Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Højesterets dom om garantierklæringer i forbindelse med
familiesammenføring
1. Højesteret afsagde den 21. april 2020 dom i en sag mod Københavns
Kommune (BS-25937/2019).
Ved brev af 12. maj 2020 bad jeg Københavns Kommune om en udtalelse
om, hvilke overvejelser dommen gav kommunen anledning til i forhold til tidligere afgjorte lignende sager, herunder om kommunen ville finde de pågældende sager frem og genoptage dem.
2. Københavns Kommune har i et brev af 15. juni 2020 i den anledning udtalt
bl.a. følgende:
”Forvaltningen har gennemgået dommen sammen med forvaltningens
advokat. Uagtet af, at forvaltningen har administreret i overensstemmelse med gældende retspraksis samt udtalelser fra Udlændingestyrelsen, er det vores samlede vurdering, at højesteretsdommen af 21.
april 2020 indebærer, at forvaltningen af egen drift skal genoptage tidligere lignende sager og tilbagebetale de beløb, som garanterne har betalt i henhold til kommunens ulovhjemlede opkrævninger – med mindre
tilbagebetalingskravet er forældet. Det er samtidig vores vurdering, at
den almindelige 3-årig forældelsesfrist finder anvendelse.
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På baggrund heraf vil forvaltningen af egen drift finde de tidligere sager
frem og genoptage dem, jf. ovenstående overvejelser. Forvaltningen vil
samtidig frafalde aktuelle krav.”
Jeg har noteret mig, at Københavns Kommune af egen drift vil genoptage tidligere lignende sager og tilbagebetale beløb, der er opkrævet uden lovhjemmel, i det omfang der ikke er indtrådt forældelse. Jeg har også noteret mig, at
kommunen vil frafalde aktuelle krav.
Jeg foretager mig på den baggrund ikke mere i sagen.
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Til orientering kan jeg oplyse, at jeg i dag også har sendt et brev til Ankestyrelsen om sagen. Jeg vedlægger en kopi af dette brev.
Der vil blive lagt en nyhed om sagen på min hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kopi til orientering:
Ankestyrelsen
Kommunernes Landsforening
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