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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne 
om tidsubegrænset opholdstilladelse)

 

Retspolitisk Forening har d. 13. januar 2017 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) i høring.

Ændringerne indebærer en betydelig skærpelse af den i forvejen 
relativt restriktive adgang til permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse. De omf
ændringer indebærer blandt andet, at der stilles krav om, at udlændinge for at o
opholdstilladelse skal have haft bopæl i Danmark i mindst 8 
tidligere 6 år. Desuden lægges der, blandt en række øvrige stramninger, i lovforslaget op til, at det 
skal være et krav for at opnå permanent opholdst
fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 ½ af de sidste 4 år, mod nu 2 ½ af de sidste 3 år. Det betyder 
således, at en udlænding, der eksempelvis har været arbejdsløs eller deltidsbeskæftiget (under 30 
timer ugentligt) i en periode på 7 måneder, der ligger 3 år før ansøgningstidspunktet, ikke vil 
kunne meddeles permanent opholdstilladelse.

Retspolitisk Forening har modtaget en række bemærkninger til lovforslaget fra foreningen ”De 
usynlige danskere”, der særligt har fokus på problematikken vedrøren
specialiseret arbejdskraft. Denne forening påpeger b

”Permanent opholdstilladelse efter de danske regler gives til personer, der kommer fra et ikke
EU/EØS land. Reglerne gælder for alle typer ophold inkl. i
og herboende indvandrere. Dette resumé beskæftiger sig udelukkende med højtuddannet, 
specialiseret arbejdskraft.  

For at opnå permanent opholdstilladelse skal personen opfylde en række krav, herunder 

 Boligkrav (stilles kun til familiesammenførte) 

 Opholdskrav  

 Beskæftigelseskrav  

 Selvforsørgelseskrav  

Reglerne for permanent opholdstilladelse er de seneste 14 år blevet strammet 10 gange 
blev reglerne strammet i januar, og lige nu er der et lovforslag i høring
stramninger. Tidligere muligheder for dispensation fra en eller flere af reglerne er blevet fjernet 
fra lovgivningen.   
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om tidsubegrænset opholdstilladelse) 
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Retspolitisk Forening har d. 13. januar 2017 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) i høring.

Ændringerne indebærer en betydelig skærpelse af den i forvejen efter foreningens opfattelse 
relativt restriktive adgang til permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse. De omf

, at der stilles krav om, at udlændinge for at opnå permanent 
haft bopæl i Danmark i mindst 8 år på ansøgningstidspunktet

år. Desuden lægges der, blandt en række øvrige stramninger, i lovforslaget op til, at det 
skal være et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at udlændingen har haft 
fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 ½ af de sidste 4 år, mod nu 2 ½ af de sidste 3 år. Det betyder 
således, at en udlænding, der eksempelvis har været arbejdsløs eller deltidsbeskæftiget (under 30 

de på 7 måneder, der ligger 3 år før ansøgningstidspunktet, ikke vil 
kunne meddeles permanent opholdstilladelse. 

har modtaget en række bemærkninger til lovforslaget fra foreningen ”De 
usynlige danskere”, der særligt har fokus på problematikken vedrørende højtuddannet, 
specialiseret arbejdskraft. Denne forening påpeger bl.a. følgende i sit brev til foren

Permanent opholdstilladelse efter de danske regler gives til personer, der kommer fra et ikke
EU/EØS land. Reglerne gælder for alle typer ophold inkl. internationale arbejdstagere, flygtninge 
og herboende indvandrere. Dette resumé beskæftiger sig udelukkende med højtuddannet, 

For at opnå permanent opholdstilladelse skal personen opfylde en række krav, herunder 

les kun til familiesammenførte)  

Reglerne for permanent opholdstilladelse er de seneste 14 år blevet strammet 10 gange 
blev reglerne strammet i januar, og lige nu er der et lovforslag i høring med yderligere 
stramninger. Tidligere muligheder for dispensation fra en eller flere af reglerne er blevet fjernet 
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Retspolitisk Forening har d. 13. januar 2017 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) i høring. 

efter foreningens opfattelse 
relativt restriktive adgang til permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse. De omfattede 

pnå permanent 
år på ansøgningstidspunktet, mod 

år. Desuden lægges der, blandt en række øvrige stramninger, i lovforslaget op til, at det 
illadelse, at udlændingen har haft 

fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 ½ af de sidste 4 år, mod nu 2 ½ af de sidste 3 år. Det betyder 
således, at en udlænding, der eksempelvis har været arbejdsløs eller deltidsbeskæftiget (under 30 

de på 7 måneder, der ligger 3 år før ansøgningstidspunktet, ikke vil 

har modtaget en række bemærkninger til lovforslaget fra foreningen ”De 
de højtuddannet, 

ningen: 

Permanent opholdstilladelse efter de danske regler gives til personer, der kommer fra et ikke 
nternationale arbejdstagere, flygtninge 

og herboende indvandrere. Dette resumé beskæftiger sig udelukkende med højtuddannet, 

For at opnå permanent opholdstilladelse skal personen opfylde en række krav, herunder  

Reglerne for permanent opholdstilladelse er de seneste 14 år blevet strammet 10 gange – i 2016 
med yderligere 

stramninger. Tidligere muligheder for dispensation fra en eller flere af reglerne er blevet fjernet 
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Ændring L87 af 26. januar 2016 med tilbagevirkende kraft fra 10. dec. 2015:  

 Krav til antal år, personen skal have været bosat i Danmark, sættes op fra 5 til 6 år  

 Beskæftigelseskrav var tidligere min. 30 timers beskæftigelse eller fuldtidsstudier i 3 af 5 
år (deltidsbeskæftigelse tæller med 3/5 af fuldtidsbeskæftigelse). Dette ændres nu til min. 
30 timers beskæftigelse om ugen i 2,5 ud af 3 år, hvor studier og deltidsarbejde ikke 
længere indregnes i beskæftigelseskravet.  

Det nuværende lovforslag foreslår følgende stramninger:  

 Krav til antal år, personen skal have været bosat i Danmark, sættes op fra 6 til 8 år  

 Beskæftigelseskravet ændres til fuldtidsarbejde i 3,5 ud af 4 år.” 

Foreningen De usynlige danskere påpeger videre, at forslaget vil have en række konsekvenser for 
både ansøgerne og Danmarks attraktivitet i forhold til udenlandske arbejdstagere: 

 ”Ansøgeren får en følelse af usikkerhed og manglende forudsigelighed. Ansøgeren kan 
ikke planlægge sin fremtid i Danmark. Dermed mindskes Danmarks attraktivitet som 
karrieredestination. 

• Love, der hyppigt ændres betyder at ansøgere, der tror de er i mål med kvalificering til 
permanent opholdstilladelse, alligevel ikke er der. Dermed undergraves tilliden til det 
danske samfund. 

• Den danske partner mister muligheden for at benytte sig af kontanthjælp og revalidering 
fra tre år inden starttidspunktet for opholdet og indtil den udenlandske ægtefælle har 
opnået permanent opholdstilladelse, da det ellers kan betyde en afvisning af ansøgningen 
om ophold som familiesammenført eller de efterfølgende forlængelser.  Dermed er der 
ikke lige adgang til det sociale sikkerhedsnet i Danmark for den danske statsborger i 
sammenligning med andre danske statsborgere, der ikke har en udenlandsk ægtefælle, i en 
periode på 9 år. Hvis det føromtalte lovforslag vedtages, bliver denne periode forlænget til 
11 år.  

• Arbejdsgiver kan ikke tilbyde en længerevarende karriere i Danmark, da hverken 
medarbejder eller virksomhed kan forudsige, hvilke lovkrav der skal imødekommes i 
fremtiden. Dette er især uhensigtsmæssigt for topledere og andre typer ansatte, som 
virksomheden investerer i med henblik på fastholdelse og vækst af kerneforretningen.  

 Udsendte specialister/ledere med international erfaring, der er gift med en ikke-EU borger, 
kan ikke planlægge en fremtid i Danmark og vælger for manges vedkommende at bosætte 
sig i andre lande med mere tydelig og stabil lovgivning. Der er derfor en forhøjet risiko 
for, at Danmark mister disse talenter og deres kompetencer til konkurrerende lande.” 

Retspolitisk Forening kan i det hele tilslutte sig de ovenfor anførte betragtninger.  

Retspolitisk Forening ser i det hele taget generelt med bekymring på de mange skærpelser af 
reglerne på det udlændingeretlige område i de senere år, herunder vedrørende meddelelse af 
(permanent) opholdstilladelse. I forhold til det konkrete lovforslag bemærkes det i udkastet til 
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lovforslag, at baggrunden for forslaget er finanslovsaftalen for 2017 mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti.  

Det fremgår, at aftaleparterne ”er enige om at stramme reglerne yderligere, så der stilles større 
krav til de flygtninge og indvandrere, som ønsker at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse i 
Danmark”. Det fremgår videre, at der ”er enighed om, at der stilles højere krav til flygtninge og 
indvandreres evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund på følgende punkter (…)” (side 
8 i udkastet). 

Retspolitisk Forening er ikke enig i, at de foreslåede stramninger er nødvendige for at sikre 
flygtninge og indvandreres evne og vilje til at integrere sig i Danmark, og foreningen er derfor – 
under henvisning til de ovenfor anførte negative konsekvenser af forslaget – af den opfattelse, at 
forslaget bør trækkes tilbage. 

 
København, den 10. februar 2017 
 
 
Bjørn Elmquist Emil M. Jelstrup 
Formand  bestyrelsesmedlem 
 

 

 
 

  
 


