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HØRINGSSVAR 

 

fra Retspolitisk Forening 

 

vedrørende udkast til forslag om lov om ændring af udlændingeloven  

(Forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og          

forordning hvad angår bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold samt 

afskaffelse af garantiordningen i visumsager) 

Integrationsministeriets j.nr. x 

 

Retspolitisk Forening hilser udkastet velkomment ud fra den betragtning, at det indebærer lettelser 

af administrativ og praktisk karakter for både indehavere af visum og ansøgere. Her tænkes på den 

øgede bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold mellem de involverede 

lande og de krav til hurtigere sagsbehandling, som forslagets gennemførelse tilsigter.  

På den baggrund synes afsnittet på side 6 om, at ændringen ikke vil medføre, at det bliver lettere at 

opnå visum til Danmark, nærmest at have forsværgende karakter, ligesom det jo må fastslås, at 

påstanden (heldigvis) ikke er korrekt. 

Forslaget indebærer videre, at ordningen fra 2004 om økonomisk sikkerhedsstillelse for at opnå 

visum ophæves igen. Også dette finder RPF fornuftigt, da der her var tale om en favorisering af 

bedrestillede, hvorved særordningen havde social skævside. 

Afslutningsvist skal RPF endnu en gang minde om vores overordnede og principielle kritik af 

udlændingelovens tekniske kvalitet første gang fremført af os i et høringssvar i 2005...!  



Sammenholdes lovens opbygning (opdelingen af paragraffer i dusinvis af stykker og med masser af 

litreringer) med Justitsministeriets retningslinjer for god lovgivningsskik, må udlændingeloven her 

5 år senere stadig betegnes som et skrækeksempel, der strider mod principperne om 

gennemsigtighed og forudsigelighed til skade for brugerne, herunder ikke mindst de ramte borgere, 

det være sig danske som udenlandske.  

At der ved det her foreliggende udkast til forslag om ændring af nogle af lovens paragraffer sker en 

vis lettelse af administrativ og praktisk karakter, jf. ovenfor, ændrer desværre kun minimalt i så 

henseende. 

 

København, d. 8. september 2010 

 

Bjørn Elmquist   

formand   


