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Dato: 8. december 2010

J.nr.: 10/31865

Folketinget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Christiansborg

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations besvarelse af spørgsmål nr. 8
ad L 66. 

Spørgsmål nr. 8:

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra DRC, jf L 66 - bilag 10.”

Svar:

DRC finder det problematisk at indføre gebyrer. DRC anfører endvidere, at familiesammen-
føringsområdet ikke bør gebyrpålægges og henviser i den forbindelse til, at familiesammen-
føringsansøgninger vedrører retten til familieliv, og at retten til familieliv er beskyttet af men-
neskerettigheder.

Integrationsministeriet skal hertil bemærke, at det indgår i aftalen af 25. maj 2010 mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, at der skal indføres om-
kostningsdækkende gebyrer for ansøgninger på familiesammenførings-, studie- og er-
hvervsområdet, og at der skal indføres et gebyr på 750 kr. for indgivelse af klager på disse 
områder.

Det skal endvidere bemærkes, at efter forslaget til udlændingelovens § 9 h, stk. 1, jf. lovfors-
lagets § 1, nr. 1, fraviges kravet om indbetaling af gebyr, hvis Danmarks internationale for-
pligtelser eller EU-reglerne kan tilsige det.

I afsnit 2.5. i lovforslagets almindelige bemærkninger er det bl.a. anført, at Udlændingeser-
vice vil foretage en screening af sagen, som indebærer en vurdering af, om sagens oplys-
ninger umiddelbart tyder på, at hensynet til familiens enhed skal bevirke, at ansøgningen 
skal tillades indgivet uden betaling af gebyr. Det kan f.eks. være oplysninger om, at den her-
boende ægtefælle har opholdstilladelse som flygtning, og der ikke ud fra de foreliggende op-
lysninger er grundlag for at antage, at den herboende ægtefælle kan tage ophold i ægtefæl-
lens hjemland. Endvidere kan det være tilfældet, hvis den herboende ægtefælle har et sær-
barn i Danmark, som han eller hun har forældremyndighed over eller samværsret med i et 
vist og regelmæssigt omfang. Endelig kan det f.eks. være tilfældet, hvis ægtefællen i Dan-
mark lider af alvorlig sygdom eller har et alvorligt handicap.
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For så vidt angår bemærkningen fra DRC om tyrkiske statsborgere skal Integrationsministe-
riet henvise til afsnit 2.6. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Med venlig hilsen

Birthe Rønn Hornbech


