
 
23. september 2013  

 
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af visum-

regler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, af-

slagskompetence til danske repræsentationer) 

 
21. august 2013 har Justitsministeriet sendt ovennævnte lovforslag i høring. Ægteskab Uden Græn-

ser er ikke blevet anmodet om at afgive høringssvar. Da vi er høringsberettiget organisation på ud-

lændingeområdet, og da visumregler er et emne, der i høj grad berører binationale familier, har vi 

imidlertid valgt at afgive dette uopfordrede høringssvar.  

 

Resume 

 
Ægteskab Uden Grænser anbefaler at 

 

 Det ved åbning af danske ambassader eller ved indgåelse af repræsentationsaftaler med an-

dre schengenlande sikres, at det er muligt at indgive ansøgninger om visum til Danmark i al-

le lande og i lande med en stor geografisk udstrækning gerne flere steder i landet 

 Der ved indgåelse af repræsentationsaftaler med andre schengenlande lægges vægt på at 

vælge lande, hvis visumpraksis minder mest muligt om den danske 

 Udlændingelovens bestemmelser om visumkarens udgår helt, da de anvendes meget sjæl-

dent og ikke tjener noget sagligt formål 

 

Kompetencefordelingen på visumområdet 

 

Ægteskab Uden Grænser kan grundlæggende tilslutte sig de tanker, der ligger bag forslaget om at 

ændre på kompetencefordelingen på visumområdet. Det er vigtigt for binationale par, der ønsker at 

besøge hinanden i deres respektive hjemlande, eller som ønsker besøg af forældre, søskende mm. 

fra hjemlandet, at det er så let og billigt som muligt at ansøge om visum.  

 

Og når Danmark er medlem af Schengen betyder dette naturligvis, at der bør indgås så mange re-

præsentationsaftaler med andre schengenlandes ambassader som muligt. Således at der bliver flere 

steder, hvor det er muligt at indlevere en ansøgning om schengenvisum med henblik på et familie-

besøg i Danmark. 

 

Et alternativ kan være at åbne flere danske ambassader. Men dette er givetvis en dyrere løsning. Og 

når schengenlandene er blevet enige om åbne indre grænser og fælles regler for visumudstedelse, 

bør det vel også være muligt at høste de rationaliseringsgevinster, der er ved at lade den samme 

ambassade stå for behandlingen af visumansøgninger til flere schengenlande. 
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Det er imidlertid Ægteskab Uden Grænsers erfaring, at nogle af de repræsentationsaftaler, der er 

blevet indgået siden 2012 med afslagskompetence til et andet schengenlands ambassade, er af me-

get begrænset nytteværdi for vores medlemmer. Dette skyldes, at de pågældende ambassaders vi-

sumpraksis afviger så meget fra den danske, at det reelt er spild af tid og penge for vores medlem-

mer at aflevere en visumansøgning på den pågældende ambassade. 

 

Som det værste eksempel kan vi pege på den finske ambassade i Tunis, der tilsyneladende anvender 

en praksis i forhold til visumansøgninger med henblik på familiebesøg, der minder om den praksis, 

som Danmark kun anvender i forhold til statsborgere fra Somalia. Og dermed en praksis, hvor vi-

sum kun udstedes i helt ekstraordinære situationer som f.eks. dødsfald i den nære familie. 

 

I den danske visumpraksis er Tunesien placeret i ”immigrationslandegruppen”, hvilket betyder, at 

der som udgangspunkt gives visum til besøg hos både kærester og ægtefæller. Den finske ambassa-

de i Tunis meddeler derimod helt rutinemæssigt afslag på alle ansøgninger om besøg hos en kæreste 

eller ægtefælle med den begrundelse, at man kunne forestille sig, at den pågældende måske kunne 

finde på at ansøge om familiesammenføring med sin ægtefælle eller kæreste.  

 

Og det betyder, at et stort antal af vores medlemmer har spildt både tid og penge på at aflevere en 

ansøgning om visum til Danmark på den finske ambassade i Tunis. Som herefter rutinemæssigt har 

afslået disse ansøgninger, alene fordi det drejede sig om besøg hos en kæreste eller ægtefælle.  

 

De pågældende har derefter været nødt til at foretage endnu en rejse for at kunne indlevere en ny 

visumansøgning på en dansk ambassade i et andet land i regionen eksempelvis i Cairo, Ægypten. 

Og disse ansøgninger er så typisk blevet imødekommet, fordi de er blevet behandlet efter den dan-

ske praksis.  

 

Visumkarens 

 

Ægteskab Uden Grænser anbefaler, at udlændingelovens §4C om visumkarens udgår helt, da den 

efter vores opfattelse ikke tjener noget sagligt formål, og desuden kun anvendes yderst sjældent. 

 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at der i 2012 kun blev meddelt afslag på en visuman-

søgning i 180 sager med henvisning til bestemmelserne om visumkarens. Og med de ændringer, der 

foreslås her, vil dette tal falde yderligere, da karens som følge af ansøgning om alle de mest almin-

delige former for opholdstilladelse herefter vil være undtaget fra reglerne. Til sammenligning blev 

der i 2012 udstedt cirka 101.000 visa til Danmark og meddelt cirka 5.900 afslag. Så allerede i dag er 

det altså kun ca. 3% af alle visumafslag, der meddeles med henvisning til karensreglerne. 

 

Hvad angår karens som følge af visumoverskridelser eller asylansøgninger er der ikke behov for 

lovgivning om dette, da adfærd under tidligere visumophold i forvejen indgår i den vurdering af 

immigrationsrisiko, som er en del af behandlingen af en visumansøgning. Uanset om udlændinge-

lovens §4C udgår helt, vil en dansk repræsentation eller Udlændingestyrelsen stadig kunne meddele 

afslag på en visumansøgning med begrundelsen immigrationsrisiko, hvis visumansøgeren har over-

skredet et tidligere meddelt visum eller har søgt om asyl.  

 

Det var ikke sådan før 2004, at en udlænding kunne opholde sig ulovligt i Danmark i flere år, rejse 

hjem på familiebesøg og herefter forvente at få udstedt et nyt visum, så han kunne genoptage sit 
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ulovlige ophold. Og det er heller ikke sådan i dag i de andre nordiske lande, hvor man ikke har lov-

fæstede regler om visumkarens. 

 

At have lovfæstede regler om visumkarens er detaillovgivning, som blot medvirker til, at udlændin-

geloven bliver unødvendigt omfattende og dermed svært tilgængelig. Og som kan føre til upropor-

tionale afgørelser, fordi man har frataget ambassaderne og Udlændingestyrelsen muligheden for at 

udøve konkrete og individuelle skøn. Som eksempelvis i den sag, der er beskrevet i lovforslaget, 

med en udenlandsk nøglemedarbejder, der havde overskredet sit visum med 2 dage. Og hvor den 

danske arbejdsgiver var nødt til at sætte et helt projekt i bero, indtil han havde fundet en afløser.  

 

Det problem vil man nu løse ved at indføre endnu en undtagelsesbestemmelse i reglerne om visum-

karens. Men den langt enklere løsning er i stedet at afskaffe §4C helt. Og dermed udvise tillid til, at 

danske repræsentationer og Udlændingestyrelsen er i stand til at udøve de nødvendige individuelle 

skøn over, hvornår der foreligger en immigrationsrisiko som følge af en tidligere overskridelse af 

visum eller en tidligere asylansøgning. 

 

Hvad angår karens som følge af indlevering af ansøgning om opholdstilladelse i Danmark er det 

Ægteskab Uden Grænsers opfattelse, at dette har karakter af en ulogisk ”straf”, som med rette 

kommer fuldstændig bag på mange af de mennesker, der rammes af den. Og som dermed helt beret-

tiget er med til at skabe et dårligt indtryk af Danmark. Hvilket arbejdsgruppen også bemærker. 

 

Det grundlæggende problem er for os at se, at når en person har fået brev fra Udlændingestyrelsen 

om, at hun er tildelt et processuelt ophold, medens ansøgningen om opholdstilladelse behandles, så 

må hun nødvendigvis få den opfattelse, at der ikke er noget ulovligt eller forkert ved hendes fortsat-

te ophold i Danmark. Og hvad er det så for en forseelse, der skal straffes med en visumkarens? 

Danmark har jo selv valgt helt frivilligt at tildele den pågældende et processuelt ophold.  

 

I dag indeholder loven en undtagelsesbestemmelse om, at man ikke får karens, hvis man søger om 

f.eks. ægtefællesammenføring. Men samtidig er der en undtagelse fra undtagelsen, som går ud på, at 

man alligevel får karens, hvis der er grund til at tro, at det primære formål med ansøgningen er at 

forlænge et visumophold med et processuelt ophold. 

 

Dette skaber stor forvirring og utryghed blandt mange dansk-udenlandske par, og fuldstændig uden 

grund. For Ægteskab Uden Grænser har ikke kendskab til en eneste konkret sag, hvor denne undta-

gelse fra undtagelsen er blevet anvendt. 

 

Og årsagen er formentlig, at man slet ikke kan få behandlet en ansøgning om familiesammenføring, 

der er indgivet i Danmark, hvis det er tydeligt, at betingelserne ikke er opfyldt. Eller hvis man alle-

rede har fået afslag på en anden ansøgning om familiesammenføring og søger igen uden at opfylde 

betingelserne. Så de personer, der åbenlyst ikke opfylder betingelserne, og som burde være klar 

over dette, fordi de tidligere har fået afslag på en anden ansøgning, får slet ikke tildelt noget proces-

suelt ophold. Og kan dermed heller ikke misbruge denne mulighed.  

 

Hvis de bliver i Danmark ud over visums gyldighedsperiode, vil de have overskredet deres visum, 

og vil så alene af den grund kunne meddeles afslag på en senere ansøgning om et nyt visum. Ud-

lændingelovens bestemmelser om visumkarens er derfor ikke nødvendige for at undgå misbrug af 

processuelle ophold, da et sådant misbrug allerede er forhindret ved slet ikke at tildele processuelle 
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ophold til de mulige misbrugere. Og med dette lovforslag vil forvirringen og utrygheden på området 

fortsætte uændret, uden at det medfører nogen som helst samfundsmæssige fordele.  

 

Med dette lovforslag vil det også stadig medføre visumkarens, hvis en ung pige under et besøg i 

Danmark finder en familie, der gerne vil ansætte hende som au-pair, ansøger om opholdstilladelse 

hos Udlændingestyrelsen, får tildelt et processuelt ophold, og benytter dette til at vente i Danmark, 

til Udlændingestyrelsen har truffet en afgørelse. Således at en måske både lang og dyr rejse frem og 

tilbage med få ugers eller måneders mellemrum kan undgås. Hvilket jo er hele formålet med det 

processuelle ophold.  

 

Vi har kendskab til flere dansk-udenlandske par, hvor den udenlandske part fuldstændig uvidende 

har pådraget sig en visumkarens, netop ved at aflevere en ansøgning om au-pair ophold i Danmark. 

I mange tilfælde længe før, parret overhovedet mødte hinanden. Men flere år senere efter afslutning 

af au-pair opholdet fører det så til, at man ikke kan få visum til at besøge sin danske kæreste eller 

ægtefælle, som man typisk netop mødte under au-pair opholdet. 

 

Som et andet eksempel på paradoksale og ulogiske konsekvenser af lovens bestemmelser om vi-

sumkarens kan nævnes en udenlandsk mor, der rejser til Danmark med sine to børn på henholdsvis 

12 og 16 år for at søge om familiesammenføring med sin danske mand. Dette vil så medføre visum-

karens til det 16-årige barn men ikke til moderen selv eller det 12-årige barn. Hvis det 16-årige barn 

får opholdstilladelse, men herefter beslutter sig til at flytte tilbage til hjemlandet, når det som 18-

årig er blevet myndigt, vil barnet de næste 3 år ikke kunne få et visum til at besøge sin mor eller 

lillesøster i Danmark. Men hvis moderen selv flytter tilbage til sit hjemland, vil hun godt kunne få 

visum til Danmark.   

 

Den logiske og enkle løsning på alle disse problemer er at slette hele §4C fra udlændingeloven, idet 

denne paragraf aldrig har tjent noget sagligt formål. Den kom ind i loven i 2004 antageligvis som et 

resultat af et politisk kompromis, hvor den daværende regerings støtteparti skulle have en indrøm-

melse til gengæld for at gå med til de andre lempelser på visumområdet, der blev indført samtidig. I 

dag har Danmark imidlertid en anden regering og en anden parlamentarisk situation. Og dermed er 

der intet formål med at bevare §4C.  

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

på vegne af Ægteskab Uden Grænser 

Lars Kyhnau Hansen 

Vigerslevvej 142, 3 tv 

2500 Valby 


