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Refugees Welcome takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger til lovforslaget.  

 
 
Justering af asylansøgeres indkvartering og adgang til arbejdsmarkedet 
Stramning: straffrihed som forudsætning for privat indkvartering. 
Igen har denne regering et meget snævert fokus på nogle få flygtninge og indvandreres negative 
opførsel, som ikke kan være det helt store problem. Der er i forvejen en lang række krav, som skal 
opfyldes før man får tilladelse til privat indkvartering, og det er ikke ret mange, der kommer 
gennem dette nåleøje. Ud af disse er der så åbenbart en enkelt mentalt retarderet eller 
behandlingsdømt person, som regeringen vil bruge en masse energi på at ramme med dette 
forslag. Efter vores mening helt ude af proportioner. 
 
Justering: Børn indkvarteres hos forældre. 
En meget fornuftig og længe savnet justering af loven, som vil give børn samme mulighed for at bo 
privat hos deres forældre, hvis disse allerede har opholdstilladelse i landet. Børnene vil således 
opnå samme mulighed som ægtefæller allerede har haft hidtil. Praksis for disse børn har været 
helt urimelig og reelt udtryk for omsorgssvigt, idet de har skullet vente 6 mdr før de måtte flytte 
hjem til deres forældre.  
 
Forsørgelsen af barnet overgår naturligt fra Udlændingestyrelsen til forældrene, men her savner 
man desværre som konsekvens heraf, at børnene fik fuld og reel adgang til sundhedsydelser og til 
børnecheck, på lige fod med danske børn. Vi går ud fra, at hvis den pågældende forælder 
modtager integrationsydelse, vil denne ydelse blive opjusteret som forsørger, også selvom barnet 
endnu ikke har opnået opholdstilladelse. I modsat fald står barnet reelt helt uden forsørgelse, idet 
integrationsydelse i praksis ikke engang kan holde en enlig person i live, når huslejen er betalt (se 
beregninger her: http://refugees.dk/fokus/2017/januar/kan-man-overleve-paa-integrationsydelse/) 
 
Automatisk indbringelse af klager vedr. inddragelse og nægtelse af forlængelse 
Denne ændring af praksis bifalder vi, da den både sikrer, at alle får udnyttet deres klageadgang 
(ikke alle er i dag klar over, hvordan man klager), og at der ikke opstår det "hul" omkring 
forsørgelse og bopæl, som mange står i netop nu – og som både kommuner og styrelse har svært 
ved at finde rundt i, til stor gene for især de børn, der berøres. Det er en helt unødig belastning af 
både statens ressourcer og den enkelte familie at blive flyttet i asylcenter og derefter tilbage til 
kommunen, hvis klagesagen omgøres. 
 
Den automatiske klageadgang bør udvides til også at gælde forlængelser efter §9b og 
udvisningsdomme. Vi har et tidligere eksempel på en familie, som ikke fik forlænget deres 
humanitære opholdstilladelse og derved mistede ydelser fra kommunen. Private venner måtte 
betale deres husleje i to mdr. indtll beslutningen blev omgjort, og de fik opholdstilladelsen igen. 
Netop nu har vi et andet eksempel med en flygtning, som i 2015 fik asyl efter §7,1 og i år blev 
udvist i forbindelse med en betinget dom på 40 dages hæfte. Praksis tilsiger, at han ikke skal på 
Tålt ophold men have annulleret udvisningen og have sin opholdstilladelse tilbage, men ikke desto 



mindre har han nu været indkvarteret mange måneder i Kærshovedgård og er udskrevet fra sin 
kommune, hvor han naturligvis har måttet opsige sin lejlighed, opbevare sine ting hos en ven, og 
har fået et langt afbræk i sprogskole og praktik.  
 
Kodificering af praksis for forlængelse af §7,3-ophold: 
Dette har vi ingen indvendinger imod, virker meget fornuftigt rent administrativt – når man nu kun 
giver 1-årige opholdstilladelser, hvilket vi er meget imod.  
 
 
Advisering af kommuner om udfald af klager 
Ligesom den automatiske klageindbringelse anser vi dette punkt for en forbedring, hvor man vil 
kunne undgå, at en familie falder ned i et "hul" når kommunen fx kun informeres om styrelsens 
inddragelse, men ikke om nævnets omgørelse.  
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