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I efteråret 2015 indførtes nogle særdeles restriktive ændringer/tilføjelser i udlændingeloven og 

planloven i lyset af den aktuelle situation med indrejse også i Danmark af et stort antal 

udlændinge – flygtninge, især fra Syrien.  

 

Reglerne skulle sikre myndighederne redskaber til at kunne akut-håndtere asylbehandling, 

opholds-lokalisering, identifikation mv. af de indrejste udlændinge, hvorfor reglerne langt 

overvejende var midlertidige indtil 2019, idet de skulle tages op til revision i folketingsåret 2017-

18. Altså ”sunset” regler. 

 

Da reglerne i 2015-ændringerne/tilføjelserne efter deres indhold er særdeles indgribende over for 

de omfattede udlændinge, de kommunale myndigheder, visse private virksomheder og naboer til 

indkvarterings/opholdssteder, er der nu god grund til at overveje, om nogle af reglerne bør 

afskaffes, lempes eller permanentgøres, da flygtningesituationen i Danmark siden 2016 er en 

ganske anden end i eftersommeren 2015. Med lovforslaget fastslås det imidlertid entydigt, at 

reglerne skal permanentgøres, da revisionsbestemmelserne foreslås helt at udgå. 

 

Retspolitisk Forening mener som udgangspunkt, at 2015-reglerne bør ophæves, altså ikke 

permanentgøres, da nogle af reglerne fx dem om frihedsberøvelse er betænkelige i henseende til 

internationale konventioner, ligesom fx fravigelserne fra planlovens normale plan- og 

høringsprocesser er urimelige i forhold til naboer til indkvarterings/opholdssteder.  

 

mailto:uim@ium.dk
mailto:cbo@uim.dk
mailto:brj@uim.dk


Gennemførte evalueringer og spørgsmål til aktørerne har da også vist, at en god del af 2015-

reglerne ikke har været anvendt eller kun anvendt i få tilfælde. Der kan – for at sikre 

længevarende og dermed mere pålidelige evalueringer af 2015-reglerne – være behov for fortsatte 

evalueringer og videre/flere afgørelser hos myndigheder og domstole som grundlag for endelig 

stillingtagen til reglernes evt. fortsatte eksistens.    

 

For at myndighederne i en given uventet situation kan håndtere myndighedsbehandling, ophold 

mv. for et større antal indrejste flygtningen mv., skal foreningen derfor foreslå, at 2015-reglerne 

videreføres på kort sigt, men med udløb i 2021, hvorfor det skal fremgå af lovforslaget, at 

reglerne skal revurderes i folketingsåret 2020-21 på baggrund af foretagne evalueringer og 

tilkendegivelser fra implicerede parter. Altså igen ”sunset” regler. 

 

 

København, den 9. marts 2018 

 

Bjørn Elmquist Peter Arnborg  

Formand  bestyrelsesmedlem 


