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Høring vedr. lovforslag nr.191 af 31.maj 2016 om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven og forskellige andre love (Ophævelse af 2 års
fristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse)
Ministeriet har d. 31.maj 2016 sendt forslag til ovennævnte lov i høring
med frist for bemærkninger den 2.juni 2016, kl.12. Lovforslaget er
fremsat samme dag, og der skal efter tidsplanen afgives betænkning
den 1.juni.
Dansk Flygtningehjælp beklager stærkt den uhyre korte høringsfrist,
som ikke giver mulighed for udarbejdelse af nærmere kommentarerer
og vurderinger af lovforslaget. Høring og lovbehandling over 2-3 dage
gør reelt høringsinstitutionen illusorisk.
Ud fra organisationens flygtningemandat - men også på baggrund af
tidsfristen - har Dansk Flygtningehjælp kun følgende bemærkninger til
lovforslaget.
Til forslaget om at ophæve 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn, lovforslagets § 1
Dansk Flygtningehjælp har noteret sig, at integrationsvurderingen af
børn som hidtil ikke skal gælde, hvis ganske særlige grunde, herunder
hensynet til familiens enhed taler derimod, jf. den foreslåede formulering af udlændingelovens § 9, stk. 16, 3.pkt.
Vi har i den forbindelse særligt noteret os, at dette ifølge lovbemærkningerne bl.a. vil være tilfældet i situationer, hvor forælderen i Danmark har opholdstilladelse som flygtning og ikke har mulighed for at
tage ophold med barnet i hjemlandet eller et andet land, jf. bemærkningerne side 13 i lovforslaget, første spalte afsnit 2 og 3.
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Til forslaget om overgangsregel for ret til ferie for uddannelsesog kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse,
lovforslagets § 2
Dansk Flygtningehjælp finder det både påkrævet og rimeligt, at der nu
rettes op på den manglende overgangsbestemmelse i lov nr.300 af
22.marts 2016. Herved undgås, at borgere mister allerede opnåede
ferierettigheder ved overgangen til integrationsydelse.

Med venlig hilsen

Andreas Kamm, generalsekretær
Dansk Flygtningehjælp
E-mail: andreas.kamm@drc.dk Direkte telefon: 33735130

2/2

