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Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning 1)
(Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved
mistanke om genopdragelsesrejser, begrænsning af adgangen til familiesammenføring for personer,
der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og aktivering af voksne
asylansøgere m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§1
I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, som ændret ved lov nr. 323
af 18. maj 2005, § 101 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 26 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 32 i lov nr.
431 af 6. juni 2005, § 14 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 31 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 10 i
lov nr. 554 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:
1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004
om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på
medlemsstaternes område (EU-Tidende nr. L 158 af 30. april 2004, s. 77).«
2. I § 2 a indsættes som stk. 3:
» Stk. 3. Ved Schengengrænsekodeksen forstås i denne lov forordning om indførelse af en
fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) med senere ændringer.«
3. I § 2 b, stk. 4, ændres »Schengenkonventionens artikel 5, stk. 3« til: »Schengengrænsekodeksens
artikel 5, stk. 4, litra a«.
4. I § 9, stk. 3, indsættes efter »ganske særlige grunde«: », herunder hensynet til familiens enhed,«.
5. § 9, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder
hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det

påhviler at forsørge ansøgeren, i 1 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ikke har modtaget
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 23. 1. pkt. omfatter dog ikke
hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret
til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.«
6. I § 9, stk. 16, ændres »216-219« til: »215-219«.
7. I § 9, stk. 19, udgår »jf. stk. 2 og stk. 17, 1. pkt.,«.
8. § 9, stk. 23, affattes således:
» Stk. 23 . Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse
om, i hvilket omfang den herboende person i 1 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse har
modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 5 . «
9. § 9 b, stk. 2, 1. pkt., affattes således:
»Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives af udlændinge, der opholder sig
her i landet, og som er registrerede som asylansøgere efter § 48 e, stk. 1.«
10. I § 10, stk. 4, udgår »§ 6,«.
11. I § 11, stk. 4, nr. 2 og 3, ændres »inden indgivelsen af ansøgningen og frem til meddelelsen af
tidsubegrænset opholdstilladelse« til: »forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse«.
12. I § 11, stk. 4, nr. 3, ændres »hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven« til:
»anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven end hjælp bestående af
enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse,
eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor,«.
13. I § 19, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »opholdstilladelse,«: »eller«.
14. I § 23, nr. 3, indsættes efter »varighed,«: »eller«.
15. I § 24, nr. 1, indsættes efter »§§ 22 eller 23,«: »eller«.
16. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »strafbare forhold,«: »eller«.
17. I § 27, stk. 1, indsættes efter »fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse«: »eller fra
tidspunktet, hvor betingelserne for opholdstilladelsen er opfyldt, hvis dette tidspunkt ligger efter
ansøgningstidspunktet«.
18. I § 28, stk. 6, ændres »Schengenkonventionens artikel 5, stk. 2« til: »Schengengrænsekodeksens
artikel 5, stk. 4, litra c«.
19. I § 32, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »varighed,«: »eller for«.
20. I § 32, stk. 6, ændres »§§ 6-9 f« til: »§§ 7-9 f«.
21. § 32, stk. 7, affattes således:
»Stk. 7. Et indrejseforbud meddelt en statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union
eller omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, en schweizisk

statsborger eller en udlænding i øvrigt omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 2, kan ophæves, såfremt
særlige grunde taler derfor.«
22. I § 33, stk. 2, 2. pkt., udgår », 1. eller 3. pkt.«
23. § 33, stk. 4, affattes således:
» Stk. 4 . En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 b har opsættende virkning med hensyn til
udrejsefristen, hvis ansøgningen indgives inden 15 dage efter registreringen som asylansøger efter
§ 48 e, stk. 1, eller, såfremt asylsagen afgøres inden dette tidspunkt, jf. § 53 b, stk. 1, hvis
ansøgningen indgives i tilknytning til forkyndelsen af udrejsefristen i forbindelse med et afslag på
ansøgningen om opholdstilladelse efter § 7. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 b, der
indgives på et senere tidspunkt end det i 1. pkt. nævnte tidspunkt, har ikke opsættende virkning med
hensyn til udrejsefristen, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.«
24. I § 34 indsættes som stk. 5:
» Stk. 5 . Politiet kan anvende de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, når det må anses for nødvendigt
for at sikre tilstedeværelsen af en udlænding, der er i transit i en dansk lufthavn med henblik på
udsendelse.«
25. I § 36 indsættes som stk. 8:
» Stk. 8 . Såfremt de i § 34 nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre
tilstedeværelsen af en udlænding, der er i transit i en dansk lufthavn med henblik på udsendelse, kan
udlændingen frihedsberøves.«
26. I § 38, stk. 1, ændres »Schengenkonventionens artikel 6« til: »Schengengrænsekodeksens artikel
6 og 7«.
27. I § 38, stk. 2, ændres »Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2« til: »Schengengrænsekodeksens
artikel 20«.
28. I § 38, stk. 3, ændres »Schengenkonventionens artikel 3, stk. 1, 2. pkt.« til: »Schengengrænsekodeksens artikel 4, stk. 2«.
29. I § 38, stk. 4, indsættes efter »herunder om«: »politiets adgang til flyselskabernes
bookingsystemer,«.
30. I § 39, stk. 3, ændres »Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2« til: »Schengengrænsekodeksens
artikel 20«.
31. I § 42 c, stk. 3, nr. 2, ændres »introduktionskursus« til: »asylansøgerkursus«.
32. § 42 e, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
»Dette gælder dog ikke, hvis politiet drager omsorg for udlændingens udrejse og udlændingen
ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.«
33. § 42 f, stk. 1 og 2, affattes således:
»En udlænding over 18 år, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, og
som er indkvarteret på et modtagecenter, jf. § 42 a, stk. 5, skal, medmindre særlige grunde taler
derimod, deltage i undervisning, der skal give udlændingen et helt indledende kendskab til dansk
sprog og danske kultur- og samfundsforhold (asylansøgerkursus). Tager udlændingen forinden

asylansøgerkursets gennemførelse ophold på et opholdscenter, jf. § 42 a, stk. 5, skal kursusforløbet
fortsættes og afsluttes på opholdscenteret. Indkvarteringsoperatøren på modtagecenteret skal oplyse
operatøren af opholdscenteret om, hvorvidt asylansøgerkurset er gennemført på modtagecenteret
eller skal fortsættes og afsluttes på opholdscenteret.
Stk. 2. En udlænding over 18 år, der er omfattet af § 42 a, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, jf. stk. 3, og
som er registreret som asylansøger efter § 48 e, stk. 1, eller som har opholdt sig her i landet i mere
end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i
medfør af § 7, skal, medmindre særlige grunde taler derimod, deltage i undervisning i engelsk sprog
eller anden undervisning.«
34. I § 42 f, stk. 3, udgår », jf. dog stk. 6«.
35. I § 42 f, stk. 4, ændres »7« til: »6«.
36. § 42 f, stk. 5, affattes således:
» Stk. 5 . En 17-årig udlænding, der er omfattet af § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, kan deltage i et
asylansøgerkursus, jf. stk. 1, undervisning i engelsk sprog eller anden undervisning, jf. stk. 2, og
undervisning i andre fag, jf. stk. 3. 17-årige udlændinge kan deltage i asylansøgerkurset og den i
stk. 2 og 3 nævnte undervisning på samme betingelser som udlændinge over 18 år, jf. stk. 1-3.
Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.«
37. § 42 f, stk. 6, ophæves.
Stk. 7-10 bliver herefter stk. 6-9.
38. I § 42 f, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »1-5 og 7« til: »1-6«.
39. I § 42 f, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »7« til: »6«.
40. I § 42 f, stk. 10, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 9, 1. og 2. pkt., ændres »9« til: »8«.
41. I § 44 indsættes som stk. 3:
» Stk. 3 . Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om betaling for
genudstedelse af opholdskort.«
42. § 44 a, stk. 2 og 3, affattes således:
» Stk. 2 . Udlændingestyrelsen administrerer Udlændingeinformationsportalen (UIP), der
indeholder personoplysninger om udlændinge, oplysninger om udlændinges ophold og oplysninger
om indkvartering og modtagelse af ydelser her i landet. Udlændingestyrelsen kan give andre
myndigheder og private organisationer adgang til UIP, i det omfang adgangen er nødvendig for
varetagelsen af myndighedens eller organisationens opgaver efter udlændingeloven,
integrationsloven eller anden lovgivning.
Stk. 3. Myndigheder og private organisationer, der har adgang til Udlændingeinformationsportalen
(UIP), kan uden udlændingens samtykke indhente de oplysninger i UIP, som er nødvendige for
udførelsen af myndighedens eller organisationens virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som
myndigheden eller organisationen skal træffe efter udlændingeloven, integrationsloven eller anden
lovgivning.«
43. I § 44 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5 . Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Udlændingestyrelsen,
kommunalbestyrelsen, statsamtet, restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 9, stk. 19 og 20, og
politiet kan uden samtykke indhente de oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige for
udførelsen af myndighedens virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal
træffe efter udlændingeloven.«
Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.
44. § 44 a, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:
» Stk. 6 . De i stk. 1 og 4 nævnte oplysninger kan videregives gennem
Udlændingeinformationsportalen (UIP).«
45. Efter § 44 b indsættes:
»§ 44 c. Kommunalbestyrelsen underretter Udlændingestyrelsen om sager, hvor
kommunalbestyrelsen har kendskab til eller begrundet mistanke om, at børn sendes på
genopdragelsesrejser eller andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for deres
skolegang og integration.«
46. § 46 a affattes således:
»§ 46 a. Afgørelser efter § 9 b og § 33, stk. 4, 2. pkt., træffes af ministeren for flygtninge,
indvandrere og integration. Afgørelser om forlængelse af opholdstilladelse efter § 9 b træffes af
ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Afgørelser om tidsubegrænset
opholdstilladelse, jf. § 11, stk. 3, til udlændinge med opholdstilladelse i medfør af § 9 b træffes af
Udlændingestyrelsen efter, at ministeren for flygtninge, indvandrere og integration har truffet
afgørelse om, hvorvidt grundlaget for opholdstilladelsen fortsat er til stede.«
47. I § 46 e, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.
48. Efter § 50 a indsættes:
»§ 50 b. Er udvisning efter § 49, stk. 1, af en statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske
Union eller omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller en
schweizisk statsborger eller en udlænding i øvrigt omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 2, ikke
iværksat 2 år efter afgørelsen, indbringer anklagemyndigheden, umiddelbart inden udvisningen kan
forventes iværksat, spørgsmålet om, hvorvidt udvisningen skal opretholdes, for retten. Retten tager i
forbindelse hermed stilling til, om udlændingen fortsat udgør en reel trussel for den offentlige orden
eller sikkerhed, og i bekræftende fald om forholdene har ændret sig, siden den oprindelige afgørelse
om udvisning blev truffet.
Stk. 2. Straffelovens § 59, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Der beskikkes efter anmodning en
forsvarer for udlændingen. Retten kan, når det må anses for nødvendigt for at sikre udlændingens
tilstedeværelse under sagen, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kan iværksættes,
bestemme, at udlændingen skal underkastes frihedsberøvelse. § 34, § 37, stk. 3 og 6, og §§ 37 a-37
e finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan påkæres efter reglerne i retsplejelovens
kapitel 85.«
49. I § 59, stk. 1, nr. 1, ændres »Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2« til: »Schengengrænsekodeksens artikel 20«.
50. I § 59, stk. 5 og 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

51. I § 59, stk. 7, nr. 4, ændres »et andet land eller« til: »et andet land,«.
52. I § 59, stk. 7, nr. 5, ændres »i et andet land.« til: »i et andet land eller«.
53. I § 59, stk. 8, ændres »stk. 5, nr. 2« til: »stk. 7, nr. 2«.
54. I § 59 a, stk. 1, indsættes efter »Danmark«: »eller i transit i en dansk lufthavn«.
§2
I lov om ægtesk ab s indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som
ændret ved § 3 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, § 2 i lov nr. 365 af 6. juni 2002, § 4 i lov nr. 387 af 28.
maj 2003, § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, § 2 i lov nr. 324 af 18. maj 2005, § 2 i lov nr. 525 af 24.
juni 2005 og § 29 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:
1. I § 11 b ændres »stk. 3-11« til: »stk. 2-11«.
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2006, jf. dog stk. 2-8.
Stk. 2. Udlændingelovens § 42 c, stk. 3, nr. 2, § 42 e, stk. 2, 2. pkt., § 42 f og § 46 e, 1. pkt., som
ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 31-40 og 47, træder i kraft den 1. september
2006.
Stk. 3. Udlændingelovens § 10, stk. 4, og § 32, stk. 6 og 7, som ændret henholdsvis affattet ved
denne lovs § 1, nr. 10, 20 og 21, og udlændingelovens § 50 b som indsat ved denne lovs § 1, nr. 48,
træder i kraft den 30. april 2006.
Stk. 4. Udlændingelovens § 9, stk. 16, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 6, finder ikke
anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er
meddelt opholdstilladelse. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. I
sager, hvor der inden lovens ikrafttræden er givet afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter
udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, finder 1. og 2. pkt. alene anvendelse i forbindelse med
behandlingen af en klage, hvis klagen indgives inden 2 måneder efter lovens ikrafttræden. I sager,
hvor der efter lovens ikrafttræden gives afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter
udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, der er indgivet inden lovens ikrafttræden, finder 1. og 2.
pkt. alene anvendelse i forbindelse med behandlingen af en klage, hvis klagen indgives inden 2
måneder efter tidspunktet for afgørelsen.
Stk. 5. Udlændingelovens § 9 b og § 33, stk. 4, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs
§ 1, nr. 9 og 23, finder alene anvendelse for udlændinge, der indgiver ansøgning om
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 efter lovens ikrafttræden.
Stk. 6. Udlændingelovens § 59 a, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 54, finder anvendelse
for lovovertrædelser, der begås efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået indtil dette
tidspunkt finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 7. Regler om betaling for genudstedelse af opholdskort fastsat efter udlændingelovens § 44,
stk. 3, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 41, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden
lovens ikrafttræden har anmodet om at få genudstedt opholdskort.
Stk. 8. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter tidspunktet for ikrafttræden
af udlændingelovens § 2 a, stk. 3, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, og udlændingelovens § 2 b,
stk. 4, § 28, stk. 6, § 38, stk. 1-3, § 39, stk. 3, og § 59, stk. 1, nr. 1, som ændret ved denne lovs § 1,
nr. 3, 18, 26-28, 30 og 49.

§4
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning helt
eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller
grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Christiansborg Slot, den 19. april 2006
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/Rikke Hvilshøj
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