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Til: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 
Høring over udkast til lovforslag om ændring af Udlændingeloven (
 
Høringsbrev af 9. september2017- med svarfrist 
 
Svar til: uim@uim.dk og brj@uim.dk
 
Att: Sagsnr. 2017-6285 
 
Retspolitisk Forening må indledningsvist konstatere, at lovforslaget
uden materielt indhold. Hermed er lovforslaget udtryk for unødvendig, overdreven og indholdsløs 
lovgivning, der tenderer til ”overforbrug” af en ministers adgang til at fremsætte lovforslag i Folketinget.
 
At det forholder sig sådan, illustreres ved at ministeren allerede har besluttet, at Danmark for 2016 og 2017 
ikke vil modtage UNHCR-kvoteflygtninge. En sådan kompetence til at beslutte om modtagelse af disse 
flygtninge har ministeren jo i den gældende udlændingelo
 
Danmark har i 2-3 årtier accepteret at 
internationale renommé, ikke blot i FN
politiske tilsagn har givet UNHCR bedre mulighed for planlægning og prioritering af genbosætning af 
kvoteflygtningene. Med lovforslaget risikeres, at disse forhold sættes over styr.
 
At Danmark i den nuværende situation 
integration mv. - ikke skulle være i stand til et fortsat politisk tilsagn om at modtage et an
kvoteflygtningen i størrelsesordenen 500 pr. år, forekommer os uforståeligt. 
 
Af lovbemærkningerne fremgår, at ministerens fremtidige stillingtagen til modtagelse af kvoteflygtninge 
herunder deres antal pr. år, vil afhænge af en lang række kriterier a
karakter, hvoraf nogle forekommer at være usaglige i forhold til et kvoteflygtninge
 
Derfor må vi henstille, at lovforslaget ikke fremsættes, alternativt ikke vedtages af Folketinget.
 
 
København, den 27. september 2017 
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg
Formand  bestyrelsesmedlem
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HØRINGSSVAR 
 
 

Integrationsministeriet. 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Udlændingeloven (Kvoteordning) 

med svarfrist 9. oktober 2017 

brj@uim.dk 

må indledningsvist konstatere, at lovforslaget juridisk mht. personers retsstilling er 
uden materielt indhold. Hermed er lovforslaget udtryk for unødvendig, overdreven og indholdsløs 
lovgivning, der tenderer til ”overforbrug” af en ministers adgang til at fremsætte lovforslag i Folketinget.

rholder sig sådan, illustreres ved at ministeren allerede har besluttet, at Danmark for 2016 og 2017 
kvoteflygtninge. En sådan kompetence til at beslutte om modtagelse af disse 

flygtninge har ministeren jo i den gældende udlændingelov. 

3 årtier accepteret at modtage ca. 500 kvoteflygtninge pr. år, hvilket har gavnet Danmarks 
internationale renommé, ikke blot i FN-relation, men videregående, hvortil kommer at dette løbende, 
politiske tilsagn har givet UNHCR bedre mulighed for planlægning og prioritering af genbosætning af 

Med lovforslaget risikeres, at disse forhold sættes over styr. 

At Danmark i den nuværende situation - mht. bl.a. samfundsøkonomi, velfærd, tryghed, indvandring, 
ikke skulle være i stand til et fortsat politisk tilsagn om at modtage et an

kvoteflygtningen i størrelsesordenen 500 pr. år, forekommer os uforståeligt.  

Af lovbemærkningerne fremgår, at ministerens fremtidige stillingtagen til modtagelse af kvoteflygtninge 
herunder deres antal pr. år, vil afhænge af en lang række kriterier af meget kvalitativ og skønsmæssig 
karakter, hvoraf nogle forekommer at være usaglige i forhold til et kvoteflygtninge-perspektiv.

Derfor må vi henstille, at lovforslaget ikke fremsættes, alternativt ikke vedtages af Folketinget.

 

Peter Arnborg 
bestyrelsesmedlem 

 

 

 

juridisk mht. personers retsstilling er 
uden materielt indhold. Hermed er lovforslaget udtryk for unødvendig, overdreven og indholdsløs 
lovgivning, der tenderer til ”overforbrug” af en ministers adgang til at fremsætte lovforslag i Folketinget. 

rholder sig sådan, illustreres ved at ministeren allerede har besluttet, at Danmark for 2016 og 2017 
kvoteflygtninge. En sådan kompetence til at beslutte om modtagelse af disse 

pr. år, hvilket har gavnet Danmarks 
relation, men videregående, hvortil kommer at dette løbende, 

politiske tilsagn har givet UNHCR bedre mulighed for planlægning og prioritering af genbosætning af 

mht. bl.a. samfundsøkonomi, velfærd, tryghed, indvandring, 
ikke skulle være i stand til et fortsat politisk tilsagn om at modtage et antal 

Af lovbemærkningerne fremgår, at ministerens fremtidige stillingtagen til modtagelse af kvoteflygtninge 
f meget kvalitativ og skønsmæssig 

perspektiv. 

Derfor må vi henstille, at lovforslaget ikke fremsættes, alternativt ikke vedtages af Folketinget. 


