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Medlem af Folketinget Martin Henriksen (DF) har den 3. august 2016 stillet føl-

gende spørgsmål nr. S 1304 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 1304: 

 

Er regeringen enig med Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i, 

at der skal være mulighed for at udstede udgangsforbud på danske asylcentre? 

 

Svar: 

 

1. Udlændinge, som søger asyl i Danmark, bliver tilbudt mad, tryghed og sikker-

hed, mens deres asylansøgning behandles af myndighederne. Det er kun rimeligt, 

at disse asylansøgere – uanset om der er tale om mindreårige eller voksne – over-

holder de regler, der gælder i Danmark.  

 

Uledsagede mindreårige asylansøgere betragtes som en særligt sårbar gruppe, 

hvorfor de bl.a. indkvarteres på særlige asylcentre med specialuddannet persona-

le.  

 

Det er personalet på asylcenteret, der sætter rammerne for de unge asylansøgere 

i dagligdagen. Hvis de unge ikke kan overholde de regler, der gælder under deres 

ophold, er det bl.a. muligt at trække dem i lommepenge eller flytte dem til andre 

centre. Hvis de begår noget kriminelt, skal dette straks indberettes til Udlændin-

gestyrelsen og anmeldes til politiet. Det bemærkes i den sammenhæng, at udlæn-

dinge, som dømmes for alvorlig kriminalitet begået i Danmark – eksempelvis vold-

tægt – og som i den forbindelse udvises af Danmark, risikerer at blive udelukket 

fra at få asyl i her i landet.  

 

2. Den opførsel fra en gruppe uledsagede mindreårige asylansøgere på Langeland, 

som vi denne sommer har været vidne til, er fuldstændig uacceptabel.   

 

Hvis de reaktionsmuligheder, som myndighederne og indkvarteringsoperatørerne 

i dag har til rådighed, ikke er tilstrækkelige til at imødegå situationer som dem, 

som vi har hørt om på Langeland, udelukker jeg ikke at stramme op på reglerne.  
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For at afklare dette, har jeg bedt mine embedsmænd vurdere, hvorvidt myndig-

hederne og indkvarteringsoperatørerne i dag har de nødvendige redskaber til 

rådighed, eller om der er behov for at stramme reglerne. 

 

 

 

Inger Støjberg  
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Morten Duus 

 


