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Udlændinge- og Integrationsministeriet  

 

Att.: 

udlændingeafdeling@uibm.dk 

skj@uibm.dk  

KL's bemærkninger til høring om ændring af udlændingeloven 

(skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 

 

KL har modtaget høring over udkast til lov om ændring af udlændingelo-

ven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) med 

høringsfrist den 10. februar 2017. 

 

Lovforslaget udmønter den del af aftalen om finansloven for 2017 mellem 

den daværende Venstreregering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 

Det Konservative Folkeparti, der handler om at gennemføre strammere 

regler for ophold i Danmark ved at skærpe reglerne om tidsubegrænset 

opholdstilladelse.  

 

Lovforslagets elementer er: 

 Opholdskravet udvides fra 6 til 8 år. Da der normalt stilles krav til 

indvandrere om 3 års tidsubegrænset ophold før man kan søge 

om ægtefællesammenføring, har skærpelsen betydning for ad-

gangen til ægtefællesammenføring.   

 Udlændinge, der er idømt straf på 6 måneders ubetinget fængsel 

eller mere udelukkes fra permanent ophold. 

 Karenstid for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse ved 

betinget fængselsstraf ændres fra 4½ år til 6 år. 

 Krav til selvforsørgelse ændres fra de sidste 3 år til de sidste 4 år 

før indgivelse af ansøgning. 

 Krav til ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvelse af selvstæn-

dig virksomhed skærpes fra 2½ år inden for de seneste 3 år til 

3½ år inden for de seneste 4 år. 

 Lovforslaget viderefører nuværende regler om ingen gæld til det 

offentlige, underskrift af erklæring om aktivt medborgerskab og 

bestået Prøve i Dansk 2 samt krav om tilknytning til arbejdsmar-

kedet på tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstil-

ladelse.  

 Lovforslaget viderefører adgangen til tidsubegrænset opholdstilla-

delse efter 4 år, hvis alle 4 supplerende betingelser er opfyldt  

(udvist aktivt medborgerskab, job i 4 år indenfor de seneste 4½ 

år, årlig indkomst på 270.000 kr., bestået Prøve i Dansk 3) .  
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KL’s bemærkninger 

 

KL har ikke bemærkninger til lovforslagets konkrete ændringer. KL kan 

dog konstatere at hyppige ændringer i lovgivningen, der regulerer betin-

gelserne for udlændinges opholdsgrundlag i Danmark, kan have betyd-

ning for kommunernes integrationsopgave.  

 

Samspil mellem IGU og tidsubegrænset opholdstilladelse 

I forbindelse med kommunernes vejledning af udlændinge med midlerti-

dige opholdstilladelser, er det relevant at få tydeliggjort, hvordan IGU-

praktikanter er stillet ift. beskæftigelseskravet og selvforsørgelseskravet.  

 

KL ønsker derfor en præcisering af, om en ansættelse som IGU-prakti-

kant tæller med som ordinær beskæftigelse og derved giver mulighed for 

at opfylde beskæftigelseskravet. 

  

Under IGU-praktikantens 20 ugers uddannelsesforløb har udlændingen 

ret til uddannelsesgodtgørelse, der ydes af kommunen jf. lov om integra-

tionsgrunduddannelse. KL forudsætter, at uddannelsesgodtgørelsen ikke 

er til hinder for opfyldelse af selvforsørgelseskravet. KL ønsker imidlertid 

en afklaring af dette, da det har betydning for kommunernes indsats for at 

udbrede IGU-ordningen.   

 

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristina Bendixen  

Sara Glahder Lindberg  

 

 


