
   
 

Herning d. 13. oktober 2017  

 

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Udlændingeloven  
  

Udlændinge- og Integrationsministeriet har 15. september 2017 anmodet om en udtalelse vedrørende for-

slag til lov om ændring af Udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefælle-

sammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesam-

menføring med børn) – UIBM Id: 285868. 

 

Ægteskab Uden Grænser kan samlet set støtte lovforslaget som et lille skridt i den rigtige retning men an-

befaler at: 

 

• Reglen om børns ”mulighed for vellykket integration” afskaffes. 

• Sammenførte ægtefæller får permanent ophold senest efter 5 år som i andre EU-lande. 

• Ordningen for nedsættelse og frigivelse af garantien forenkles f.eks. ved at afskaffe Danskprøve A2. 

• Det overvejes at lade garantien blive helt frigivet, når den sammenførte ægtefælle har bestået Prøve 

i Dansk 1, 2 eller 3. 

• Garantier stillet i perioden 2010-2017 også kun skal stilles for en afgrænset periode. 

 

 Familiesammenføring med børn 

Ægteskab Uden Grænser mener, at Udlændingenævnet fungerer godt som en uafhængig 2. instans til prø-

velse af Udlændingestyrelsens afgørelser. Vi er derfor glade for, at der nu er bred opbakning i Folketinget 

til, at Udlændingenævnet skal fortsætte, og at alle klagesager på udlændingeområdet er blevet samlet hos 

henholdsvis Udlændingenævnet og Flygtningenævnet.  

 

Vi er på den baggrund enig med Ministeriet i, at der ikke længere er behov for en særlig let adgang til dom-

stolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn. I stedet vil vi pege på, at der er behov for at styrke 

retten til familieliv ved at fjerne kravet om, at børn over 8 år skal have ”mulighed for en vellykket integrati-

on”.  

 

Denne regel blev i praksis afskaffet med tilbagevirkende kraft efter EU-domstolens dom i Genc-sagen (C-

561-14). Med lov nr. 664 af 8. juni 2016 blev kravet imidlertid genindført fremadrettet og nu uden formil-

dende 2-års regel. Ægteskab Uden Grænser advarede i vores høringssvar mod dette, og desværre må vi nu 

konstatere, at de første problematiske sager er begyndt at dukke op. 

 

Som eksempel kan man tage sagen om orlovskaptajn Kjeld Gaard-Frederiksen, hvis kone har fået opholdstil-

ladelse i Danmark, men hans 13-årige kinesiske steddatter har fået nej. 

 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/orlogskaptajnen-kjeld-beskytter-danmark-nu-skal-hans-13-aarige-

papdatter-udvises/6682924 
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Denne sag er helt igennem typisk og illustrerer, hvorfor der ikke bør være en regel om ”mulighed for vel-

lykket integration.” Det duer ikke, at nogle embedsmænd i Udlændingestyrelsen skal sidde og vurdere, om 

det nu også er rigtigt, at barnet ikke har mulighed for at bo hos sin far, som det er tilfældet i denne sag. 

 

Sådanne vurderinger vil alt for ofte blive et spørgsmål om påstand mod påstand. Og derfor bør Danmark 

helt enkelt respektere den beslutning, som indehaverne af forældremyndigheden over barnet har truffet. I 

den aktuelle sag er det endda kun moderen, der har forældremyndighed over barnet, hvorfor Danmark 

reelt og overruler en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet i et andet land.  

 

Økonomisk sikkerhedsstillelse ved ægtefællesammenføring 

Ægteskab Uden Grænser støtter, at den økonomiske sikkerhedsstillelse ved ægtefællesammenføring, i det 

følgende kaldet bankgarantien, skal stilles for en afgrænset periode og ikke forlænges undervejs. I dag skal 

garantien stilles for 5 år, men herefter skal den forlænges på i princippet ubestemt tid, når der skal søges 

om forlængelse af opholdstilladelse, lige indtil den sammenførte ægtefælle evt. opnår permanent opholdstil-

ladelse. 

 

Lovforslaget vil udvide rækkevidden af den økonomiske forpligtelse i de sager, hvor parret bliver skilt i lø-

bet af de første 5 år. Dette er en forringelse af vores medlemmers vilkår, men det opvejes efter vores vur-

dering af, at det flertal af par, som ikke bliver skilt i løbet af 5 år, kan se frem til en administrativ lettelse, og 

at garantien i det mindste ikke skal stilles i mere end 10 år.  

 

Sammenlignet med de gældende regler repræsenterer forslaget derfor efter vores vurdering en mindre 

forbedring af vilkårene for vores medlemmer, samtidig med at den administrative byrde for banker og Ud-

lændingestyrelsen bliver lettet. På den baggrund støtter vi lovforslaget. 

 

Vi vil dog gerne påpege, at det efter vores opfattelse er urimeligt, at sammenførte familier skal være under-

lagt særvilkår for deres ophold i en så lang periode. Vi har tidligere i høringssvar argumenteret for, at der 

burde gives permanent ophold senest efter 5 år, lige som i andre EU-lande. I forlængelse heraf burde bank-

garantien også højest skulle stilles for 5 år, hvis den overhovedet skal være der.  

 

Ægteskab Uden Grænser har tidligere indhentet tal fra Københavns Kommune, som viste, at kommunen i 

2009-2011 i gennemsnit kun trak 150 kroner om året fra hver aktiv garanti. Tallene er sendt til Folketinget i 

forbindelse med høringssvar i 2011 og 2012.  

 

Det meget begrænsede træk på garantien viser for os at se, at der er tale om et uproportionalt krav uden 

reel betydning for de offentlige finanser. Formentlig overstiger kommunernes udgifter til at administrere 

ordningen de indtægter, den giver. Vi mener derfor fortsat, som vi skrev i høringssvar i 2011 og 2012, at 

garantien bør afskaffes.  

 

Sigtet med lovforslaget er at mindske den administrative byrde. Vi vil derfor pege på, at den måde, bankga-

rantien i dag nedsættes og frigives på, også medfører en mængde administration. Garantien nedsættes og 

frigives som følger: 

 

• 40% efter beståelse af obligatorisk Danskprøve A1 efter 6 måneder 

• 20% efter beståelse af frivillig Danskprøve A2 efter 15 måneder 

• 20% efter beståelse af frivillig Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 efter gennemført integrationsprogram 

• 20-60% efter opnåelse af permanent opholdstilladelse 

 

Vi er klar over, at målet med disse regler er at tilskynde familiesammenførte til hurtigt at lære dansk, og vi 

er enige i det mål. Ordningen er imidlertid tung i administration, og derfor foreslår vi, at man som minimum 

forenkler den. Det kunne f.eks. ske ved at afskaffe den frivillige Danskprøve A2 og til gengæld nedsætte 

garantien med 40% ved beståelse af Prøve i Dansk 1, 2 eller 3. 
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Det koster penge at tage Danskprøve A2, og udgifterne til dette prøvegebyr samt evt. transport og tabt 

arbejdsfortjeneste står ikke i et rimeligt forhold til den begrænsede nedsættelse af garantien, som det kan 

give at tage prøven. Mange fravælger derfor Danskprøve A2.  

 

En anden forenkling kunne være helt at fritage et par for at stille garanti, hvis ansøgeren tidligere har boet i 

Danmark med en anden opholdstilladelse og dermed har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 allerede på an-

søgningstidspunktet.  

 

I dag siger reglerne, at der så skal stilles en garanti på 20% af det normale beløb. Efter vores opfattelse står 

den administration, der er forbundet med at stille en så lille garanti, ikke i et rimeligt forhold til den betyd-

ning, garantien har for de offentlige finanser. Ud fra en lignende betragtning kunne man også vælge at sige, at 

garantien frigives helt, når Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 er bestået, så der ikke skal henstå en lille rest-garanti i 

en periode på måske 7-8 år.  

 

Endelig foreslår vi, at de garantier, der er stillet i perioden 2010-2017, også kun skal stilles for en afgrænset 

periode på 10 år. På den måde kan folk nøjes med at forlænge garantien 1 gang. Selv ved vedtagelse af det 

fremsatte lovforslag vil der meget snart komme sager, hvor nogen skal forlænge garantien for 2. gang, fordi 

deres ægtefælle stadig ikke har udsigt til permanent ophold efter 10 år i Danmark. Eller for at undgå, at der 

efter f.eks. 7-8 år i Danmark kun kan gives forlængelse for en kortere periode, end hvad loven giver mulig-

hed for. 

 

Vores forslag betyder, at der fra og 2022 ikke vil være flere garantier, der skal forlænges, og dermed bliver 

der ryddet helt op i det bureaukrati, ordningen fra 2010 har skabt.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Kim Pedersen Nyberg, 

 

Bestyrelsesformand  

 


