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Retspolitisk Forening må konstatere, at der endnu en gang lægges op til en ændring i 
udlændingeloven med en isoleret bestemmelse, der nok stort set ikke vil have reel betydning, men 
til gengæld have aktuel politisk signalværdi
opnåelse af permanent opholdstilladelse er et alvorligt juridis
involverede udlændinge. 
 
Vi er selvfølgelig enige i, at ansøgere være sig asylansøgere og andre ansøgere om ophold i 
Danmark så vidt muligt skal svare sandfærdigt på spørgsmål om identitet, hjemland, dokumenter, 
familierelationer, etnicitet, køn, seksualitet, frygt, trusler m.m. 
 
De allerede gældende regler i loven giver da også mange muligheder for de danske myndigheder 
(Udlændingestyrelsen m.fl.) mulighed for at tilbagekalde midlertidige opholdstilladelser, hvis 
givne oplysninger er forkerte, eller at der herunder er udvist svig fra ansøgerne side, ligesom der i 
flere tilfælde kan idømmes straf. Så alt i alt har myndighederne allerede i dag undervejs i 
processerne – fra oprindelig ansøgning til endelig midlertidig tillad
indgreb.  
 
Når der ansøges om permanent opholdstilladelse (tidsubegrænset)
hovedregel allerede opholdt sig i landet i 8 år (undertiden 
op til en række krav om vandel, 
samt ældre oplysninger i den oprindelige ansøgning 
permanent ophold kan gives. Alt i alt et grundigt ”tjek” på ansøgeren og dennes adfærd i landet i 
en længere periode. 
 
At indføre et yderligere element i sagsbehandlingen om permanent ophold: ”
modarbejdet afklaringen af sin identitet i forbindelse med en ansøgning om (midlertidig) 
opholdstilladelse –” forekommer ikke
betænkeligt. 
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udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk 

konstatere, at der endnu en gang lægges op til en ændring i 
udlændingeloven med en isoleret bestemmelse, der nok stort set ikke vil have reel betydning, men 
til gengæld have aktuel politisk signalværdi i dele af offentligheden. Trist, da spørgsmålet om 
opnåelse af permanent opholdstilladelse er et alvorligt juridisk og menneskeligt spørgsmål for de 

Vi er selvfølgelig enige i, at ansøgere være sig asylansøgere og andre ansøgere om ophold i 
Danmark så vidt muligt skal svare sandfærdigt på spørgsmål om identitet, hjemland, dokumenter, 

lationer, etnicitet, køn, seksualitet, frygt, trusler m.m.  

De allerede gældende regler i loven giver da også mange muligheder for de danske myndigheder 
(Udlændingestyrelsen m.fl.) mulighed for at tilbagekalde midlertidige opholdstilladelser, hvis 

forkerte, eller at der herunder er udvist svig fra ansøgerne side, ligesom der i 
flere tilfælde kan idømmes straf. Så alt i alt har myndighederne allerede i dag undervejs i 

fra oprindelig ansøgning til endelig midlertidig tilladelse mange muligheder for 

Når der ansøges om permanent opholdstilladelse (tidsubegrænset), da har ansøgeren
opholdt sig i landet i 8 år (undertiden dog 4 år), og i den periode skullet leve 

vandel, integration, økonomi, sprog, ustraffet mv. Også disse forhold 
samt ældre oplysninger i den oprindelige ansøgning - vurderes af myndigheder, forinden evt. 

Alt i alt et grundigt ”tjek” på ansøgeren og dennes adfærd i landet i 

At indføre et yderligere element i sagsbehandlingen om permanent ophold: ”-- aktivt har 
fklaringen af sin identitet i forbindelse med en ansøgning om (midlertidig) 

” forekommer ikke-proportionalt og diffust, og dermed retssikkerhedsmæssigt 

Om skærpet mulighed 

konstatere, at der endnu en gang lægges op til en ændring i 
udlændingeloven med en isoleret bestemmelse, der nok stort set ikke vil have reel betydning, men 

i dele af offentligheden. Trist, da spørgsmålet om 
k og menneskeligt spørgsmål for de 

Vi er selvfølgelig enige i, at ansøgere være sig asylansøgere og andre ansøgere om ophold i 
Danmark så vidt muligt skal svare sandfærdigt på spørgsmål om identitet, hjemland, dokumenter, 

De allerede gældende regler i loven giver da også mange muligheder for de danske myndigheder 
(Udlændingestyrelsen m.fl.) mulighed for at tilbagekalde midlertidige opholdstilladelser, hvis 

forkerte, eller at der herunder er udvist svig fra ansøgerne side, ligesom der i 
flere tilfælde kan idømmes straf. Så alt i alt har myndighederne allerede i dag undervejs i 

else mange muligheder for 

, da har ansøgeren som 
4 år), og i den periode skullet leve 

integration, økonomi, sprog, ustraffet mv. Også disse forhold – 
vurderes af myndigheder, forinden evt. 

Alt i alt et grundigt ”tjek” på ansøgeren og dennes adfærd i landet i 

aktivt har 
fklaringen af sin identitet i forbindelse med en ansøgning om (midlertidig) 

diffust, og dermed retssikkerhedsmæssigt 
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Som det fremgår, foregår der allerede en grundig behandling i den oprindelige ansøgningssag og 
tillige i den permanente ansøgningssag, hvortil kommer at det nye element griber 8 (4) år tilbage, 
hvor omstændigheder måske var andre, også for ansøgeren i henseende til trusselsniveau, frygt 
mv. Her må også erindres om, at fejl i den oprindelige sag i øvrigt undertiden kan tilskrives 
sproglig usikkerhed, tolkefejl mv. 
 
Så efter 8 (4) års ophold i landet forekommer det urimeligt at ”gribe tilbage” med den foreslåede 
regel, hvortil kommer at afgørelsen vil være i høj grad skønsmæssig, men med måske store 
personlige konsekvenser for ansøgeren/dennes evt. familie.  
 
Derfor må vi henstille, at lovforslaget ikke fremsættes, alternativt ikke vedtages af Folketinget. 
 
 
 
København, den 17. september 2017 
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg 
Formand  bestyrelsesmedlem 


