Bilag 2
Arbejdsgruppens anbefalinger
Nedenstående oversigter viser hovedtrækkene i arbejdsgruppens anbefalinger til ændringer af
dansk visumadministration.
I første kolonne gengives de kritikpunkter, som arbejdsgruppen selv har påpeget eller har fået
kendskab til gennem møder med repræsentanter for erhvervslivet og turistindustrien, høring af
danske repræsentationer mv. Anden kolonne indeholder en beskrivelse af reglerne på området,
og tredje kolonne indeholder arbejdsgruppens anbefalinger. Fjerde kolonne indeholder
henvisninger til de afsnit i visumarbejdsgruppens rapport, hvor emnerne er nærmere beskrevet.

Forretningsområdet
Problemstilling

Regler

Anbefaling

Afsnit

Krav om personligt
fremmøde ved
indgivelse af
visumansøgninger

Visumkodeksens artikel 10

Del IV,
afsnit 1.1.4

Restriktive
dokumentationskrav

Visumkodeksens artikel 14
(+ lokale lister)

Indførelse af Red Carpet-ordning
med akkreditering af
udenlandske virksomheder samt
udvidelse af den eksisterende
forhåndsgodkendelsesordning
for danske virksomheder

Begrænset anvendelse
af visa gældende for
flere indrejser

Visumkodeksens artikel 24

 Udvidet adgang til fravigelse
af krav om personligt
fremmøde
 Lempelse af
dokumentationskrav
 Udvidet brug af visa
gældende for flere indrejser
 Endnu kortere
sagsbehandlingstid

Skærpet praksis i
forhold til
visumpligtige søfolk

Visumkodeksens artikel 36,  Udvidet brug af visa
gældende for flere indrejser
jf. artikel 35
 Fleksibel praksis i forhold til
sømandsviseringer på
grænsen

Del IV,
afsnit 1.3.2

Turistområdet
Problemstilling

Regler

Anbefaling

Afsnit

Nogle potentielle turister
tror fejlagtigt, at det kun
er muligt at søge
turistvisum via et
akkrediteret rejsebureau

Visumkodeksens artikel
45

Forbedret vejledning på
relevante hjemmesider om
mulighederne for at ansøge om
turistvisum såvel efter de
almindelige regler som efter
rejsebureau- og
turistordningerne

Del IV,
afsnit 2.1.3

Udvidelse af
rejsebureauordningerne

Del IV,
afsnit 2.1.3

Nogle rejsebureauer i
Visumkodeksens artikel
udlandet oplever
45
proceduren med
akkreditering under
rejsebureauordningen
som besværlig, fordi de
ikke har mulighed for at
samarbejde direkte med et
hotel el.lign. i Danmark.

 Udvidelse af ordningerne i
Kina og Indien til også at
omfatte andre aktører i
Danmark end rejsebureauer
 Afskaffelse af loftet for
antallet af akkrediterede
hoteller og
feriehusudlejningskæder
under turistordningerne med
andre aktører
 Udvidelse af
turistordningerne, således at
store feriecentre og lign.
også kan akkrediteres

Sagsbehandlingstid

Visumkodeksens artikel
23

Forbedret vejledning på
relevante hjemmesider om
sagsbehandlingstiden

Del IV,
afsnit 2.2.3

Mange opfatter dansk
visumpraksis som
restriktiv (bl.a. fordi de
tror, at landegruppeinddelingen gælder i alle
sager, inkl. bona fidesager)

-

Opdeling af vejledning til
myndighederne og borgerne

Del IV,
afsnit 2.3.2
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 Bekendtgørelse med
tilhørende vejledning til
myndighederne
 Brugervenlig information til
ansøgerne

Visumområdet generelt
Problemstilling

Regler

Anbefaling

Afsnit

Begrænset anvendelse
af visa gældende for
flere indrejser

Visumkodeksens artikel 24

Udvidet brug af visa gældende
for flere indrejser samt
forbedret vejledning om
muligheden for at ansøge om
sådanne visa

Del IV,
afsnit
3.1.2

Udelukkelse fra visum
pga. krav til
gyldigheden af
tilbagerejsetilladelser

Udlændingebekendtgørelsens §
21, stk. 2

Indførelse af
dispensationsadgang i sager,
hvor der ikke er nogen
immigrationsrisiko

Del IV,
afsnit
3.2.2

Udelukkelse fra visum
pga. reglen om ophold
i højst 90 dage pr.
halvår

Visumkodeksens artikel 32 og
25, udlændingelovens § 4 og 4
a samt udlændingebekendtgørelsens § 18

Udvidelse af adgangen til at få
et nationalt begrænset visum

Del IV,
afsnit
3.3.2

Restriktive
dokumentationskrav

Visumkodeksens artikel 14

Begrænsning af dokumentationskravene for ansøgere,
der er kendt for deres
integritet og pålidelighed

Del IV,
afsnit
3.4.2

Begrænset mulighed
for at dispensere fra
reglerne om karens
som følge af
visumoverskridelser

Udlændingelovens § 4 c, stk. 1

Indførelse af mulighed for at
foretage en
proportionalitetsafvejning

Del IV,
afsnit
3.5.2

Risiko for at miste højt
kvalificeret
arbejdskraft pga.
reglerne om karens
som følge af
ansøgninger om
opholdstilladelse med
henblik på
beskæftigelse

Udlændingelovens § 4 c, stk. 35

Afskaffelse af reglerne om
karens som følge af
ansøgninger om
opholdstilladelse med henblik
på beskæftigelse

Del IV,
afsnit
3.5.2
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Organisering af de visumudstedende myndigheder
Problemstilling

Regler

Anbefaling

Afsnit

Mange opfatter det
danske visumsystem
som bureaukratisk pga.
proceduren med
forelæggelse af sager
for
Udlændingestyrelsen

Udlændingelovens § 47,
stk. 2

Delvis afslagskompetence til de
danske repræsentationer i
udlandet, således at det kun er
de sager, der kræver nærmere
undersøgelser, der skal
forelægges for
Udlændingestyrelsen, mens
hovedparten af sagerne kan
afgøres på repræsentationerne
med klageadgang til
Udlændingestyrelsen

Del IV,
afsnit 4.1.5

En del af Danmarks
repræsentationsaftaler
med andre Schengenlande er blevet opsagt
eller suspenderet

Visumkodeksens artikel 8
og udlændingelovens § 47,
stk. 2 samt
visumkodeksens artikel 43

Arbejde for at Danmark skal
være repræsenteret globalt

Del IV,
afsnit 4.2.4

 Fortsat indsats for at
genetablere eller erstatte de
opsagte/suspenderede
repræsentationsaftaler
 Udvidet brug af outsourcingbureauer
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