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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Ulla Sandbæk (ALT) har den 21. december 2015 stillet følgende 

spørgsmål nr. 6 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål nr. 6 til L 87: 

 

Ministeren bedes oplyse, hvornår de foreslåede stramninger på familiesammenføringsom-

rådet vil træde i kraft, herunder om de foreslåede regler vil have virkning på asylansøgnin-

ger, der er indgivet inden lovens fremsættelse, men hvor ansøgningen ikke er blevet fær-

digbehandlet inden lovens ikrafttrædelse? 

 

Svar: 

 

Regeringen fremsatte den 10. december 2015 lovforslag nr. L 87 for Folketinget. Det fore-

slås bl.a., at adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse 

efter udlændingelovens § 7, stk. 3, udskydes, således at den gældende periode på 1 år 

forlænges til 3 år. Det betyder, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus ikke har 

ret til familiesammenføring inden for de første 3 år, medmindre særlige grunde taler der-

for. 

 

Det fremgår af § 2, stk. 1, i lovforslaget, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørel-

sen i Lovtidende. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 2, at det bl.a. betyder, at de foreslåede 

ændringer i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra d, § 9, stk. 1, nr. 2, litra d, og § 9, stk. 

1, nr. 3, litra d, jf. lovforslagets § 1, nr. 6-8, finder anvendelse fra og med dagen efter lo-

vens bekendtgørelse i Lovtidende, uanset om der er indgivet ansøgning om familiesam-

menføring efter de gældende regler inden denne dato. Ligeledes finder de foreslåede 

ændringer anvendelse, uanset om der er indgivet ansøgning om asyl inden denne dato. 

 

Efter de gældende regler er det en betingelse for familiesammenføring, at den herboende 

udlændings opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, er blevet forlænget. For-

længelse kan ske efter 1 år, og da de første opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7, 

stk. 3, er meddelt i marts 2015, vil forlængelse heraf først kunne finde sted i marts 2016.  

 

Uanset om der er indgivet ansøgning om familiesammenføring inden lovens ikrafttræden, 

f.eks. i januar 2016, vil ansøgningen – på det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen efter § 7, 

stk. 3, kan forlænges efter 1 år, og der således er mulighed for familiesammenføring efter 
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de gældende regler – skulle behandles efter de nye regler, forudsat at lovændringerne er 

trådt i kraft på dette tidspunkt. 

 

Det bemærkes, at skærpelsen ikke vil få virkning i tilfælde, hvor der inden den foreslåede 

ændrings ikrafttræden er meddelt tilladelse til familiesammenføringen, ligesom ændrin-

gen ikke forud for ændringslovens ikrafttræden kan få virkning for behandlingen af sager.  

 

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 2. 

 

Inger Støjberg 

/ 

Jesper Gori 


