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Svar til: udlaendingeafdelingen@uim.dk og lgo@uim.dk  -  Att: Sagsnr. 2017-11935  

 

 

Efter ophør/pensionering fra ansættelse i en herværende internationale organisation mv. (= 

”diplomatagtige” organisationer) vil den fratrådte og denne ægtefælle/samlever og mindreårige 

børn som udgangspunkt ikke længere have ret til fortsat ophold i Danmark, men forudsættes 

normalt at vende tilbage til deres hjemland(e). 

 

Med lovforslaget gives der disse personer øgede muligheder for at forblive i Danmark, først med 

midlertidigt ophold og så senere evt. varigt ophold, men under en lang række betingelser om 

forsørgelsesgrundlag, integrations-villighed, danskprøver, sikkerhedsstillelse, ikke-kriminalitet 

m.m.m.  

 

Baggrunden for lovforslaget er, som anført i bemærkningernes afsnit 1, at Danmark ønsker at 

blive et attraktivt sted for lokalisering af sådanne organisationer, hvilket vil styrkes ved, at 

pensionerede kan fortsætte opholdet i Danmark, hvis man måtte ønske det efter længerevarende 

ansættelse i organisationen. 

 

Retspolitisk Forening har som udgangspunkt ikke principielle indvendinger til forslaget, men 

finder, at tilsvarende rettighed til fortsat ophold efter pensionering/fratræden kunne udstrækkes til 

andre større organisationer, institutioner, selskaber m.fl., der også har udlændinge ansat i længere 

årrækker. Forskelsbehandlingen kan siges at være udtryk for en diskrimination over for disse 

andre pensionister mv. 

 

Lovforslaget nævner en række betingelser for pensionisterne mv. for at få fortsat ophold, 

herunder en række krav om tidspunkter om ansøgninger – alt i alt et omfattende regel-kompleks, 

der i høj grad er af skønsmæssigt karakter, hvorfor der ikke kan siges at være udtryk for et 

nogenlunde klart retskrav på fortsat ophold. En gennemgang af de foreslåede regler med henblik 

på at skabe større gennemsigtighed og klarhed kunne være en god ide! 

 

København, den  

 

Bjørn Elmquist Peter Arnborg  

Formand  bestyrelsesmedlem 
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