt ansøgeren er udskrevet af skolen. Såfremt dette ikke er tilfældet, og der ikke er tale om lettere
fritidsbeskæftigelse, skal det oplyses, om der i medfør af folkeskoleloven er truffet beslutning om, at undervisningspligterhelt eller delvist kan opfyldes ved erhvervsmæssig beskæftigelse.
b. Barnet mellem 16 og 18 år.
Ansøgning indgives på blanket DfU 4-001 og vedlægges ingen dokumentation, idet der generelt meddeles arbejdstilladelse til det
fyldte 18. år.
4. Barnet fylder 18 år.
Når barnet fylder 18 år, er det ikke længere fritaget for
opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens § 21.
Ansøgning indgives på blanket DfU 4-001, og såfremt barnet har
haft ophold her i landet i medre end 2 år de 2 vellignende pasfotos, men derimod ikke ansøgerens pas, idet der vil blive givet
ansøgeren opholdstilladelse i form af et opholdskort. Har barnet
på ansøgningstidspunktet været under to år her i landet, vedlægges ansøgningen pågældendes pas.
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D. Ansøgning om o p h o l d s t i l l a d e l s e f r a f o r æ l d r e o v e r 60 å r ,
u d l g n d i n q e l o v e n s § 9, stzk. 1, n r . 4 og 5.
I.
-

jfr.

gangs-ansøgningen vedlægges:
ansøgerens pas,
2 vellignende pasfotos,
dokumentation for ansøgerens alder,
dokumentation for familieforholdet,
oplysning om barnets nationalitet, opholdstilladelse og udl.nr.

Ansøgningsblankettens felt vedrørende ansøgerens børn skal være
omhyggeligt udfyldt, og det bør være oplyse, hvorvidt ansøgeren
har børn, der bor i hjemlandet.
Se om forsørgelse nedenfor under pkt. I..
Forlængelses-ansøgningen vedlægges:
- 1 vellignende pasfoto.
E. Adoption/plejetilladelse og nær familiemæssig eller lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person. § 9, stk. 2, nr. 1.
Ansøgningen vedlægges:
-

ansøgerens pas,
I vellignende pasfoto,
dokumentation for tilknytning til den herboende,
plejetilladelse fra kommunen og godkendelse fra
amtskommunen/Civilretsdirektoratet.

Der henvises i øvrigt til § 23 i udlændingebekendtgørelsen.
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F. Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse under henvisning
til, at væsentlige beskaftigelsesmassige eller erhvervsmæssige
hensyn taler for at imødekomme ansøgningen, 1fr.udlandingelovens
§ 9, stk. 2, nr. 3.
I. gangs-ansøgningen vedlægges:
- ansøgerens pas,
- 1 vellignende pasfoto,
- dokumentation for ansættelsesforholdet i form af en skriftlig
redegørelse fra arbejdsgiveren eller en arbejdsgivererklæring
(blanket DfU 4-102),
- godkendelse fra arbejdsmarkedsnævnet, såfremt en sådan
foreligger.
Det bemærkes, at direktoratet anser et eventuelt påbegyndt arbejde inden opholds- og arbejdstilladelse er meddelt af direktoratet
som ulovligt arbejde, jfr. udlændingelovens § 53, stk. I, nr. 3
og stk. 2. Dette gælder også såkaldte praktikordninger og
lignende.
Forlængelses-ansøgningen vedlægges:
- ansøgerens pas,
- oplysning, om der er ændringer i ansøgerens beskæftigelsesmæssige situation.
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G. Ansøgninger om opholdstilladelse på grundlag af særlige omstændigheder, jfr, udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4.
Ansøgninger på dette grundlag er af meget forskelligartet karakter, hvorfor det ikke er muligt at give en detaljeret beskrivelse
af, hvad ansøgningen skal indeholde af oplysninger, men generelt
skal alle 1.gangs ansøgninger vedlægges:
- ansøgerens pas,
- 1 vellignende pasfoto,
- oplysning om, på hvilket grundlag de pågældende søger
opholdstilladelse og begrundelsen herfor.
Særligt for au-pair ansatte vedlægges "Agreement relating to an
au-pair placement" DfU 4-105), der skal være underskrevet af begge parter, (et eksemplar beror hos værten og et eksemplar hcs ansøgeren) . Det bemærkes, at der ikke længere skal foreligge en
sundhedsattest i disse sager.
Ansøgning om forlængelse vedlægges:
- ansøgerens pas,
- den for ansøgningen relevante dokumentation - herunder ny aupair kontrakt.
H. Ansøgning med henblik på studier her i landet.
Opholdstilladelse på dette grundlag vil typisk være søgt og opnået gennem en dansk repræsentation i udlandet, forinden indrejsen
her i landet.
Har ansøgeren indgivet ansøgning om opholdstilladelse cil en
dansk repræsentation i udlandet, men indrejst inden opnåelsen af
tilladelsen, indgives der ikke formel ansøgning om opholdstilladelse her i landet, men der fremsendes blot en underretning
til direktoratet om indrejsen, ansøgerens nuværende adresse samt
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ansøgerens pas.
a. Studerende, jfr, udlændingebekendtgøreisens § 24.
I. gangs-ansøgningen vedlægges:
- dokumentation for, at ansøgeren £r optaget på
uddannelsesinstitutionen,
- dokumentation for, at ansøgeren ved egne midler, stipendier,
studielån eller lignende er sikret et rimeligt eksistensminimum
under uddannelsen.
Er uddannelsesforløbet ikke organiseret gennem Udenrigsministeriet eller Undervisningsministeriet, bør det endvidere oplyses, om
uddannelsen vil kunne gennemføres i ansøgerens hjemland.
Forlængelses - ansøgningen vedlægges:
- ansøgerens pas,
- dokumentation for at ansøgeren ved egne midler, stipendier,
studielån eller lignende er sikret et rimeligt eksistensminimum
under uddannelsen,
- udfyldt studieeffektivitetserklæring, blanket DfU 4-104.
b. Højskoleophold, jfr, udlændingebekendtgørelsens § 25.
Ansøgningen vedlægges:
- dokumentation for, at ansøgeren er optaget på højskolen,
- dokumentation for, at ansøgerens leveomkostninger og
hjemrejseudgifter er sikret.
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c. Udvekslingsstudenter, jfr, udlandingebekendtgørelser.s § 2S.
1) Organiseret udveksling.
Ansøgningen vedlægges:
- dokumentation for, at opholdet er organiseret gennem en
anerkendt udveks1ingsorganisation.
Såfremt udlændingen under opholdet her i landet ønsker at skifte
værtsfamilie, skal der indsendes en kort notits herom til direktoratet. Notitsen skal vedlægges dokumentation for, at organisationen, der har arrangeret skoleopholdet, er indforstået med, at
den pågældende ændrer opholdssted.
2) Privat udveksling.
Ansøgningen vedlægges:
- nærmere oplysninger om, hvorfor tilladelsen ikke er søgt og
opnået forinden indrejsen,
- oplysning om omstændighederne i forbindelse med optagelsen på
den herværende skole og forholdet til værtsfamilien.
Forlængelse.
Udvekslingsopholdet vil sjældent strække sig udover den først
meddelte opholdstilladelse, men søges der forlængelse, vedlægges
ansøgningen dokumentation for det fortsatte skoleophold.
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I. Forsørgelse.
Jf. § 9, stk. 3 skal opholdstilladelse til forældre over 60 år
til en udlænding med tidsubegrænset opholdstilladelse (stk. 1,
nr. 5) betinges af, at den person, der bor i Danmark, påtager sig
at forsørge ansøgeren og godtgør at være i stand hertil.
Tilsvarende gælder for så vidt angår opholdstilladelse uden for
de i stk. 1 nævnte tilfælde til personer, der har nær familiemæssig eller lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person
(stk. 2, nr. 1).
Jf. § 9, stk. 4 kan en opholdstilladelse til forældre over 60 år
til et dansk eller nordisk barn eller et barn med opholdstilladelse som flygtning (stk. 1, nr. 4) betinges af, at den person,
der bor i Danmark, påtager sig at forsørge ansøgeren.
Jf. samme bestemmelse kan opholdstilladelse til ægtefæller/samlevere/partnere, børn og forældre over 60 år til et dansk eller
nordisk barn eller et barn med opholdstilladelse som flygtning
(stk. 1, nr. 2 - 4) betinges af, at den herboende person, som det
påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil.
Den herboende person skal i disse sager udfylde oplysningsskema
DfU 4-106 vedrørende sine økonomiske forhold og anmodes om at underskrive garantierklæring (blanket DfU 4-103) .
Det bør oplyses over for den herboende person, at udlændingemyndighederne i fornødent omfang vil forelægge spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende vil være i stand til at opfylde forsørgelseskravet for de sociale myndigheder.
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III

ANSØGNINGER OM EU-OPHOLDSBEVIS I HENHOLD TIL EU-REGLERNE (EU-bekendtgørelsen - Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 18.
januar 19 84 med senere ændringer).
Generelt.
Alle 1. gangs-ansøgninger orn EU-opholdbevis indgives på blanket
DfU 4-001 (gul) og skal vedlægges 2 vellignende pasfotos.
Alle ansøgninger om forlængelse af EU-opholdsbevis indgives på
blanket DfU 4-002 (hvid) og skal vedlægges 1 vellignende pasfoto.
EU-BEKENDTGØRELSENS § 3.

A. Lønmodtagere.
1. gangs-ansøgningen vedlægges:
- arbejdsgivererklæring (DfU 4-102), hvor samtlige rubrikker er
udfyldt. Erklæringen må ikke være mere end én måned gammel og
skal vedrøre påbegyndt beskæftigelse,
- såfremt det af arbejdsgivererklæringen fremgår, at den ugentlige beskæftigelse er 20 timer eller lavere, skal der foreligge
nærmere oplysninger om ansøgerens indtægter og udgifter,
- ansøgerens pas, såfremt det af arbejdsgivererklæringen fremgår,
at ansættelsen forventes at vare under 1 år,
Forlængelses - ansøgningen vedlægges:
- arbejdsgivererklæring, der opfylder ovennævnte krav,
Er ansøgeren på ansøgningstidspunktet arbejdsløs, skal der foretages en nærmere afhøring af den pågældende med henblik på at få
oplyst, hvor længe pågældende har været arbejdsløs, og hvad der
er årsagen hertil. Evt. skriftlig opsigelse bedes vedlagt.
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B. Selvstændige erhvervsdrivende.
1. gangs-ansøgningen vedlægges:
- oplysninger cm det økonomiske grundlag for driften af erhvervsvirksomheden, herunder reviderede regnskaber, momsregnskaber
og selvangivelser, samt oplysninger om forretningslokalet. Ved
nyetablerede selskaber skal ansøgningen som minimum vedlægges
budgetter, dokumemtation for lovpligtig tilmelding til momsregistret og dokumentation for leje af lokale,
- oprettelseskontrakt eller register-udskrift såfremt erhvervsvirksomheden drives i selskabsform.
Særligt ved landbrugsvirksomheder:
- endeligt skade i overensstemmelse med landbrugslovens bestemmelser (§ 16, stk. 1),
- landbrugskonsulent-regnskaber.
Forlængeslses-ansøgningen vedlægges:
- reviderede regnskaber og selvangivelser siden virksomhedens
start.
C. Tj enesteydelser.

l. gangs-ansøgningen vedlægges:
Modtagere:
- dokumentation for betaling for tjenesteydelsen. Såfremt der
tillige ydes betaling fra anden side - f.eks. statskassen vedlægges endvidere en opgørelse over betalingens fordeling,
- oplysning om antal timer/uge ansøgeren modtager tjensesteydelsen, og fra hvilken tjenesteyder den modtages.
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Ydere:

- Dokumentation for indtægtsforhold og fordeling af indtægten,
der modtages fra henholdsvis modtager- og anden (f.eks.
statslig) side.
Forlængeslses-ansøgningen vedlægges samme dokumentation scm ved
1. gangs-ansøgningen.
D. Mindreårige EU-statsborgere.
Med hensyn til mindreårige EU-statsborgere, der ansøger om 3U-ophoidsbevis som selvstændige arbejdstagere og ikke som familiemedlem, skal der - forinden ansøgningen (DfU 4-001 gul blanket)
fremsendes til direktoratet - indhentes nærmere oplysninger om:
- arbejdets karakter,
- hvem ansøgeren skal bo hos under opholdet her i landet,
- opgørelse over indtægter og udgifter,
- original samtykJceerklæring fra forældremyndighedens indehaver (- e)
E. EU-BEKENDTGØRELSENS S 5.
Der udstedes SU-opholdsbevis til en EU-statsborger, der har haft
lønnet beskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet, såfremt den pågældende ophører hermed på
grund af enten pensionsalder, vedvarende uarbejdsdygtighed eller,
fordi den pågældende nu har lønnet beskæftigelse eller driver
selvstændig erhvervsvirksomhed på en anden medlemsstats område,
men har bibeholdt sin bopæl her i landet.
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Ansøgningen vedlægges:
- dokumentation for den tidligere beskæftigelses eller selvstændige erhvervsvirksomheds varighed - herunder datoen fer
ophør af samme.
F. EÜ-BEKENDTGØRELSENS 5 10
1. Pension og "egne" midler (5 10, stk. 1)
Der udstedes EU-opholdsbevis til en EU-statsborger, såfremt ansøgeren og dennes ledsagende famile godtgør at råde over indtægter
fra invalide-, førtids- eller alderspension eller erstatning i
anledning af arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller fra egne
midler.
Ansøgningen vedlægges dokumentation for:
- pension eller,
- anden form for "egne midler", herunder hvorfra disse stammer,
- sygeforsikring (dog ikke f.s.v.a. pensionister).
Såfremt der er tale om en person, der modtager invalidepension,
skal der endvidere foreligge oplysninger om, hvorvidt ansøgeren
er behandlingskrævende, herunder om den pågældende har behov for
specielle hjælpemidler eller har medicinudgifter.
2. Studerende (S 10, stk. 2).
2U-opholdsbevis udstedes til EU-statsborgere, der er indskrevet
her i landet ved en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er
godtkendt som støtteberettiget i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte.
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Ansøgningen vedlægges dokumentation for:
- at den pågældende er indskrevet ved en anerkendt uddannelsesinstitution,
- at uddannelsen er erhvervskompetancegivende,
- egne midler, der sikrer forsørgelsen,
- sygeforsikring.

IV

ANSØGNING OM, AT EN OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE ELLER ET EUOPHOLDSBEVIS IKKE SKAL ANSES FOR AT VÆRE BORTFALDET - § 17, stk.
2 (ophold i udlandet).
Ansøgning indgives på blanket DfU 4-002 (hvid).
Ansøgningen vedlægges en afhøringsrapport indeholdende oplysninger om:
- formålet med opholdet i udlandet,
- evt. hindringer, der har forårsaget, at den pågældende ikke har
-kunnet vende tilbage til Danmark. Evt. dokumentation vedlægges,
- hvilke relationer den pågældende har bevaret her i landet herunder oplysningerom familie, bolig, indbo, arbejde og lignende,
- er der sket framelding til folkeregistret - i givet fald af
hvem,
- for så vidt angår opholdstilladelser efter § § 7 - 8 (flygtninge) , hvorvidt der har været kontakt med myndighederne i opholds- eller hjemlandet.
Det bemærkes, at en opholdsbevis normalt ikke anses for bortfaldet, såfremt den pågældende har opholdt sig i udlandet for at aftjene værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet herfor. Forholdet skal dog dokumenteres.
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V

ANSØGNING OM DANSK FREMMEDPAS OG KONVENTIONSPAS.
Ansøgninger om dansk fremmedpas fra udlændinge, der ikke har fået
meddelt flygtningestatus her i landet, indgives på blanket Df'J 7001 (grøn).
Ansøgningen vedlægges:
- ansøgerens nationalitetspas, såfremt et sådant forefindes,
- skriftlig dookumentation for, at ansøger forgæves har forsøgt
at erhverve/forlænge nationalitetspas (f.eks. kopi af brev
sendt til hjemlandets ambassade samt postkvittering for afsendelsen samt kopi af eventuelt afslag fra ambassade m.v.),
- 2 vellignende pasfotos.
Forlængelsesansøgninger vedrørende konventions- eller fremmedpas
indgives på blanket DfU 7-001 (grøn) og vedlægges:
- ansøgerens rejselegitimation,
-" 1 vellignende pasfoto.
Opmærksomheden henledes på, at danske statsborgere ikke må optages i rejsedokumenter og fremmedpas.

VI

ANSØGNING OM ERSTATNINGSBEVIS OG ERSTATNINGSPAS.
Ansøgning indgives på blanket DfU 4-002 (hvid).
Ansøgningen vedlægges:
- en P 650-031 erklæring om bortkomst af tilladelsen, såfremt
dette er årsagen til ansøgningen - ellers,
- den/det beskadigede tilladelse/pas.
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OVERSIGT OVER BLANKETTER.

VISUM.
DfU 3-002 visiunforlængelse (bilag 1)
OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE/EU-OPHOLDSBEVIS.
DfU 4-001 gul blanket - 1. gangs-ansøgninger (bilag 2)
DfU 4-002 hvid blanket - ansøgninger om forlængelse, rettelse
eller lignende (bilag 3)
DfU 4-101 samlivserklæring (bilag 4)
DfU 4-102 arbejdsgivererklæring (bilag 5)
DfU 4-103 garantierklæring (bilag 6)
DfU 4-104 studieeffektivitets-erklæring (bilag 7)
DfU 4-105 au-pair kontrakt (bilag 8)
DfU 4-106 oplysningsblanket vedrørende forsørgelse (bilag 9)
FREMMEDPAS/REJSEDOKUMENT.
DfU 7-001 grøn blanket. Ansøgning om f remmedpas/rej sedokument
samt forlængelse eller erstatning (bilag 10)

Alle blanketter kan rekvireres hos:
Direktoratet for Udlændinge,
Administrationsafdelingen,
Ryesgade 53,
2100 København 0.
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§ 9. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til:
1) En udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret.
2) En udlænding over 18 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af
længere varighed med en i Danmark fastboende person over 18 år, der
a) har dansk indfødsret
b) har indfødsret i et af de nordiske lande
c) har opholdstilladelse efter §§ 7-8 eller
d) lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 5 år.
3) Mindreårigt barn af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos
forældremyndighedens indehaver.
4) Forældre over 60 år til et dansk eller nordisk barn eller et barn med opholdstilladelse efter §§7-8.
5) Forældre over 60 år til en udlænding med tidsubegrænset opholdstilladelse. Opholdstilladelse kan
dog i almindelighed kun gives, hvis ansøgeren ikke har andre born i hjemlandet.
Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til andre udlændinge:
1) Hvis udlændingen uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde har nær familiemæssig eller lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person.
2) Hvis udlændingen uden for de i § 7, stk 1. og 2, nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation,
at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgorende taler for at imødekomme ansogningen.
3) Hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme
ansøgningen.
4) Hvis ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor.
Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk.1, nr. 5, eller stk. 2, nr. 1, skal betinges af, at den person, der bor i
Danmark, påtager sig at forsørge ansøgeren og godtgør at være i stand hertil.
Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1. nr. 4, kan betinges af. at den person, ösr bor i Danmark, påtager sig at forsørge ansøgeren. Opholdstilladelse efter stk.1, nr. 2-4, kan endvidere betinges af, at den
herboende person, som det påhviler ät forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil.
Stk 5. Har en herboende person (garanten) påtaget sig at forsørge ansøgeren, jf. stk. 3 og 4, og
ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om social bistand til forsørgelse, kan kommunalbestyrelsen
pålægge garanten at yde betaling for hjælpen. Sådan betaling kan af kommunalbestyrelsen inddrives
hos garanten efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter.
Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og nr. 3-4, skal være opnået inden indrejsen. Justitsministeriet kan dog fastsætte regler om, i hvilke tilfælde ansogning om opholdstilladelse kan indgives her i landet.

Straffeloven
§162. Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæing om forhold, angående hvike han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller hæfte eller med fængsel indtil
4 måneder.
§ 163. Med samme straf som i § 162 anført straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftlig bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har.
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Punkt 13: Afgørelser vedrørende særlovgivningen.
Der er tal« om personstatistik, og oplysningerne skal meddeles af den politikreds, hvor tiltale er undladt jf. rpl.s § 722,
stk. 1, nr. 1. Sager der én gang er indberettet til Kriminalregisteret (uanset tidspunkt), skal ikke medtages.
Punkt 14: Udlændingesager.
Antal personer afvist under paskontrol: Omfatter udlændinge, der har forsøgt indrejse i Danmark fra et ikke nordisk
land.
Antal ansøgninger om opholdstilladelse m.v.: Omfatter
ansøgninger om visum, opholds- og/eller arbejdstilladelse
eller udstedelse af flygtninge- eller fremmedpas. Hver ansøgning medregnes som en sag, bortset fra indrejsevisum
til grupperejser eller lignende.
Øvrige fremmedsager: D.v.s. øvrige sager bortset fra ansøgningssager.
Bolig-, arbejdssteds- og samlivskontrol: Der medtages tilfælde, hvor der på stedet har været foretaget en sådan
kontrol.
Punkt 15: Bøder.
Bøder i alt i sa- og politisager Omfatter alle udsendte bødeforelæg - også endnu ikke vedtagne bødeforelæg, samt
bøder idømt eller vedtaget indenretsligt.
Fra dette tal trækkes bøder, der oversendes til inddrivelse i
fremmed politikreds. På samme måde medregnes bøder,
der modtages til inddrivelse fra fremmed politikreds.
Indbringes et bødeforelæg for retten, medregnes det i den
politikreds, som indbringer sagen for retten.
Tvangsbøder, f.eks. efter rpl.s § 536, medregnes ikke.
Heraf afsonede bøder i alt: Her anføres alle de i året afsonede bøder.
Punkt 16: Konfiskationsbelob, regnskabsfort.
Alle indbetalte beløb medregnes, herunder værdipapirer,
når disse er realiseret og indført i kontanter. Efterbetalinger
i skatte- og toldsager undtaget.
Punkt 17: Forkyndelser m.v.
Omfatter både straffesager og civile sager. Tilsigelser og
lign., der sendes gennem postvæsenet, medregnes ikke.
Punkt 19: Øvrige civilretslige sager.
Omfatter ægteskabssager (herunder også sager om ændring af bidrag samt afsoningssager vedrørende bidragspligtige, som ikke vil betale), sager vedrørende myndighedslovgivningen (bl.a. umyndiggørelsessager, sager
vedrørende forældremyndighed/samkvemsret),
navnesager, adoptionssager, ansøgning om fri proces samt værnepligtssager (vedrørende indkaldelse, udsættelse eller
nægtelse af aftjening af militær/civil værnepligt). Sidstnævnte sager anføres desuden særskilt på skemaet
••FAKTA-kontor- under punkt 1.2.

Punkt 20: Restaurationsvirksomhed m.v.
Sagskode 40130: Det eksisterende antal virksomheder i
politikredsen med næringsbrev som restaurator/hotelvært.
Sagskode 40131: Det eksisterende antal bevillinger i henhold til restaurationslovens § 10.
Sagskode 40133: Det eksisterende antal bevillinger i henhold til restaurationslovens § 28, stk. 4.
Sagskode 40134: Samlet antal virksomheder med spilleautomater i henhold til restaurationslovens § 26, stk. 1 og 2.
Punkt 22: Vagtvirksomhed.
De 3 første rubrikker vedrører antal sager behandlet i politikredsen i året, mens den sidste vedrorer en årlig status over
politikredsens antal personer, som er godkendt gennem
årene, og som stadig er godkendte. - Er der tvivlsspørgsmål, kan Rigspolitichefens afd. A kontaktes på lok. 5070.
Punkt 24: Sager vedrorende sygdom m.v.
Omhandler sager vedrørende sygdom og/eller ulykker i
hjem, på offentlige steder, på arbejdspladser m.v., herunder
også selvmord, selvmordsforsøg og dødfundne. Endelig
medregnes subsistensløse, der henvender sig på stationen
og overføres til kommunens socialafdeling. - Ulykker i forbindelse med færdselsuheld medregnes ikke.

Punkt 26: Polititilladelser.
Antal meddelte tilladelser til stævner, optog m.v.: Herunder medregnes dyrskuer, boksekampe, demonstrationer,
optog og møder. Optælles som det antal begivenheder f.eks. boksestævner - der er meddelt tilladelse til.
Antal meddelte tilladelser til bortlodning ved tombola og
lodsedler samt anmeldelser om indsamlinger Andespil og
lign. bankospil medregnes ikke.
Antal meddelte transporttilladelser i henhold til færdselsloven m.v.: Antal meddelte tilladelser i henh. til §§ 84, 85 og
86 i færdselsloven (lovbek. nr. 735 af 24.8.1992), jf. Jm.s
bkg. nr. 567 af 24.6.1992 (køretøjers dimensioner) og Jm.s
bkg. nr. 257 af 27.6.1966 (blokvognskørsel).

Punkt 27: Hittegods.
Antal udleverede stykker hittegods: Destruerede effekter
og køretøjer, der sendes til ophug, medregnes ikke.
Nettoprovenu af hittegods: Der medregnes også provenu
af uafhentet hittegods samt rede penge, der ikke afhentes.

Punkt 29: Undervisning m.v.
Antal mandtimer i tjenestetiden uden tillæg af forberedelsestid.
I Færdselsundervisninegn indgår: Gå-prøver, cyklistprøver,
skolepatruljer og almen færdselsundervisning.
I kriminalpræventive foredrag m.v. indgår: Narkotikainformation og almen prævention, herunder i SSP-regi.
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Bilag 13

Den 5. december 1994
Meddelelse om opholds- og
arbejdstilladelse nr. 20/94

Underretning af politiet
om afgørelser efter udlændingelovens § 9

1.

Efter forvaltningslovens § 28 kan fortrolige oplysninger
kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, såfremt videregivelsen bl.a. er et nødvendigt led i sagens
behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan
gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver.

2.

På denne baggrund har direktoratet besluttet som udgangspunkt at undlade at fremsende kopi af afgørelser,
hvor ansøgeren meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, til Rigspolitichefens afd. E eller den
stedlige politikreds.
Fremsendelse af kopi af sådanne afgørelser skal dog
fortsat fremsendes til Rigspolitichefens afd. E i de situationer, hvor direktoratet første gang meddeler opholdstilladelse efter § 9 til en asylansøger, der har
fået meddelt udrejsefrist, idet udsendelsessagen da skal
indstilles.
Endvidere kan fremsendelse af kopi af sådanne afgørelser
til Rigspolitichefens afd. E eller den stedlige politikreds finde sted, hvor direktoratet i den konkrete sag
finder, at politiet har behov for underretningen til
brug for sagsbehandling, tilsyns- eller kontrolopgaver,
f.eks. hvis direktoratet ønsker foretaget udrejsekontrol.

3.

Nærværende meddelelse træder i kraft straks.

Bilag 14
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Den 5. december 1994
Meddelelse nr. 29/94

Procedure i forbindelse med
underretning af ansøgerens advokat om
sagens afgørelse og sagsbehandlingsskridt

1.

Ved meddelelse nr. 24/94 af 14. november 1994 fastsattes
det

på

31.

oktober 1994,

baggrund

af

Indenrigsministeriets

forkyndelse over for parten i bero,

af

såfremt der utvivl-

somt består et repræsentationsforhold,
partsrepræsentanten

skrivelse

at direktoratet midlertidigt stiller

underrettes

om

således at alene

direktoratets

afgø-

relse.
2.

I fortsættelse af denne meddelelse skal det hermed præciseres,
a) at ovennævnte midlertidige underretningsordning alene
vedrører opholds- og arbejdstilladelsessager,
b) at ovennævnte midlertidige underretningsordning foruden underretning om direktoratets afgørelse tillige
omfatter underretning om direktoratets sagsskridt under sagens behandling, f.eks. partshøring,
c) at ovennævnte midlertidige underretningsordning alene
vedrører

partsrepræsentationsforhold,

hvor

partsre-

præsentanten er advokat.
3.

Træffer direktoratet afgørelse i en sag, hvor parten er
repræsenteret ved advokat,
rejsefrist,

og hvor der

angives denne i afgørelsen,

fastsættes

ud-

således at der

beregnes 5 dage til underskrift og postekspedition.
Er udrejsefristen f.eks.

15 dage,

angives en dato, der

ligger 20 dage efter konciperingsdatoen.
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4.

Er direktoratet i besiddelse af ansøgerens pas, og skal
dette udleveres til ansøgeren, vedlægges passet afgørelsen til advokaten, efter at passet er forsynet med det
nødvendige stempel/sticker. Forsendelse sker da rekommanderet .

5.

Såfremt ansøgeren er repræsenteret ved en partsrepræsentant, der ikke er advokat, følges den sædvanlige praksis
mht. forkyndelse af afgørelse og underretning om sagsbehandlingsskridt, dog således at partsrepræsentanten samtidig med fremsendelse til politikredsen tilsendes en
kopi af skrivelsen.

6.

Nærværende meddelelse træder i kraft straks.
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Bilag 16

FYNS 8TATSAMT
NOTAT
Spørgsmål:
Hvordan foregår en separatlonssag ?
Svar:
En saparationssag Indledes ved, at Statsamtet modtager en ansøgning om separation.
Ansøgningen Kan være udfærdiget og Indsendt af en advokat eller ægtefællerne kan
benytte Statsamtets særlige ansøgningsskema, som de enten har hentet I Statsamtets
forkontor eller har fået tilsendt.
Hvis ægtefællerne - hvad der kun sker rent undtagelsesvist - anfører, at de ønsker
mægling ved præsten, sender Statsamtet sagen til præsten med anmodning om
foretagelse af mægling, og Statsamtet fortsætter først sagen, når den er kommet retur
fra præsten med meddelelse om, at mæglingen er afsluttet med negativt resultat.
Ægtefællerne bliver tilsagt til et møde (vllkårsfomandllng) hos en fuldmægtig, og
tidspunktet er ca. 3 uger efter, at Statsamtet har modtaget ansøgningen.
Er ægtefællerne repræsenteret ved advokat, bliver advokaterne orienteret om
mødetidspunktet. I nogle sager - Især sager med mere komplicerede problemstillinger
- møder advokaterne sammen med deres klienter til vilkårsforhandllngen.
Under mødet bliver vilkårene for separationen gennemgået og Statsamtet skal
konstatere, om der er enighed om de enkelte vilkår. Er det kun den ene af
ægtefællerne, der har indsendt ansøgningen om separation, eller har ægtefællerne
Ikke I ansøgningen nærmere angivet, hvilke vilkår de ønsker, kræver det en grundig
gennemgang og orientering om lovregler og praksis fra fuldmægtigens side.
Opnås der enighed om vilkårene om forældremyndighed over fælles børn,
bldragspllgten mellem ægtefællerne, lejemål vedrørende fællesboligen og eventuel
godtgørelse
efter
ægteskabslovens
§
56,
bliver disse
vilkår tilført
forhandlingsprotokollen og underskrevet af ægtefællerne.
Ægtefællerne bliver endvidere orienteret om en række retsregler, herunder reglerne om
muligheden for sener« ændring af de aftalte vilkår.
Under mødet forsøges det også at få afgjort spørgsmål om et eventuelt
ægtefællebidrags størrelse, et eventuelt børnebidrags størrelse og eventuelt samvær
for den af forældrene, der Ikke skal have forældremyndighed over barnet.
Møderne med ægtefællerne tager gennemsnitligt ca. 40 minutter. De kan være kortere,
hvis der Ikke er børn, og vilkårene i øvrigt er helt ukomplicerede, og kan være
længere, hvis der f.eks. skal drøftes et ægtefællebidrags størrelse på grundlag af
regnskaber og årsopgørelser eller samværsret for uenige forældre.
Er der tale om udlændinge, der Ikke taler engelsk eller tysk, medvirker der tolk, hvilket
vanskeliggør drøftelserne med ægtefællerne og bevirker, at mødetiden forlænges
væsentligt.
Kan der Ikke under vllkårsforhandlingen opnås enighed om vilkårene, bliver
ægtefællerne gjort bekendt med, at separationsbevilling Ikke kan meddeles af
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Statsamtet, og at sagen må henvises til domstolene. De bliver endvidere orienteret om
muligheden for at søge fri proces, og herefter vil typisk den ene af ægtefællerne søge
herom.
Efter mødet kan separationsbevillingen udfærdlges, og der kan - i det omfang dar Qr
enighed - udfærdlges ægtefælle- og børnebldragsafgørelser og eventuelt
samværsafgørelse.
Er der Ikke enighed om bidragenes størrelse, skal fuldmægtigen på grundlag af
oplysninger om parternes økonomi træffe afgørelse herom. Er der Ikke tilstrækkelige
oplysninger, vil fuldmægtigen under mødet have udleveret et økonomisk
oplysningsskema, og bedt ægtefællerne om at udfylde det og sende det til Statsamtet
med diverse bilag.
På samme måde skal der måske træffes afgørelse om samvær.
Er der under mødet Ikke opnået enighed om samvær, skal fuldmægtigen tilbyde en
særlig børns- og familiesagkyndig rådgivning efter Myndlghedslovens § 27a. Tager
ægtefællerne mod tilbuddet, vil denne rådgivning finde sted Inden Statsamtet træffer
sin afgørelse.
Opnås der Ikke under vllkårsforhandllngen enighed om forældremyndighedens
placering, skal Statsamtet også i denne situation tilbyde ægtefællerne rådgivning, inden
der tages stilling til eventuel fri proces under en retssag.

