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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 10. februar 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 252 (alm. del) efter ønske fra Kathrine Olldag (RV) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 252: 

 

Hvornår forventer ministeren at tage skridt til at ændre reglerne, så unge 

fremadrettet kan skifte uddannelsesretning, uden at det får konsekvenser for 

muligheden for at opnå permanent opholdstilladelse? Der henvises til ministerens 

mundtlige besvarelse af spørgsmål S 419 den 2. februar 2022. 

 

Svar: 

 

Som jeg tilkendegav under min mundtlige besvarelse af spørgsmål nr. S 419 den 2. 

februar 2022, anerkender jeg, at der er behov for at justere reglen om permanent 

opholdstilladelse til unge under 19 år, der har været i uddannelse eller fuldtidsbe-

skæftigelse siden afslutningen af folkeskolen.  

 

Hensigten bag reglen er, at den skal tage højde for, at de unge er i en alder, hvor 

man uddanner sig. Derfor giver det god mening, at de unge for at få permanent 

opholdstilladelse skal opfylde bl.a. danskprøvekravet, selvforsørgelseskravet og 

vandelskravene, men ikke beskæftigelseskravene og de supplerende betingelser. 

Og der bør være plads til, at unge ønsker at skifte uddannelsesretning. Udlændin-

gelovens regler skal ikke være skøre og have den virkning, at et uddannelsesskift 

får negative konsekvenser for velfungerende og aktive unge. Jeg er derfor enig i, at 

der er behov for at se på, hvordan vi gør ordningen mere smidig.   

 

Jeg har på den baggrund bedt embedsmændene i mit ministerium om at se nær-

mere på problemstillingen.  

 

Jeg kan i den forbindelse endvidere oplyse, at embedsmændene også er ved at se 

på, hvordan praktik og læretid i forbindelse med en uddannelse, hvor eleven får løn 

fra en arbejdsgiver, kan indgå i beregningen af beskæftigelseskravene for perma-

nent opholdstilladelse.   
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Regeringen planlægger at fremsætte et lovforslag herom senere på året, og det er 

min forventning, at et forslag om at justere reglen om permanent opholdstilladelse 

til 18-19-årige også indgår i dette lovforslag. 

 

Det vil i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget blive afklaret, hvor snittet 

bør lægges, herunder om ændringen kun skal gælde fremadrettet, eller om den 

også skal omfatte udlændinge, der allerede er meddelt afslag på permanent op-

holdstilladelse, og i så fald i hvilket omfang.  

 

Generelt er jeg skeptisk i forhold til at foretage ændringer af udlændingeloven på 

baggrund af enkeltsager, der fanger mediernes interesse. Noget andet er, at vi selv-

følgelig skal se på det, hvis det viser sig, at der er regler, der har utilsigtede konse-

kvenser. Det er det, vi gør nu, hvor vi ser på både hjørner af reglerne om permanent 

opholdstilladelse og på, om de regler, der blev gennemført ved ægtefællesammen-

føringsreformen fra 2018, fungerer efter hensigten, eller om de i nogle henseender 

rammer skævt i praksis og bør justeres.  

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Øzlem Akar 

 


