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Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at det skal sikres, at visumreglerne er tidssvarende 
og i tråd med visumreglerne i vore nabolande. 

Tillige fremgår det af regeringsgrundlaget, at …

• ”.. vi skal gøre det lettere for virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark 
og forenkle regler og administration på området” (s. 10)

• ”Danmark skal være et åbent land, som bruger de muligheder, globaliseringen giver os.
Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske 
virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen vil derfor styrke den 
internationale rekruttering og blandt andet forbedre modtagelsen af medrejsende familier og 
ægtefæller samt sikre bedre rammevilkår for familiernes liv, mens de er her.” (s. 25) 

      samt 

• ”...for at styrke virksomhedernes forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejds-
partnere og styrke det danske turisterhverv vil regeringen gennemføre en gennemgribende 
revision af de danske visumregler, der skal sikre, at reglerne bliver tidssvarende og i tråd 
med visumreglerne i vores nabolande (s. 25).

Retspolitisk Forening forstår disse politiske tilkendegivelser således, at der ikke med forslag til 
ændringer af gældende visumregler og praksis, skal ske nogen lempelser i adgangen til asyl og 
varigt ophold i Danmark, men at det alene er de samhandels-, turist- og konkurrencemæssige 
muligheder ved globaliseringen, der skal sikres bedre vilkår. Foreningen stiller sig tvivlende 
overfor, om det er muligt at adskille disse problemstillinger, idet enhver adgang til Danmark giver 
mulighed for at søge politisk asyl samt søge om varigt ophold.

Endvidere beklager foreningen, at der næppe vil ske nogen som helst forbedring for iværksættere og 
deres samarbejdspartnere mv., som ikke allerede er en del "af det gode selskab", ligesom ganske 
almindelige turister, især helt unge og yngre, må siges at være ladt i stikken. Ingen af de 
vanskeligheder, som "almindelige mennesker" med jævne mellemrum beretter om med hensyn til, 
at "deres lige" kan få indrejsevisum til Danmark, vil blive reduceret ved de foreslåede tiltag.



Som det i øvrigt fremgår af arbejdsgruppens rapport, er Danmark i betydeligt omfang underlagt EU 
regelsæt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 om en 
fællesskabskodeks for visum (visumkodeksen). 
Lempelser i adgangen til Danmark må derfor ses i lyset af de begrænsninger, der fremgår af 
Schengen-samarbejdet og den øvrige EU-regulering, hvor Schengen-landene generelt er forpligtede 
til at tage hensyn til immigrations- og sikkerhedsrisikoen for de øvrige Schengen-lande i deres 
nationale visumpraksis.
Set på baggrund heraf forekommer arbejdsgruppens anbefalinger da også at være forsigtige og 
under ingen omstændigheder udtryk for ” en gennemgribende revision af de danske visumregler”, 
hvilket kan synes noget uforståeligt, da rapporten anfører, at Danmark er det land i undersøgelsen 
(af de øvrige Schengen-lande), der modtager færrest visumansøgninger, og hvor turistbesøgene 
udgør den mindste andel af besøgene.(s. 82). Foreningen skal dog bemærke, at anbefalingerne 
utvivlsomt vil lette adgangen til forretningsbesøg og givetvis også i nogen grad vil give 
turisterhvervet bedre vilkår.

Foreningen finder ikke, bortset fra en enkelt anbefaling jf. nedenfor, anledning til nærmere at 
kommentere arbejdsgruppens anbefalinger, men kan tilslutte sig disse i deres helhed. 

Man skal imidlertid bemærke, at de gældende regler om karensperioder i udlændingelovens
§ 4 c indebærer, at en udlænding, der benytter et visum til andet end det tiltænkte formål, i en 
periode ikke kan få visum til Danmark, medmindre hensyn af humanitær karakter afgørende taler 
imod at give afslag på en visumansøgning. 

Arbejdsgruppens anbefaling af en justering af disse regler, ( s. 104) forekommer unødigt forsigtig, 
når det anføres, ”..at ansøgninger om opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse ikke skal 
udløse karens, selv om det viser sig, at udlændingen ikke opfylder betingelserne for at få 
opholdstilladelse.” 
Denne forsigtighed synes videre ikke at være i overensstemmelse med regeringsgrundlagets og 
kommissoriets ønsker om at bringe visumreglerne ” i tråd med visumreglerne i vores nabolande”, 
idet, som arbejdsgruppen bemærker, at ingen af de andre nordiske lande har regler svarende til de 
danske karensregler. (s. 131).
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