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Ændringsforslag 

til 

forslag til lov om ændring af udlændingeloven 

(Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommu-

nerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af 

et indrejseforbud) 

[af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)]: 

 

(L 145) 

 

Af udlændinge- og integrationsministeren: 

 

Til titlen 

 

1) Undertitlen affattes således: 

»(Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kom-

munerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varighe-

den af et indrejseforbud m.v.)« 

[Præcisering af lovforslagets undertitel] 

 

Til § 1 

 

2) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14 a, stk. 2, nr. 3, indsættes efter 

»lovovertrædelse« ordet: »begået«. 

[Præcisering af ordlyden] 

 

3) I den under nr. 6 foreslåede affattelse af § 42 k, stk. 2, nr. 3, indsættes efter 

»lovovertrædelse« ordet: »begået«. 

[Præcisering af ordlyden] 

 

4) I den under nr. 7 foreslåede affattelse af § 42 l, stk. 2, nr. 3, indsættes efter 

»lovovertrædelse« ordet: »begået«. 
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[Præcisering af ordlyden] 

 

5) Nr. 8 affattes således: 

I § 42 l, stk. 3, 1. pkt., og § 42 l, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »el-

ler, hvis udlændingen er mindreårig, hos herboende forældre«. 

[Præcisering af ordlyden] 

 

 

 

Bemærkninger 

 

Til nr. 1 

 

Der er tale om en præcisering af lovforslagets undertitel ved indsættelse af 

” .v.”, idet lovforslaget også i deholder forslag o  bl.a. justering af asylansøge-

res adgang til arbejdsmarkedet, kodificering af praksis for forlængelse af opholds-

tilladelser meddelt efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og om automatisk påklage 

til Flygtningenævnet af Udlændingestyrelsens afgørelser om inddragelse og næg-

telse af forlængelse af opholdstilladelser meddelt efter udlændingelovens § 7 og 

8, stk. 1 og 2. 

 

Til nr. 2-4 

 

Ændringsforslagene præciserer ordlyden af de foreslåede nye affattelser af ud-

lændingelovens § 14 a, stk. 2, nr. 3, § 42 k, stk. 2, nr. 3, og § 42 l, stk. 2, nr. 3. 

Lovforslaget har alene til formål at udvide vandelskravet ved, at også personer, 

der opfylder betingelserne for straffrihed, selv om de har begået alvorlig kriminali-

tet, og som grundet mental tilstand idømmes en anden retsfølge, der indebærer 

eller giver mulighed for frihedsberøvelse, udelukkes fra muligheden for at tage 

arbejde, fra ordningen om ophold i egenfinansieret bolig og fra ordningen om 

privat indkvartering. 

Da lovforslaget ikke herudover har til hensigt at ændre gældende ret, foreslås 

en præcisering af ordlyden, således at bestemmelserne i øvrigt videreføres. 

 

Til nr. 5 

 

Der er tale om en præcisering af ordlyden, således at det tydeliggøres, at be-

stemmelserne omfatter dels asylansøgere, der ønsker privat indkvartering hos en 

herboende ægtefælle, dels mindreårige asylansøgere, der ønsker privat indkvarte-

ring hos herboende forældre. 
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