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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 31. maj 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 21 til L 191 efter ønske fra Sofie Carsten Nielsen (RV) til 

udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 21: 

 

Hvad ligger til grund for, at ministeren er overbevist om den sammenhæng, 

ministeren knytter mellem et forlænget ophold i et tredjeland og en umulig 

integration, og mener ministeren at et seksårigt barn, som er opvokset i USA 

kunne integreres i Danmark? 

 

Svar: 

 

Vurderingen af, om grundlaget for en vellykket integration er til stede, er 

skønsmæssig. Afgørelsen af, om grundlaget for en vellykket integration er til stede 

i den enkelte sag, beror på en konkret vurdering, hvori indgår en lang række 

objektive kriterier. 

 

Det fremgår af pkt. 2.1 om gældende ret i lovforslagets almindelige 

bemærkninger, at der ved vurderingen af, om barnet har mulighed for en 

vellykket integration, bl.a. skal lægges vægt på længden og karakteren af barnets 

ophold i de respektive lande, herunder om barnet har opholdt sig her i landet 

tidligere, og i givet fald i hvilket land barnet har haft hovedparten af sin opvækst, 

og hvor barnet har gået i skole. Der skal endvidere lægges vægt på, om barnet 

taler dansk, og om barnet taler det sprog, der tales i barnets hjemland. Herudover 

skal der blandt andet lægges vægt på, om barnet under sin opvækst i øvrigt er 

blevet præget af danske værdier og normer i en sådan grad, at barnet har eller 

har mulighed for opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en 

vellykket integration her i landet. 

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16
L 191  , L 191 A  , L 191 B 
Offentligt



 

 Side     2/2 

Det er ikke hensigten med lovforslaget at ændre på selve vurderingen af, om der i 

en konkret sag er grundlag for en vellykket integration her i landet, jf. nærmere 

herom pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. 
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