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KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af udlændingelo-

ven (Udskydelse af retten til familiesammenføring mv.) 

 

KL har modtaget lovforslag (L 87 af 10. december 2015) i høring med 

frist for bemærkninger senest onsdag den 6. januar.  

 

Lovforslaget bygger på regeringens asylpakke fra den 13. november 

2015 og har til formål at stramme yderligere for asylvilkårene og adgan-

gen til Danmark, så det bliver markant mindre attraktivt at søge til Dan-

mark. 

 

Hovedelementerne i lovforslaget er bl.a.: 

– Adgangen til familiesammenføring til flygtninge med midlertidig beskyt-

telse udskydes til 3 år (mod 1 år i dag). 

– Krav til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes bl.a. i for-

hold til sprog, beskæftigelse og dokumentation for aktivt medborger-

skab 

– Regler om inddragelse af allerede opnået opholdstilladelse strammes 

– Vilkårene i asylfasen strammes bl.a. ved nedsættelse af ydelser, øget 

egenbetaling og afskaffelse af muligheden for at bo uden for asylcen-

tret. 

 

Regeringen vil desuden ved ændring af udlændingebekendtgørelsen be-

grænse varigheden af opholdstilladelser, så fx flygtninge med konventi-

onsstatus fremover kun får meddelt opholdstilladelse i 2 år med mulighed 

for forlængelse. I dag meddeles der opholdstilladelse i 5 år. 

 

KL har ikke nogen bemærkninger til lovforslagets konkrete ændringer i 

udlændingeloven, men har følgende bemærkninger til lovforslagets be-

tydning for integrationsindsatsen: 

 

Hvis de foreslåede stramninger får den effekt, at antallet af flygtninge og 

familiesammenførte bliver noget mindre, vil det betyde, at presset på 

kommunerne i forhold til at skaffe boliger og tilbyde en integrationsind-

sats også mindskes. Til gengæld kan integrationsopgaven blive vanske-

liggjort for de, der får ophold som følge af udskydelsen af retten til fami-

liesammenføring. Erfaringerne fra integrationsarbejdet viser, at savn og 

bekymring for familien fylder så meget for den enkelte flygtning, at det 

har indvirkning på indsatsen. Først når ægtefælle og børn er i sikkerhed 

finder den herboende flygtning ro, og der kommer fart over integrations-

processen. 
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Kommunerne respekterer fuldt ud de rammer og vilkår, der fastsættes af 

Folketinget, men det er nødvendigt med realistiske forventninger til den 

indsats, som kommunerne skal yde. Det er endvidere afgørende, at de 

økonomiske rammer og finansieringsmodellerne for den enkelte kom-

mune afspejler disse forventninger. 

 

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Arendt Nielsen 

/ Birger Mortensen 

 


