
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. april 2019

Forslag
til

Lov om ændring af udlændingeloven
(Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold,

der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt)

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10.
marts 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 174 af 27.
februar 2019 og senest ved lov nr. 340 af 2. april 2019,
foretages følgende ændringer:

1. § 34, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Politiet bestemmer, medmindre særlige grunde ta-

ler derimod, at en udlænding, hvis opholdstilladelse efter § 7
eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf. § 32, stk. 1, eller §
21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31,
og en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om op-
holdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, men som ik-
ke kan udsendes af landet, jf. § 31, skal give møde hos poli-
tiet på nærmere angivne tidspunkter med henblik på løbende
at sikre, at politiet har kendskab til udlændingens opholds-
sted.«

2. § 42 a, stk. 8, 1. pkt., affattes således:
»Udlændingestyrelsen bestemmer, medmindre særlige

grunde taler derimod, at en udlænding, hvis opholdstilladel-
se efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf. § 32, stk.
1, eller § 21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet,
jf. § 31, en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning
om opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, men
som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, og en udlænding,
der er udvist ved endelig dom efter §§ 22-24, og som ikke er
varetægtsfængslet efter § 35, skal tage ophold på et bestemt
indkvarteringssted for de i stk. 1 og 2 nævnte udlændinge.«

3. I § 42 a, stk. 9, ændres »som ikke kan udsendes af landet,
jf. § 31, og som er pålagt at tage ophold på et bestemt ind-
kvarteringssted, jf. stk. 8« til: »som er pålagt at tage ophold
på et bestemt indkvarteringssted, jf. stk. 8«.

4. I § 42 a, stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Udlændingestyrelsen skal endvidere sikre, at det i for-
nødent omfang kontrolleres, at en udlænding, som er pålagt
at give underretning til indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a,
stk. 10, overholder det givne påbud.«

5. § 42 a, stk. 10, affattes således:
»Stk. 10. Udlændingestyrelsen bestemmer, medmindre

særlige grunde taler derimod, at en udlænding, som er pålagt
at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted, jf. stk. 8, 1.
og 3. pkt., skal give underretning til indkvarteringsoperatø-
ren, hvis udlændingen i tidsrummet mellem kl. 23.00 og
6.00 opholder sig uden for indkvarteringsstedet. En under-
retning kan alene omfatte den førstkommende nat eller alene
de tidsrum i løbet af den pågældende nat, hvor udlændingen
opholder sig uden for indkvarteringsstedet.«

6. I § 42 a indsættes efter stk. 10 som nye stykker:
»Stk. 11. En udlænding, hvis opholdstilladelse efter § 7

eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf. § 32, stk. 1, eller §
21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31,
og en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om op-
holdstilladelse efter § 7, men som ikke kan udsendes af lan-
det, jf. § 31, har pligt til at orientere politiet og Udlændinge-
styrelsen om sit faste opholdssted, såfremt udlændingen ikke
er pålagt opholdspligt efter stk. 8, 1. pkt., og udlændingen
tager fast ophold uden for et indkvarteringssted, jf. stk. 5,
hvortil den pågældende er anvist eller kan anvises at tage
ophold.

Stk. 12. Udlændingestyrelsen skal, såfremt særlige grunde
taler herfor, beslutte, at en udlænding, som har taget fast op-
hold uden for et indkvarteringssted, jf. stk. 5 og 11, og som
har orienteret herom, jf. stk. 11, får udgifterne til underhold
og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, jf. stk. 1, jf. stk. 3
og 4, dækket af Udlændingestyrelsen efter Udlændingesty-
relsens nærmere bestemmelse herom.«

Stk. 11-17 bliver herefter stk. 13-19.
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7. I § 52 b, stk. 1, nr. 13, ændres »§ 42 a, stk. 11-14« til: »§
42 a, stk. 13-16«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men loven
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholds-
vis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.
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