
Hovedlinjerne i lovforslaget L87

Med lovforslaget fremsættes forslag til en række konkrete stramninger af vilkårene på
asyl- og udlændingeområdet.

1.     Adgang til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse 
efter udlændingelovens § 7, stk. 3 udskydes, således at den gældende periode på 
1 år forlænges til 3 år.   
Det betyder, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus ikke har ret til 
familiesammenføring inden for de første 3 år, medmindre særlige grunde taler derfor.

2.     A  dgang til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes: 

Opholdskravet skærpes til  6 års lovligt ophold for alle udlændinge 
Vandelskravet skærpes
En udlændingen, som er idømt ubetinget straf af mindst 1 års fængsel, vil for altid være udelukket 
fra at få tidsubegrnset opholdstilladelse. 
En udlændingen  må ikke være idømt en ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse
af straffelovens kapitel 12 eller 13. Straffelovsovertrædelser i form af visse forbrydelser i 
familieforhold, seksualforbrydelser og voldsforbrydelser skal være til hinder for at opnå 
tidsubegrænset opholdstilladelse.
Kravet til Danskkundskaber skærpes
Der forlanges nu Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
I det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s Handicapkonvention, tilsiger 
det, vil der blive set bort fra danskprøvekravet.
Krav til Beskæftigelse skærpes
Der kræves ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste
3 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse.
Samtidig skal kravet fremover alene kunne opfyldes ved beskæftigelse på fuld tid. 
Ansættelsesforhold, hvor udlændingen her i landet har haft ordinær beskæftigelse med en 
gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mellem 15 og 30 timer (deltidsbeskæftigelse) vil således ikke 
længere indgå i beregningen af beskæftigelseskravet. Det samme gælder i forhold til uddannelse.

Herudover skal alle udlændinge opfylde yderligere 2 ud af 4 supplerende 
integrationsrelevante betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse: 

A. Medborgerskab
Medborgerskabsprøve eller Bevis for aktivt medborgerskab

B. Højere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet
    ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder
C. En årlig skattepligtig indkomst af en vis størrelse 
    en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. de sidste 2 år
D. Særligt gode danskkundskaber
     bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.



Hvis de grundlæggende betingelser og alle 4 supplerende integrationsrelevante
betingelser er opfyldt, kan udlændingen opnå tidsubegrænset opholdstilladelse 
allerede efter 4 år. 
Den særligt lempelige adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse for
flygtninge m.fl. afskaffes. 
Bestemmelsen om, at flygtninge m.fl., der har haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 
eller 8 i mere end de sidste 8 år, kan undtages fra en række af betingelserne for meddelelse af 
tidsubegrænset opholdstilladelse. ophæves

3.   Skærpelse af regler om   inddragelse af flygtninges opholdstiladelse
Det er et grundlæggende flygtningeretligt princip, at en opholdstilladelse vedrørende asyl kan 
inddrages, når grundlaget for tilladelsen ikke længere er til stede, herunder når udlændingen ikke 
længere risikerer forfølgelse i sit hjemland. Det er efter regeringens opfattelse uacceptabelt, hvis 
udlændinge, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8 (asyl), rejser på ferie 
eller andet korterevarende ophold i hjemlandet, når de har oplyst over for de danske myndigheder, 
at de risikerer forfølgelse i det pågældende land. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal 
således have inddraget deres opholdstilladelse, hvis det grundlag, de oprindeligt fik deres 
opholdstilladelse på, ikke længere er til stede.

4.     Indførelse af gebyrer for fam.samf. og tidsubegrænset oph.
 Der skal betales gebyrer for både førstegangsansøgninger, ansøgninger om forlængelse af 
opholdstilladelse og ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en 
familiesammenføringsopholdstilladelse. Betales gebyret ikke, skal ansøgningen normalt afvises. 
Der indføres også gebyr for at indgive ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse for 
flygtninge m.fl., herunder personer med humanitær opholdstilladelse ( § 7 (flygtninge.), § 8 
(kvoteflygtninge), § 9 b ( humanitær opholdstilladelse), § 9 c, stk. 1-3 (udsendelseshindrede, 
uledsagede mindreårige børn mv.), og § 9 e (personer fra Kosovo).
Desuden indføres der gebyrer for at indgive klager, feks til Udlændingenævnet over 
Udlændingestyrelsens afslag.
 Gebyrsatserne vil skønsmæssigt udgøre (opgjort i 2016-prisniveau):
– 7.000 kr. for ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1,
– 1.800 kr. for ansøgninger om forlængelse af en oph.til. meddelt efter § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1,
– 2.300 kr. for ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9 f, 
– 1.800 kr. for ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse meddelt efter § 9 f, 
– 3.700 kr. for ansøgninger om tidsubegrænset oph efter § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1,
– 3.700 kr. for ansøgninger om tidsubegrænset oph på grundlag af oph efter §7, 8, 9 b, 9 c,stk1-3,
–  5.500 kr. for ansøgninger om tidsubegrænset oph på grundlagt af oph efter § 9 f
–  5.900 kr. for ansøgninger om tidsubegrænset oph på grundlag af oph efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-

13, § 9 i, stk. 1,  § 9 j, stk. 1, § 9 k, stk. 1, § 9 m, stk. 1, eller § 9 n, stk. 1.

5. Inddragelse af asylansøgeres midler og øget egenbetaling
Det er regeringens opfattelse, at udlændinge, der har midlerne hertil, som udgangspunkt selv skal 
betale for opholdet i asylcentrene og for nødvendige sundhedsmæssige ydelser.



Der indføres hjemmel til, at politiet kan visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens bagage 
med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes 
underhold mv. 
I tilknytning hertil indebærer lovforslaget, at udlændingemyndighederne får mulighed for at tage 
visse aktiver, der kan anvendes til dækning af de nævnte udgifter, i bevaring med henblik på at 
tvangsrealisere disse til dækning af udgift . Den periode, hvor asylansøgere, der har tilstrækkelige 
midler hertil, kan pålægges at dække udgifterne til deres og deres families underhold mv. udvides,
således at en asylansøgere fremover kan pålægges at dække udgifterne frem til boligplacering 
i en kommune eller – ved afslag på asyl – frem til udrejse eller udsendelse.

6. Nedsættelse af ydelser på asylområdet
Det foreslås, at størrelsen af grundydelsen, tillægsydelsen og forsørgertillægget, der 
udbetales til asylansøgere, nedsættes. En reduktion af de kontante ydelser vil gøre det
mindre attraktivt at søge asyl i Danmark og kan således være medvirkende til, at 
færre udlændinge søger mod Danmark. Efter de foreslåede ændringer vil de nævnte 
kontante ydelser blive reduceret med 10 pct. i forhold til de takster, der ellers ville 
gælde for 2016.

7.     Afskaffelse af asylansøgeres adgang til at bo i selvstændig bolig udenfor
    asylcentre
De foreslåede ændringer indebærer, at hverken børnefamilier i udsendelsesposition 
eller asylansøgere med længere ophold kan indkvarteres i selvstændig bolig eller 
særlige boliger i tilknytning til eller uden for et asylcenter. 
De asylansøgere, der hidtil har haft den mulighed for indkvartering, skal i stedet 
fremadrettet tage ophold på et indkvarteringssted efter Udlændingestyrelsens 
nærmere bestemmelse.
 For så vidt angår familier med børn, der i dag bor i tilknytning til eller uden for et 
asylcenter i medfør af udlændingelovens § 42 a, stk. 8, og § 42 l indføres en 
overgangsordning, således at de fortsat kan bo uden for eller i tilknytning til 
asylcentreret i den anviste bolig, så længe betingelserne herfor er opfyldt. Opfylder 
familien ikke længere betingelserne, træffer Udlændingestyrelsen, medmindre 
særlige grunde taler derimod, afgørelse om, at familien skal tage ophold på et 
indkvarteringssted efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse. 

8. Ændring af     kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge
Der indføres et kriterium om integrationspotentiale svarende til det, som VK-
regeringen indførte i 2005.

Resumé på baggrund af ” Bemærkninger til lovforslaget ” . 
Nina Lørring, 27.dec 2015
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