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Landstal 

 
Ændring af landstallet for 2017 
Udlændingestyrelsen har den 18. april meddelt kommunerne, at styrelsen har ændret skønnet 
over det antal flygtninge, der i 2017 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.  

Udlændinge- og Integrationsministeriet nedjusterede den 29. marts 2017 skønnet over, hvor mange asylansøgere der 
kan forventes i 2017, fra 10.000 personer til 5.000 personer.  
 
På den baggrund har Udlændingestyrelsen meddelt kommunerne, at forventningerne til, hvor mange flygtninge der vil 
blive givet opholdstilladelse i 2017, nu er ændrede. Det forventes nu, at der i 2017 vil blive givet opholdstilladelse til 
4.000 flygtninge, som vil blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Tidligere var forventningen, at der i 2017 ville 
blive givet opholdstilladelse til 8.500 flygtninge. 
 
Ifølge integrationsloven skal landstallet ændres, hvis det tidligere udmeldte skøn ændres med mere end 50 pct.  
 
Landstallet for 2017 er således ændret til 4.000.  
 
Landstallet er baseret på et skøn og derfor forbundet med stor usikkerhed. Det afhænger i høj grad af ukendte 
faktorer, som fx hvor mange asylansøgere der indrejser, deres nationalitet og andelen der får asyl. Indrejsetallets 
størrelse og sammensætningen af nationaliteter kan variere betydeligt fra måned til måned, da det bl.a. afhænger af 
flygtningestrømmenes bevægelser, både globalt og regionalt.  

Regionerne har i april 2017 meddelt Udlændingestyrelsen, at der ikke vil blive indgået en aftale om regionskvoter, og 
at Udlændingestyrelsen derfor må fastsætte regionskvoterne. Udlændingestyrelsen har på den baggrund den 5. maj 
2017 fastsat regionskvoterne og anmodet kommunerne om, inden den 16. juni 2017, at orientere styrelsen om evt. 
indgåede aftaler om kommunekvoter. Hvis der ikke indgås aftaler om kommunekvoter inden denne dato, fastsætter 
Udlændingestyrelsen kommunekvoterne på baggrund af den beregningsmodel, der følger af bekendtgørelsen om 
boligplacering af flygtninge.  

 
Landstallet for 2018 
Udlændingestyrelsen har den 28. april udmeldt sit skøn over det antal flygtninge, som i 2018 
forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.  

Landstallet for 2018 er skønsmæssigt fastsat til 3.000 personer.   

Kommende aftaler om regions- og kommunekvoter for 2018 

Udlændingestyrelsen har den 28. april 2017 sendt udmeldingen om landstallet til KL og de fem kommunekontaktråd.  
 
Regionerne skal herefter søge at indgå frivillig aftale om regionskvoterne for 2018. Fristen for en sådan aftale er den 1. 
juni 2017. Hvis regionerne ikke indgår en frivillig aftale, fastsætter Udlændingestyrelsen regionskvoterne.  
 
Herefter skal landets kommunalbestyrelser inden for hver region søge at indgå frivillig aftale om den indbyrdes 
fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2018. Fristen for kommunernes aftale inden for hver region er den 10. 
september 2017. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2017 det 
antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hver kommune i regionen.  
 
Se de foreløbige beregnede kommunekvoter her 

https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/AACA61AF-DEC4-49FA-AB70-084F92066E0C/0/Landstalfor2018.pdf


Landstal 

 
 
                   Permanent opholdstilladelse 

 
 
                     Religiøse forkyndere 

Nye regler om permanent opholdstilladelse 

Med vedtagelsen af lovforslag nr. L154 ændres de grundlæggende betingelser for permanent 
opholdstilladelse. De nye regler træder i kraft den 15. maj. 
 
Folketinget har den 4. maj 2017 vedtaget nye regler om permanent opholdstilladelse. De nye regler træder i kraft den 
15. maj 2017 og gælder for alle ansøgninger om permanent opholdstilladelse, som er indgivet fra og med den 15. 
marts 2017 eller senere. 
 
De væsentligste ændringer i forhold til de hidtidige regler om permanent opholdstilladelse er: 
 

 Opholdskravet ændres fra 6 til 8 års lovligt ophold i Danmark. Dog kan opholdskravet opfyldes efter 4 års 
lovligt ophold, hvis ansøger opfylder alle 4 supplerende integrationsrelevante betingelser. 

 Karensperioderne forlænges i forbindelse med visse typer kriminalitet. Under en karensperiode er ansøger 
udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. 

 Kravet om at man ikke må have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven ændres fra 3 
år til 4 år forud for indgivelse af ansøgning om permanent opholdstilladelse.  

 Kravet om beskæftigelse ændres fra 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år til 3 år og 6 måneders 
beskæftigelse inden for de sidste 4 år.  

 
De supplerende betingelser for meddelelse af permanent opholdstilladelse er uændrede.   
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs lovforslag nr. L 154 som vedtaget 
Se de grundlæggende og supplerende betingelser for at få permanent ophold (Obs: De ændrede betingelser vil fremgå 
af hjemmesiden fra den 15. maj 2017, når lovændringen træder i kraft). 

 

 
 

 
 

 
Nye krav til religiøse forkyndere 

Den 1. april 2017 ændredes betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark som religiøs 
forkynder, missionær, munk eller nonne.  
 
Ændringerne betyder, at det er en betingelse for at få opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, munk eller 
nonne, at ansøgeren underskriver en løfteerklæring om, at den pågældende i sit virke vil overholde dansk lovgivning.  
 
Ændringerne betyder også, at det er en betingelse for at få forlænget opholdstilladelsen, at ansøgeren gennemfører et 
kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset skal gennemføres senest 6 måneder efter, at ansøgeren har fået 
opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, munk eller nonne.  
 
Kurset er endnu ikke etableret, og tidspunktet for det første kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre er derfor 
ikke fastlagt. Der vil senere komme nærmere information herom på nyidanmark.dk. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION  
Læs mere om de ændrede regler, og hvornår de enkelte ændringer er gældende fra 
 
 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L154/20161_L154_som_vedtaget.pdf
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/permanent-ophold/
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/religioese-forkyndere/den_nationale-sanktionsliste/den_nationale_sanktionsliste.htm


Landstal 

       
 
                        Religiøse forkyndere 

 
 
 
 

Indrejseforbud for visse religiøse forkyndere – ny national 
sanktionsliste 
Udlændingestyrelsen har den 2. maj 2017 offentliggjort en liste over et antal udenlandske 
religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse i Danmark og andre Schengen-lande.  

Der er ved lov nr. 1743 af 27. december 2016 indført en offentlig, national sanktionsliste. Listen indeholder navne, 
nationaliteter mv. over udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse af hensyn til den offentlige 
orden i Danmark. Loven udmønter den politiske aftale af 31. maj 2016, som den daværende regering indgik med en 
række partier om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og 
understøtte parallelle retsopfattelser.  

Udlændingestyrelsen har på baggrund af loven besluttet at give indrejseforbud til 6 religiøse forkyndere. De 
pågældende er opført på den nye, nationale sanktionsliste over navngivne udenlandske religiøse forkyndere, som er 
udelukket fra at indrejse som følge af hensynet til den offentlige orden.    

Ordningen administreres af Udlændingestyrelsen, der via undersøgelser i offentligt tilgængelige kilder vurderer, hvilke 
udlændinge der opfylder lovens betingelser for at blive optaget på listen. Listen ajourføres løbende og kan ses her. 

En udlænding kan blive optaget på den nationale sanktionsliste, hvis udlændingen i sit virke som religiøs forkynder har 
udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. 
Der skal derudover være en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil indrejse i Danmark.    

Kontakt Udlændingestyrelsen vedrørende den nationale sanktionsliste 

Udlændingestyrelsen har en kontaktformular, som kan bruges, hvis man ønsker at kontakte os vedrørende listen. Det 
kan fx være vedrørende oplysninger om udlændinge, som er optaget på listen, eller hvis en person er optaget på listen 
og ønsker, at Udlændingestyrelsen skal genoptage sagen.  

Gå til kontaktformular 

 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs mere om den nationale sanktionsliste her  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/religioese-forkyndere/den_nationale-sanktionsliste/religiose_forkyndere_med_indrejseforbud.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/religioese-forkyndere/den_nationale-sanktionsliste/Sanktionslisteformular.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/religioese-forkyndere/den_nationale-sanktionsliste/den_nationale_sanktionsliste.htm


https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/us_netvaerk_fora/Regionale_Netvaerk.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/opholdskort_med_biometri/politistationer_der_optager_biometri.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/skriftlige_henvendelser/
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