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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 21. februar 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 4 til L 145 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. 4 til L 145: 

Vil ministeren udarbejde ændringsforslag om deling af forslaget, således at privat-

indkvartering af mindreårige udskilles i separat forslag? 

Svar: 

1. Jeg har forstået spørgsmålet således, at der ønskes teknisk bistand til udarbej-

delse af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at forslaget om kodi-

ficering af praksis for mindreårige asylansøgeres private indkvartering hos herbo-

ende forældre, jf. det fremsatte lovforslags § 1, nr. 8, behandles særskilt. 

Det bemærkes i den forbindelse, at den foreslåede justering af Udlændingestyrel-

sens forsørgelsespligt for mindreårige asylansøgere, jf. det fremsatte lovforslags § 

1, nr. 5, lovteknisk bygger på en forudsætning om, at ændringen vedrørende pri-

vat indkvartering vedtages. Begge forslag er derfor i udkastet nedenfor henført til 

lovforslag B. 

Det ønskede ændringsforslag kan se ud som følgende: 

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) 

 

(L 145) 

 
[af […]]: 

 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18
L 145  , L 145 A  , L 145 B 
Offentligt
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Ændringsforslag om deling af lovforslaget 

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold: 

A. ”Forslag til lov o  æ dri g af udlæ di gelove  I dkvarteri g og for-
sørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om 

visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden 

af et indrejseforbud m.v. ” o fatte de § 1, i dled i ge , r. 1-4, 6-7 

og 9-11, og §§ 2 og 3. 

B. ”Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Kodificering af prak-

sis for privat indkvartering hos herboende forældre og justering af Ud-

læ di gestyrelse s forsørgelsespligt for i dreårige asyla søgere ” 
omfattende § 1, indledningen, nr. 5 og 8, § 2, stk. 1, og § 3. 

 

[Forslag om deling af lovforslaget] 

 

Bemærkninger 

Til nr. 1 

Det foreslås, at lovforslaget deles, således at visse af forslagene om indkvartering 

og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse 

afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejsefor-

bud samles i et selvstændigt lovforslag, mens forslagene om kodificering af praksis 

for privat indkvartering hos herboende forældre og justering af Udlændingestyrel-

sens forsørgelsespligt for mindreårige asylansøgere samlet i et andet lovforslag. 

2. Jeg skal henlede opmærksomheden på, at jeg har stillet et ændringsforslag om 

præciseri g af lovforslagets u dertitel ved tilføjelse af ordet ” .v.”, idet lovforsla-
get også indeholder andre forslag end de i undertitlen nævnte. Den foreslåede 

præcisering af undertitlen er indarbejdet i udkastet til lovforslag A ovenfor. 

 

 

Inger Støjberg  
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Moya-Louise Lindsay-Poulsen 

 


