ET OVERBLIK OVER FINANSLOVSAFTALEN &
LOVFORSLAG L140
På baggrund af den fremsatte finanslov forværres flygtninges
retstilling i Danmark markant. Her kan du få et kort overblik over hvad
finanslovsaftalen og L140 kommer til at betyde for flygtninge i Danmark.

HVAD ER EN FINANSLOVSAFTALE?

En finanslovsaftale er regeringens budget og politiske prioriteringer for det kommende år. Aftalen
skal altid fremsættes inden 1. september og den vedtages normalt slut november.
Delelementerne af finanslovsaftalen bliver herefter til konkrete lovforslag. Lovforslagene sendes i
høring og skal behandles tre gange i Folketingssalen, evt. i særlige udvalg. Hvis folketinget stemmer
for lovsforslaget, bliver det vedtaget stadfæstet med angivelse af ikrafttrædelsesdato,
overgangsordninger, målgruppe osv. Derefter er det gældende lov.

OVERBLIK OVER FINANSLOVSUDSPILLET 2019

Regeringen har i samarbejde med Dansk Folkeparti lavet finanslovsaftalen 2019.
I udspillet præsenteres det såkaldte ”paradigmeskifte” på udlændingeområdet. Paradigmeskiftet
betyder overordnet set en ny politisk kurs på flygtningeområdet i Danmark, som indebærer, at
regeringen ikke længere vil arbejde for integration, men i stedet vil fokusere på selvforsørgelse og
hjemsendelse. Midlertidighed, inddragelse af opholdstilladelser og loft over familiesammenføringer
er nogle af de tiltag paradigmeskiftet medfører.
HVAD ER L140?

L140 er det lovforslag, som er blevet stillet på baggrund af regeringens finanslovsaftalen, som
indeholder ændringer på flygtningeområdet. Lovforslaget vedrører blandt andet ændringer af
udlændingeloven, integrationsloven og repatrieringsloven.
Lovforslaget indeholder følgende ændringer:
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•

Flere inddragelser af opholdstilladelser for flygtninge
Inddragelse af en opholdstilladelse betyder at Danmark tager opholdstilladelsen fra flygtninge.
Indtil nu har man vurderet inddragelsessager efter udlændingelovens §26. Den handler om en
persons tilknytning til Danmark i forhold til hjemlandet, samt hvor godt man er integreret.
Lovforslaget indebærer at tilknytning og integration så som arbejde og uddannelse i Danmark,
fremover ikke vil have betydning for vurderingen om inddragelse af opholdstilladelser. En ny §19a
vil blive tilføjet, som betyder at en opholdstilladelse skal inddrages, medmindre det er i strid med
Danmarks internationale forpligtelser. Myndighederne bliver i finanslovsaftalen direkte
opfordret til at ”gå på grænsen af de konventionsmæssige forpligtelser”. Herudover vil
flygtningebørns tilknytning til Danmark slet ikke indgå i vurderingen, hvis de er under 8 år gamle.

•

Opholdstilladelser ændres til midlertidige
Som udgangspunkt er alle opholdstilladelser allerede midlertidige. Men ifølge lovforslaget, vil
man nu ændre ordlyden fra ”med mulighed for varigt ophold” til ”med henblik på midlertidigt
ophold” for alle flygtninge (også dem med asyl under §§7,1, 7,2 og 8). Det gælder også når folk
skal have forlænget deres opholdstilladelser, som førhen var ”med mulighed for varigt ophold”.
Dette ændrer ikke på adgangen til uddannelse, som forbliver den samme.

•

Udlændingestyrelsen ansøger automatisk om forlængelse af opholdstilladelser
Udlændingestyrelsen vil fremover holde øje med, hvornår ens opholdstilladelse udløber og
herudover vil de varetage ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelser.

•

Intet retskrav på permanent bolig
Indtil nu har flygtninge skulle anvises til en permanent bolig, når det var muligt. Indtil da er mange
blevet boligplaceret i midlertidige boliger. Nu ophæves flygtninges retskrav på en permanent
bolig.

•

Nedsættelse af integrationsydelse for forsørgere
En nedsættelse af integrationsydelse for forsørgere (par eller enlige med børn) på 2000 kr. pr.
måned pr. familie. Nedsættelsen sker først efter 3 års ophold i Danmark, hvor man vil have
opnået halv børne- og ungeydelse.

•

Statslig refusion for tillægsydelser ændres
Kommuner har indtil nu fået 50% statslig refusion på at tildele enkeltydelser til flygtninge på
integrationsydelse i særlige tilfælde. Hjælp i særlige tilfælde i integrationsloven omfatter hjælp
til enkeltudgifter efter integrationslovens § 35, hjælp til sygebehandling mv. efter § 36, særlig
hjælp vedrørende børn efter §§ 37 og 38 og hjælp til flytning efter § 39. Lovforslaget vil medføre
at det nu overgår til de årlige bloktilskud. Bloktilskud er et statsligt, økonomisk tilskud den danske
stat giver til regionerne og kommunerne.

•

Fokus på repatriering/hjemrejse
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Kommuner bliver nu pålagt at informere flygtninge om frivillig hjemrejse én gang årligt som led i
den beskæftigelsesrettede indsats. Tilbuddet om at rejse frivilligt hjem indebærer i medfør af
repatrieringsloven, at man kan få penge med sig. Fristen for at fortryde vil blive forlænget. Det
skal nu også være muligt for folk med dansk statsborgerskab at repatriere.
•

Loft over antallet af familiesammenføringer
I situationer hvor der kommer mange flygtninge til Danmark, skal det nu være muligt for
udlændinge- og integrationsministeren at aktivere et loft over antallet af familiesammenføringer.

•

Stemmeret og opstillingsret til kommune- og regionsvalg begrænses
Det nuværende krav om 3 års lovligt ophold i Danmark sættes op til 4 år. Der argumenteres ikke
for hvorfor.

•

Udviste kriminelle og folk på tålt ophold, skal flyttes til en øen Lindholm
Den isolerede ø Lindholm ved Stege bugt skal fra 2021 huse kriminelle med udvisningsdom og
folk på tålt ophold. Også afviste asylansøgere, der har overtrådt loven i nærheden af deres
asylcenter, vil blive huset her.

•

Skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og
meldepligt
Fremover vil straffen for ikke at overholde opholds-, underretnings- og meldepligt stige kraftigt
(for eksempel vil 2 dages fravær vil udløse 40 dages ubetinget fængsel).

TIDSPLAN FOR L140

-

-

-

15. januar 2019: L140 er fremsat
24. januar 2019: Lovforslaget er behandlet 1. gang og henvist til folketingsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget. Det er i Folketingssalen, at folketingsmedlemmerne
diskuterer politik, og det er her, de stemmer, om et lovforslag skal vedtages og blive til en ny
lov. Men det er i Folketingets udvalg, beslutningerne bliver forberedt.
29. januar 2019: Frist for spørgsmål fra organisationer og eksperter, der arbejder med
området.
01. februar 2019: Frist for svar.
04. februar 2019: Frist for politiske bemærkninger og ændringsforslag.
05. februar 2019: Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse.
Når et af Folketingets udvalg har arbejdet med et forslag, skriver udvalget en rapport, som
kaldes en betænkning. I betænkningen fortæller udvalgsmedlemmerne, hvad de mener om
forslaget, og hvad de anbefaler deres folketingsgruppe at stemme ved afstemningen om det.
19. februar 2019: Sat på dagsorden til 2. behandling i Folketinget.
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-

21. februar 2019: Sat på dagsorden til 3. behandling i Folketinget.
Mange af lovforslagene er sat til at træde i kraft 01-03-2019

LÆS MERE

Finansministeriet: https://www.fm.dk/arbejdsomraader/offentlige-finanser/finansloven
Altinget: https://www.altinget.dk/misc/aftale%20om%20finansloven%20for%202019.pdf
Folketinget: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l140/tidsplan.htm &
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l140/20181_l140_som_fremsat.pdf &
https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/uui/arbejde

Nørrebrogade 110, 1. th. 2200 KBH N
tlf: 26 77 89 40 / mail@dfunk.dk

4

