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Høringssvar angående forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Afskaffelse af kra-

vet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en 

frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning) 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar på høring over forslag til Lov om ændring 

af udlændingeloven (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring 

med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning). 

 

Retten til familieliv er en grundlæggende rettighed. At være adskilt fra sin familie – særligt sine børn 

- kan være både traumatiserende og kan udløse psykiske problemer til skade for den enkelte, den 

nærmeste familie samt have negative konsekvenser for evnen til at være en aktiv, bidragende med-

borger. En af Røde Kors bevægelsens helt centrale roller under blandt andet væbnede konflikter, na-

turkatastrofer og ved migrationsstrømme er at genforene familiemedlemmer, der er blevet adskilt. 

Fra dette arbejde, og fra vores arbejde med flygtninge og indvandrer i Danmark, ved vi, hvor store 

konsekvenser det har at være adskilt fra sine børn. Familiens enhed er helt afgørende, også når det 

gælder integrationsperspektivet i Danmark. 

 

Røde Kors hilser det på ovenstående baggrund velkomment, at regeringen med dette forslag til lov vil 

afskaffe kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn. Røde Kors har 

fundet det kritisabelt, at udlændingemyndighederne har skulle vurdere børns integrationspotentiale 

helt ned til otteårsalderen.  

 

Røde Kors konstaterer, at kravet om vellykket integration erstattes med en ny ordning med en 3-må-

nedersfrist for indgivelse af ansøgning om familiesammenføring med børn, efter at en herboende per-

son har fået opholdstilladelse og/eller er blevet tilmeldt folkeregistret. Røde Kors finder det positivt, 

at regeringen med denne 3-måneders ansøgningsfrist ønsker, at børn som familiesammenføres til 

herboende, kommer hertil så tidligt så muligt for at sikre en bedre integration.  

 

Røde Kors kan med dette lovforslag dog konstatere, at det fastholdes, at flygtninge med midlertidig 

beskyttelsesstatus efter udlændingeloven §7 stk. 3 først kan ansøge om familiesammenføring med 

deres børn efter 3 års ophold i Danmark. Røde Kors vil i den anledning påpege, i tråd med vores tidli-

gere høringssvar, at det er stærkt uhensigtsmæssigt at have indført denne særlige status, da adskil-

lelse af familier i 3 år er urimeligt og ødelæggende for familiens enhed. Røde Kors henviser her til  
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tidligere høringssvar (høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven af d. 7. no-

vember 2014 og høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven af d. 6. ja-

nuar 2016). 

 

Forslag om skærpet vejledningspligt 

Røde Kors anbefaler, at der med en ansøgningsfrist på 3 måneder bør følge en skærpet vejlednings-

pligt for landets kommuner og udlændingemyndigheder. Dette begrundes af de forholdsmæssige 

store menneskelige konsekvenser en overskridelse af fristen vil have samt en bekymring om, at bor-

gere, der meddeles opholdsret, kan risikere at overse fristen i mængden af anden information og til-

pasning i nye og uvante omgivelser. Derfor bør en skærpet vejledningspligt også gælde kommunerne 

som del af modtagelsen af nye borgere. En sådan vejledning kan fx finde sted ved første møde med 

sagsbehandler, når der udarbejdes en kontrakt (tidligere integrationskontrakt). I denne sammen-

hæng bør sagsbehandler samtidig vejlede om, hvor borgerne kan modtage rådgivning i forbindelse 

med familiesammenføringssager.  

 

Røde Kors konstaterer desuden, at der med dette lovforslag ønskes indført en overgangsordning. 

Røde Kors vil i denne sammenhæng opfordre udlændingemyndighederne til også at lade en skærpet 

vejledningspligt være gældende for den gruppe, der med regelændringen får en ”ny” chance for at 

ansøge og opnå familiesammenføring med sit barn, idet reglerne for overgangsordningen fremstår 

noget komplicerede.   

 

Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Anders Ladekarl 

Generalsekretær 

 

 


