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Til udlændinge- og Integrationsministeriet 

 

 

  

  

  

  

  

 2.10.2017 

  

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingelo-

ven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefæl-

lesammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette ad-

gang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med 

børn) 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovud-

kast i høring d.11.september 2017 og anmodet om eventuelle be-

mærkninger senest d.13.oktober 2017.  

 

Dansk Flygtningehjælp har ud fra organisationens flygtningemandat 

følgende bemærkninger til lovudkastet. 

 

De foreslåede ændringer i reglerne om økonomisk sikkerhed ved 

ægtefællesammenføring 

Dansk Flygtningehjælp har ingen bemærkninger til denne del af lovud-

kastet. Vi forudsætter i den sammenhæng, at den nuværende dispen-

sationspraksis i forhold til kravet om at stille økonomisk sikkerhed fast-

holdes, jf. lovbemærkningerne om ”hensynet til familiens enhed”, side 

3, 1.afsnit.  

 

Forslaget om at ophæve den særlig lette adgang til domstolsprø-

velse i sager om familiesammenføring med børn 

Den foreslåede ophævelse begrundes i lovudkastet med, at der med 

etableringen af Udlændingenævnet ikke længere er særlige retssik-

kerhedsmæssige interesser i sager om familiesammenføring af børn til 

herboende forældre, jf. lovudkastet side 8-9. Herudover anføres, at 

Udlændingestyrelsens erfaring er, at retten kun rent undtagelsesvist 

ophæver en afgørelse om børnesammenføring.  

 

Dansk Flygtningehjælp skal hertil bemærke, at der efter vores vurde-

ring er særlige forhold i sager om familiesammenføring af børn til her-

boende flygtninge. Dansk Flygtningehjælp var i sin tid generelt positiv 

over for etableringen af udlændingenævnet men havde bemærkninger 

til nævnets kompetence i sager om familiesammenføring til herboende 
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flygtninge, jf. vores høringssvar til denne lovændring afgivet 17.april 

2012. I udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger om familie-

sammenføring til herboende flygtninge indgår en fornyet asylvurdering. 

Dansk Flygtningehjælp mener på den baggrund fortsat, at en klage 

vedrørende en vurdering af fortsat behov for beskyttelse ud fra retssik-

kerhedsmæssige hensyn bør henvises til Flygtningenævnet. 

 

De særlige retssikkerhedsmæssige hensyn ved familiesammenføring 

af børn til herboende flygtninge er på denne baggrund efter vores vur-

dering fortsat ikke tilstrækkeligt varetaget.  

 

Afgørelser om familiesammenføring for børn har indgribende betyd-

ning, og børn må generelt betragtes som en sårbar gruppe i forhold til 

at sikre den nødvendige retssikkerhed. Det forhold, at retspraksis i 

forhold til indbragte afgørelser sjældent ændrer afgørelserne, ændrer 

principielt ikke ved, at der kan være tale om særlige retssikkerheds-

mæssige interesser.   

 

 
 

Med venlig hilsen 

 
Andreas Kamm, generalsekretær 

Dansk Flygtningehjælp 
E-mail: andreas.kamm@drc.dk  Direkte telefon: 33735130 
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