
                   

Herning d. 10. februar 2017 

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven 

(Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)  

Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har 13. januar 2017 anmodet om en udtalelse vedrørende 

forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse) -  

UIBM Id: 177548. 

 
Ægteskab uden Grænser anbefaler, at: 

 Frekvensen af lovændringer på området nedsættes for at gøre det muligt for de berørte mennesker 

at langtidsplanlægge deres tilværelse. 

 Danmark følger praksis i EU og de fleste andre vestlige lande, hvor der er en grænse for, hvor længe 

man kan leve i et land uden at få permanent opholdstilladelse. I de fleste lande i EU er det fem år, i 

nogle lande endda kortere.  

 Fuldtidsuddannelse, og kombinationen af deltidsuddannelse og deltidsarbejde genindføres i 

beskæftigelseskravet, så udlændinge igen bliver belønnet for at investere tid og kræfter i at tage en 

dansk uddannelse og dermed tilpasse sig til det danske arbejdsmarked. 

 Beskæftigelseskravet ændres til at inkludere projektansættelser og faste vikariater, så 

beskæftigelseskravet ikke står i direkte modstrid med udviklingen på arbejdsmarkedet, der går mod 

mange korte ansættelser i stedet for fast fuldtidsarbejde. 

De nuværende regeringspartier Venstre, Konservative og Liberal Alliance har i samarbejde med deres 

støtteparti Dansk Folkeparti udarbejdet et finanslovsforslag, der også indeholder stramninger af 

udlændingeloven. 

Længden af ophold 

Der er en del stramninger, der er målrettet mod flygtninge og asylansøgere, men mange af dem vil ramme 

meget bredere. Den første af disse angår optjening af permanent opholdstilladelse: 

”Kravet for antal års lovligt ophold i Danmark for at opnå permanent opholdstilladelse hæves fra 6 til 8 

år. Skærpelsen vil desuden have en afsmittende effekt på adgangen til ægtefællesammenføring, idet der 

i dag stilles krav til indvandrere om permanent opholdstilladelse i 3 år for at få ægtefællesammenføring.” 

Integrations- og boligministeren har ved direkte forespørgsel afvist at komme med et tal på, hvor mange 

familiesammenføringer, denne stramning kunne tænkes at forhindre 

(http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/uui/spm/901/svar/1353815/1680797/index.htm), men ser man 

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/uui/spm/901/svar/1353815/1680797/index.htm


på Udlændingestyrelsens egne tal og tager et gennemsnit over de sidste 10 år, er der i gennemsnit 244 

personer med permanent opholdstilladelse, der får tilkendt familiesammenføring om året. De resterende i 

gennemsnit 2.308 årlige familiesammenføringer går til danske eller nordiske statsborgere. 

Imidlertid rammer stramninger af kravene til permanent opholdstilladelse alle, der skal søge permanent 

opholdstilladelse i Danmark, og ikke kun ugifte indvandrere. De rammer derfor også udenlandske 

ægtefæller til danske statsborgere (og dermed disses danske ægtefæller og deres danske børn), såvel som 

mennesker med arbejdsvisa, der er her i kraft af deres kvalifikationer og overvejer at slå sig ned i landet.  

Der lægges op til et ”Danmark for dem, der kan og vil”. Dansk Flygtningehjælp estimerer, at 

Udlændingeloven i gennemsnit ændres hver tredje måned. De konstante stramninger virker 

demotiverende på folk, så selvom de kan, holder de på et tidspunkt op med at ville.  

De udlændinge, der har ressourcerne til frit at kunne færdes i hele verden, fravælger Danmark til fordel for 

lande, der er mere villige til at tage imod dem og gøre brug af deres kvalifikationer. Det samme gælder 

deres danske ægtefæller, der bliver trætte af at blive behandlet som andenrangsborgere i deres eget land. 

De konstante stramninger kan derfor formodes at have en mere afskrækkende effekt på ressourcestærke 

udlændinge og deres ressourcestærke danske ægtefæller, end på den gruppe af udlændinge, som 

regeringen håber at holde ude: ”De, der har dårlige forudsætninger for at blive integreret”. 

Alle andre europæiske lande har en grænse for, hvor længe, man kan have midlertidige opholdstilladelser. I 

nogle lande er det så kort tid som to – tre år, i andre er det fem eller syv. Det er til at leve med 

usikkerheden, hvis man ved, at den får en ende, men i Danmark kan det blive ved i årtier. Det er ikke 

unormalt, at folk endnu ikke har opnået permanent opholdstilladelse efter 12 – 15 år her, og de mange 

ændringer gør det ikke nemmere at opfylde kravene, fordi man aldrig ved, hvordan de ser ud om nogle 

måneder eller år.  

Når man som dansk statsborger er gift med en udlænding, der ikke har permanent opholdstilladelse, er 

både den danske og den udenlandske ægtefælle afskåret fra ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Det 

drejer sig om kontanthjælp og integrationsydelse, men også om revalideringsydelse. Da man heller ikke må 

have modtaget nogle af disse ydelser i tre år inden en familiesammenføring, er man altså på nuværende 

tidspunkt, selvom man har arbejdet og betalt skat i Danmark hele sit liv, afskåret fra det sociale 

sikkerhedsnet i mindst 9 år, og den planlagte stramning vil forlænge denne periode til mindst 11 år. For den 

udenlandske ægtefælle bliver perioden forlænget fra 6 til 8 år. 

Én ting er, at regeringen og forligspartierne ønsker at ”styrke beskæftigelsesindsatsen”, og dermed vil 

forhindre familiesammenføring mellem mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, noget andet 

er, at en arbejdsulykke eller alvorlig sygdom, der nødvendiggør revalidering eller sygemelding ud over fem 

måneder, vil have samme effekt. Når man skal bidrage til velfærdsstaten igennem skatten uden at kunne få 

gavn af store dele af den, hvis uheldet er ude, gør det det meget sværere at se fordelen ved en velfærdsstat 

eller forstå de særlige, danske værdier, der knytter sig til en solidarisk medmenneskeopfattelse. At stille 

folk ringere i forhold til de sociale sikkerhedsnet i årevis vil have en integrationshæmmende virkning. 

Så længe, en udlænding lever med midlertidige opholdstilladelser, møder vedkommende mange 

forhindringer i sit liv i Danmark: Det er sværere at få arbejde, fordi arbejdsgivere ikke forstår begrebet 

”midlertidig opholdstilladelse med henblik på permanent ophold” og er bekymrede for at ansætte folk, der 



måske forsvinder ud af landet efter nogle måneder eller få år. Det er sværere at få boliglån, fordi bankerne 

får samme tanke. Der kan også opstå forviklinger ved indmeldelse i en A-kasse eller ved optagelse af 

forsikringer.  

Indvandring gavner eksporten, har blandt andet forskning fra Aarhus Universitet vist, fordi indvandrere har 

en unik viden om markederne, kulturen og forretningsgangen i andre lande. Men netop indvandrere ansat i 

virksomheder, hvor de ofte skal rejse udenlands med kort varsel, møder endnu en udfordring med de 

mange fornyelser af opholdstilladelserne: Når ens sag er under behandling, skal man have en 

tilbagerejsetilladelse stemplet i passet for at kunne komme hjem igen efter f.eks. en forretningsrejse. Og 

hvis man ikke lige bor i København (eller Næstved, når udlændingestyrelsen flytter derhen), skal man have 

tilbagerejsetilladelsen af politiet, og her kan der godt være så lang ventetid, at man bliver nødt til at aflyse 

rejser, der skal foretages, mens ens opholdstilladelse bliver forlænget. I øjeblikket er sagsbehandlingstiden 

mindst 5 måneder, og opholdstilladelserne skal fornyes med 3 – 5 års mellemrum, så det er en ganske 

betydelig del af ens arbejdstid, hvor man ikke kan foretage forretningsrejser med kort varsel. 

Man har ikke, med juraprofessor på Aarhus Universitet Jens Vedsted-Hansens ord i et interview med 

Information 05.12.2016, mulighed for at leve et normalt og dermed integrationsfremmende liv, så længe 

man ikke har samme rettigheder som alle andre og svæver i uvished om, hvornår det kan tænkes at slutte: 

»Ændringer i reglerne for familiesammenføring og permanent opholdstilladelse rammer jo bredt. Det er 

ikke noget, der for eksempel kun angår kriminalitet og udvisninger, og noget, man kan undgå, hvis man 

opfører sig eksemplarisk. De her regler går jo ud over alle og handler om, hvorvidt folk kan leve et så vidt 

muligt normalt liv med udsigt til stadig øget integration i Danmark.« 

Det forekommer ulogisk, at de dansk-internationale familier, der i forvejen ikke modtager offentlig 

forsørgelse, har fuldtidsarbejde eller knokler for at uddanne sig til det danske arbejdsmarked, hele tiden 

skal opleve, at målet – at få permanent opholdstilladelse - bliver rykket længere og længere væk. De skal 

være mønsterborgere uden arbejdsløshed, langvarig sygdom eller alvorlige ulykker for at opfylde kravene, 

men i stedet for at blive belønnet for den adfærd, man siger, at de skal udvise for at blive velintegrerede i 

Danmark, bliver de igen og igen ramt af nye stramninger. Hvis formålet med stramningerne er at 

gennemtvinge en bestemt opførsel, er der ikke brug for flere stramninger, så man undres over, hvad det så 

skal gøre godt for. 

Tilknytning til arbejdsmarkedet 

Regeringen ønsker at ”styrke beskæftigelsesindsatsen”. Dette var også begrundelsen for at fjerne 

uddannelsesaktivitet og deltidsarbejde fra muligheden for at optjene permanent opholdstilladelse i L87, 

der blev vedtaget i januar i år. Imidlertid viser beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik, brudt ned på 

oprindelsesland og uddannelsesniveau, at ikke-vestlige indvandrere skal have en dansk 

universitetsuddannelse for at opnå samme beskæftigelsesfrekvens som befolkningen generelt, så denne 

stramning vil formentlig have den modsatte effekt. 

Nu vil regeringen og forligspartierne så, blot et år senere, hæve grænsen for, hvor mange år, man skal have 

haft ordinært fuldtidsarbejde eller været selvstændig: 

”Beskæftigelseskravet hæves, så det fremover kræves, at en udlænding har været i ordinær 

fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for 



de sidste 4 år for at opnå permanent opholdstilladelse. I dag er kravet mindst 2 år og 6 måneder inden for 

de sidste 3 år.” 

Med fjernelsen af uddannelse fra grundlaget for permanent opholdstilladelse bliver udlændinge, der ønsker 

at bo permanent i Danmark, tvunget til at afveje, om de vil investere op til 6 år i at tage en uddannelse, før 

de kan begynde at optjene permanent opholdstilladelse. Vi mener, at det vil afskrække mange udlændinge 

fra at vælge at uddanne sig, hvis de ønsker at blive i landet. Det kan både risikere at trække 

uddannelsesniveauet blandt fastboende udlændinge nedad, og tilskynde udlændinge, der har taget en 

uddannelse i Danmark, til at forlade landet med deres danske kvalifikationer.  

Da dét at tage en dansk uddannelse ikke længere er et oplagt valg for udlændinge, der gerne vil bo 

permanent i Danmark, vil typen af jobs, de kan vælge mellem, blive tilsvarende reduceret. Vedtagelsen af 

L87 forringer udlændinges muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked, og den foreslåede 

stramning sætter samtidig kravene til længden af ordinær fuldtidsbeskæftigelse op. 

De sidste mange år har udviklingen på arbejdsmarkedet skabt færre og færre ufaglærte jobs, og der er 

typisk tale om tidsbegrænsende jobs med lave timetal og stor usikkerhed i ansættelsen. Men 

projektansættelser og faste vikariater tæller ikke med, heller ikke selvom den gennemsnitlige arbejdsuge 

ligger langt over 30 timer, og man ikke går ledig mellem ansættelserne. 

I forhold til arbejdsløshed skriver regeringen og forligspartierne følgende: 

”Det er i dag et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at udlændinge ikke i de sidste 3 år forud 

for ansøgningen har modtaget offentlig forsørgelse. Kravet hæves til 4 år.” 

Da man i forvejen risikerer, at ens opholdstilladelse som familiesammenført ikke bliver forlænget, hvis man 

selv eller ens ægtefælle modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller revalidering, vil der ikke være 

mange af Ægteskab uden Grænsers medlemmer, der bliver ramt af netop denne stramning.  

Det er bevist i mange undersøgelser, at bare ét år i fattigdom inden det fyldte 15. år medfører en ringere 

folkeskoleeksamen og forfølger mennesker i mange år fremover, hvis ikke igennem hele livet. Mange 

familiesammenførte ægtepar lever på grund af selvforsørgelseskravet i perioder af én indkomst, og dermed 

også ofte under EU’s fattigdomsgrænse. De mange forlængelser af den periode, der går, før ens ægtefælle 

kan opnå permanent opholdstilladelse, vil derfor også medføre flere familiesammenførte familier, der lever 

under fattigdomsgrænsen.  

Sammenfatning 

Ægteskab uden grænser mener ikke, at de foreslåede stramninger vil have de af forligspartierne ønskede 

effekter på hverken antallet af familiesammenføringer til personer med permanent opholdstilladelse, på 

typen af udlændinge, der slår sig ned i Danmark, eller på udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Tvært imod kan stramningerne medføre hjerneflugt fra Danmark, fordi det bliver for svært og 

uforudsigeligt at leve her.  

I samspil med L87 kan stramningerne gøre det endnu sværere for udlændinge nogensinde at optjene 

permanent opholdstilladelse, fordi deres muligheder for at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet er 

forringede samtidig med, at de skal opfylde kravet om fast fuldtidsarbejde længere.  



Selvom der måske i fremtiden vil være nogle få flygtninge, der får permanent opholdstilladelse og ønsker 

familiesammenføring til Danmark med en ikke-herboende udlænding, så gives over 90 % af de tilkendte 

familiesammenføringer til folk, der allerede har statsborgerskab, og det vil næppe ændre sig nævneværdigt 

i fremtiden, så det er meget få familiesammenføringer, man eventuelt vil kunne forhindre med disse 

stramninger, men prisen er forringet integration og mulig hjerneflugt. 


