
   
 

København d. 21. november 2014  
 

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven 
(Statforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort 
efter EU-reglerne samt justering af boligkravet mv.)  
 
Justitsministeriet har 22. oktober 2014 anmodet om en udtalelse vedrørende forslag til lov om ændring af 
udlændingeloven (Statforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og 
opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet mv.) -  j.nr.: 2014-960-0025. 
 
Ægteskab Uden Grænser anbefaler at: 
 

• Boligkravet som foreslået af regeringen justeres, så det kan opfyldes ved at fremleje en bolig. 
• Denne mulighed af hensyn til mobiliteten på arbejdsmarkedet også gives til familier, der allerede er 

sammenført, og som skal forlænge deres opholdstilladelse. 
• Den planlagte stramning i form af krav om ”selvstændig” bolig i stedet for ”egen” bolig droppes, da 

den er unødvendig. 
• Det overvejes, om det overhovedet giver mening fortsat at have et boligkrav, når de samfundsmæs-

sige problemer, som kravet var en reaktion på, ikke længere synes at have nær det samme omfang 
som, da kravet blev indført for 14 år siden. 

 
Justering af boligkravet 
Ægteskab Uden Grænser finder det positivt, at boligkravet ændres, så det fremover vil være muligt at op-
fylde det ved at fremleje en bolig i 1½ år. Det er vores erfaring, at det nuværende boligkrav i en række 
tilfælde har været meget uhensigtsmæssigt for de familier, der berøres af det, uden at man har kunnet pege 
på nogen indlysende samfundsmæssige fordele, der kunne retfærdiggøre dette. 
 
Det gælder eksempelvis i tilfælde, hvor en udlandsdansker ønsker at vende hjem med sin familie, men også i 
tilfælde, hvor en dansk-udenlandsk familie efter familiesammenføringen ønsker at flytte fra en landsdel til en 
anden i forbindelse med eksempelvis jobskift. I begge tilfælde virker det unødigt begrænsende, at familien i 
modsætning til alle andre borgere i samfundet ikke må benytte sig af de muligheder, som boligmarkedet 
tilbyder, herunder muligheden for en midlertidig løsning i form af en fremleje. 
 
Derfor er det et skridt i den rigtige retning, at denne begrænsning nu bliver gjort mindre ved, at det er mu-
ligt at opfylde boligkravet ved hjælp af en fremleje, såfremt denne har en varighed på mindst 1½ år. 
 
Det er til gengæld ikke positivt, at boligkravet strammes ved, at den herboende fremover skal råde over en 
”selvstændig” bolig i stedet for ”egen” bolig. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget styrker dette boligkra-
vets integrationsfremmende formål. 
 
Ægteskab Uden Grænser skal hertil bemærke, at vi savner dokumentation for, at man skulle blive dårligere 
integreret, fordi man bor i kollektiv eller bofællesskab eller lejer et par værelser i sine svigerforældres ejer-
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bolig. Vi finder derfor, at der er tale om en ny og helt unødvendig begrænsning i dansk-udenlandske famili-
ers personlige frihed.  
 
Endvidere skal vi bemærke, at det kun giver mening at have særlige krav med integrationsfremmende formål 
i forbindelse med familiesammenføring, hvis familiesammenføring i det hele taget giver anledning til flere 
integrationsproblemer end andre former for indvandring. Og det savner vi ligeledes dokumentation for. 
 
Boligkravet blev indført i 2000 på et tidspunkt, hvor en relativt stor del af de familiesammenføringer, der 
ikke var til flygtninge, var til herboende efterkommere af de såkaldte gæstearbejdere, der kom til Danmark 
før indvandringsstoppet i 1973. Og ifølge nogle gav dette anledning til store integrationsproblemer. 
 

 
 
Figur 1. Opholdstilladelser relateret til ægteskabsmigration. Kilde: Tal på Udlændingeområdet, årlig rapport som 
udgives af Udlændingestyrelsen. 
 
Ved vurderingen af, om der overhovedet er behov for stadig at have et boligkrav for ikke at tale om at 
skærpe det, må man derfor se på, om denne type af familiesammenføringer stadig udgør en stor del af det 
samlede antal familiesammenføringer, og om de giver anledning til særlige integrationsproblemer. 
 
Af figur 1 ses, at det i 1990`erne op til indførelsen af boligkravet var en relativt stor del af alle familiesam-
menføringer, som var ægtefællesammenføring til en herboende indvandrer eller sammenføring af børn til en 
herboende indvandrer. I dag udgør sådanne familiesammenføringer en betydelig lavere andel af det samlede 
antal.  
 
Hertil kommer, at det på de fleste målbare områder er gået fremad med integrationen de sidste 20 år. Af 
de årlige opgørelser fra Danmarks Statistik fremgår det, at efterkommere af indvandrere og flygtninge er 
væsentligt bedre uddannet i dag, end de var for 20 år siden, og forskellen mellem indvandreres og danske-
res beskæftigelsesfrekvens er i samme periode blevet betydeligt mindre.  
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På den baggrund har vi vanskeligt ved at forstå behovet for at stramme boligkravet, således at det ikke læn-
gere kan opfyldes ved at bo i kollektiv eller bofællesskab eller leje et par værelser i ens forældres ejerbolig. I 
stedet burde man efter vores opfattelse gå i den modsatte retning og overveje, om det i det hele taget fort-
sat giver mening at stille et boligkrav. 
 
Ikrafttræden og overgangsordninger 
Det fremgår af lovforslaget, at det nye boligkrav tænkes indført for 1. gangs ansøgninger indgivet efter lo-
vens ikrafttræden, hvorimod allerede udstedte opholdstilladelser fortsætter efter de hidtil gældende regler. 
 
Ægteskab Uden Grænser finder dette uhensigtsmæssigt, da der så mange år frem i tiden stadig vil være et 
stort antal dansk-udenlandske familier, der ikke kan flytte ind i en fremlejet bolig i forbindelse med eksem-
pelvis jobskift. 
 
I disse sager vil der opstå den groteske situation, at såfremt familien vælger at ignorere reglerne og flytte 
ind i en fremlejet bolig, så vil der ifølge loven være grundlag for at inddrage opholdstilladelsen. Men samtidig 
vil der være grundlag for at meddele en helt ny opholdstilladelse som ægtefællesammenført, da det nye bo-
ligkrav er opfyldt.  
 
Dette forekommer administrativt uhensigtsmæssigt, og derfor bør det skrives ind i loven, at eksisterende 
opholdstilladelser kan forlænges, såfremt enten det nye eller det gamle boligkrav er opfyldt. Dermed vil 
samfundet også med det samme få fuld gavn af den øgede mobilitet på arbejdsmarkedet, som lovændringen 
vil medvirke til. 
 
De øvrige elementer i lovforslaget 
Ægteskab Uden Grænser har ingen bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
Kim Pedersen Nyberg, 
 
Bestyrelsesformand  
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