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Høringssvar til lovforslag om ændring af udlændingeloven 
 

(Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende 
udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring 

af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn) 
 

 
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet er overordnet 

positive overfor de foreslåede ændringer. 

 

Rådet ser med stor glæde, at lovforslaget foreslår pointsystemet for tidsubegrænset 
opholdstilladelse afskaffet, og at betingelserne for tidsubegrænset opholdstilladelse dermed 
skal indgå på lige fod med de øvrige betingelser. Endvidere finder rådet det positivt, at der 
efter forslaget vil ske en opblødning af en række af de betingelser, der efter de gældende 
regler stilles for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Dog undrer det rådet, at 
tidsubegrænset ophold fremover skal være betinget af fem års ophold i landet frem for de 
tidligere fire år. Det er for rådet uforståeligt, at personer, der allerede efter fire år kan opfylde 
de opstillede betingelser, efter forslaget skal fratages retten til at opnå tidsubegrænset 
opholdstilladelse. Rådet har bemærket sig, at en fastholdelse af muligheden for at opnå 
tidsubegrænset opholdstilladelse efter fire år vil bevirke, at den foreslåede ændring af 
beskæftigelseskravet skal modificeres. 
 

Rådet er endvidere enigt i, at en udvidelse af Flygtningenævnet med to medlemmer, der 

indstilles af henholdsvis Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet, vil bidrage til kvaliteten 

af sagsbehandlingen i nævnet.  
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Rådet finder det endelig af principielle grunde vigtigt, at regeringen ved fjernelse af ordlyden 

”med sikkerhed” af udvisningsbestemmelsen, jf. forslagets § 1 nr. 24, slår fast, at det er 

domstolenes opgave at vurdere, om en udvisning eller en betinget udvisning er mulig indenfor 

rammerne af Danmarks internationale forpligtigelser. 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 Muhsin Türkyilmaz 
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