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Spørgsmål nr. 30 vedrørende forslag til lov om ændring af udlændin-

geloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansø-

gere til at arbejde og bo uden for asylcentre samt overdragelse af en 

del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen 

til Udlændingestyrelsen m.v.) (L 130):

”Kan ministeren bekræfte, at asylansøgere fremover får mulig-
hed for at bosætte sig i landets ghettoer og dermed kan være 
med til yderligere at forværre ghettoproblemerne?”

Svar:

Det fremgår af forslaget, at en asylansøger ikke kan tage eller tilbydes bo-

pæl i en kommune, der efter integrationsloven ikke skal modtage flygtnin-

ge, medmindre ganske særlige forhold hos den pågældende eller hos 

kommunen tilsiger det. Der henvises for en mere detaljeret gennemgang til 

den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 29 (L 130).

Som anført i bemærkningerne til lovforslaget, indgår det desuden i aftalen 

”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” mellem rege-

ringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, at det i videst muligt omfang skal 

undgås at etablere indkvarteringspladser i udsatte boligområder. Dette in-

debærer, at der ikke vil blive etableret asylcentre eller selvstændige boliger 

i udsatte boligområdet.

For så vidt angår egne boliger efter den foreslåede § 42 k skal det bemær-

kes, at det efter forslaget er en betingelse for at kunne flytte i en sådan bo-

lig, at asylansøgeren kan forsørge sig selv og sin eventuelle husstand, hvil-

ket i langt de fleste tilfælde i praksis vil forudsætte, at den pågældende er i 

beskæftigelse.


