
 

   
R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G

 
Til Udlændinge

Høring over udkast til lovforslag om ændring af 

Høringsbrev af 

Svar til: uim@uim.dk

 
 
Retspolitisk Forening må – desværre endnu en gang 
kort – 4 arbejdsdage. Det medfører, at høringsparterne ikke gives tid til at udarbejde mere tilfredsstillende 
høringssvar, hvilket er til skade for den videre proces i regering og Folketing.
 
Derfor vil foreningen kun ganske kort kommentere lovudkastet således:
 
At Danmark/regeringen måtte reagere oven på EMD
”26-årsreglen” for udlandsdanskeres familiers opholdsregler blev underkendt.
 
De foreslåede ændringer af udlændingeloven forekommer os imidlertid alt for restriktive for 
udlandsdanskere og deres familier mht.
udlandet (uden for EU mv.). 
 
Hertil kommer, at den foreslåede ny opholdsordning forekommer jobmæssigt/indtægtsmæssigt, økonomisk 
og socialt urimelig, da familie-ophold forudsætter
arbejde/indtægt i Danmark omfattet af enten positivlisten eller be
 
Det må være en ”ommer”!! 
 
 
København, den 6. marts 2017 
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg
Formand  bestyrelsesmedlem
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HØRINGSSVAR 
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet 
 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Udlændingeloven (Ny opholdsordning for 
udlandsdanskeres familier) 

Høringsbrev af 1. marts 2017 - med svarfrist 7. marts 2

uim@uim.dk og asj@uim.dk og mum@uim.dk

Sagsnr: 2016-4691 

desværre endnu en gang – konstatere, at høringsfristen 
. Det medfører, at høringsparterne ikke gives tid til at udarbejde mere tilfredsstillende 

høringssvar, hvilket er til skade for den videre proces i regering og Folketing. 

foreningen kun ganske kort kommentere lovudkastet således: 

/regeringen måtte reagere oven på EMD-dommen fra maj 2016 (Biaoctr. DK)
årsreglen” for udlandsdanskeres familiers opholdsregler blev underkendt. 

dringer af udlændingeloven forekommer os imidlertid alt for restriktive for 
skere og deres familier mht. ønsket ophold i Danmark efter måske længerevarende ophold i 

Hertil kommer, at den foreslåede ny opholdsordning forekommer jobmæssigt/indtægtsmæssigt, økonomisk 
ophold forudsætter, at udlandsdanskeren kan dokumentere 

arbejde/indtægt i Danmark omfattet af enten positivlisten eller beløbsordningen. 

Peter Arnborg 
bestyrelsesmedlem 

 

 

Ny opholdsordning for 

marts 2017 

mum@uim.dk 

, at høringsfristen i sagen her er urimelig 
. Det medfører, at høringsparterne ikke gives tid til at udarbejde mere tilfredsstillende 

dommen fra maj 2016 (Biaoctr. DK) er forståeligt, da 

dringer af udlændingeloven forekommer os imidlertid alt for restriktive for 
ønsket ophold i Danmark efter måske længerevarende ophold i 

Hertil kommer, at den foreslåede ny opholdsordning forekommer jobmæssigt/indtægtsmæssigt, økonomisk 
at udlandsdanskeren kan dokumentere et 


