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Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven 
flygtninge og asylansøgere m.fl., og 

med svarfrist den 3. n

Svar til: 

Sagsnummer: 2017
 
Det væsentlige element i lovforslaget e
indkvartering i egenfinansieret bolig
behandling af deres asylsag, og for dem, der allerede
gældende regler opstiller en række betingelser 
pågældende udlænding ikke er idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf for et strafbart forhold 
begået her i landet. Denne betingelse foreslås i lovforslaget udvidet til også at omfatte tilfælde, hvor 
den pågældende bliver idømt anden strafferetlig retsfølge end fængsel, hvilket
mulighed for frihedsberøvelse for en lovovertrædelse, der ville have medført en betinget eller 
ubetinget frihedsstraf. Lovovertrædere, der er idømt dom til beha
hospitalsindlæggelse, dom til anbringelse på hospital mv., og dom til anbringelse og forvaring 
afskæres efter forslaget fra adgangen til privat indkvartering m.v. Denne gruppe omfatter bl.a. 
personer, der er utilregnelige på grund a
mentalt retarderede. 
 
Efter Retspolitisk Forenings opfattelse er der en så afgørende forskel på de egentligt kriminelle og de 
mentalt afvigende, at det ikke er velbegrundet at lade gruppen af men
afskåret fra privat indkvartering, indkvartering i egenfinansieret bolig og adgang til arbejdsmarkedet. 
Spørgsmålet bør derfor undergives en konkr
 
København, den 31. oktober 2017 
 

Bjørn Elmquist Noe Munck
Formand  bestyrelsesmedlem
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HØRINGSSVAR 

om ændring af udlændingeloven (Indkvartering og
flygtninge og asylansøgere m.fl., og advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager) 

med svarfrist den 3. november 2017 

Svar til: uim@uim.dk og nrb@uim.dk 
 

Sagsnummer: 2017-6402 – UIBM Id: 288761 

Det væsentlige element i lovforslaget er en stramning af reglerne for privat indkvart
i egenfinansieret bolig  og adgang til arbejdsmarkedet for asylansøgere, der afventer 

dem, der allerede er meddelt opholdstilladelse som flygtninge. De 
gældende regler opstiller en række betingelser for at få en sådan tilladelse, herunder at den 
pågældende udlænding ikke er idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf for et strafbart forhold 
begået her i landet. Denne betingelse foreslås i lovforslaget udvidet til også at omfatte tilfælde, hvor 

ågældende bliver idømt anden strafferetlig retsfølge end fængsel, hvilket indebærer eller giver 
for en lovovertrædelse, der ville have medført en betinget eller 

ubetinget frihedsstraf. Lovovertrædere, der er idømt dom til behandling med mulighed for 
hospitalsindlæggelse, dom til anbringelse på hospital mv., og dom til anbringelse og forvaring 
afskæres efter forslaget fra adgangen til privat indkvartering m.v. Denne gruppe omfatter bl.a. 
personer, der er utilregnelige på grund af sindsygdom eller tilsvarende tilstande og personer, der er 

Efter Retspolitisk Forenings opfattelse er der en så afgørende forskel på de egentligt kriminelle og de 
mentalt afvigende, at det ikke er velbegrundet at lade gruppen af mentalt afvigere generelt blive 
afskåret fra privat indkvartering, indkvartering i egenfinansieret bolig og adgang til arbejdsmarkedet. 
Spørgsmålet bør derfor undergives en konkret vurdering i den enkelte sag. 

Munck 
bestyrelsesmedlem 

 

 

(Indkvartering og forsørgelse af 
visse afgørelser i klagesager) 

indkvartering, 
og adgang til arbejdsmarkedet for asylansøgere, der afventer 

er meddelt opholdstilladelse som flygtninge. De 
for at få en sådan tilladelse, herunder at den 

pågældende udlænding ikke er idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf for et strafbart forhold 
begået her i landet. Denne betingelse foreslås i lovforslaget udvidet til også at omfatte tilfælde, hvor 

indebærer eller giver 
for en lovovertrædelse, der ville have medført en betinget eller 

ndling med mulighed for 
hospitalsindlæggelse, dom til anbringelse på hospital mv., og dom til anbringelse og forvaring 
afskæres efter forslaget fra adgangen til privat indkvartering m.v. Denne gruppe omfatter bl.a. 

f sindsygdom eller tilsvarende tilstande og personer, der er 

Efter Retspolitisk Forenings opfattelse er der en så afgørende forskel på de egentligt kriminelle og de 
generelt blive 

afskåret fra privat indkvartering, indkvartering i egenfinansieret bolig og adgang til arbejdsmarkedet. 


