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Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 15. marts 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 13 til L 145 efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 13 til L 145: 

 

Skal svarene på spm. 7 og 8 forstås således, at børn, der indkvarteres hos foræl-

drene, ikke har garanti for sundhedsydelser på samme niveau, som hvis de havde 

været indkvarteret på asylcentre? 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af de besvarelser, der er henvist til i spørgsmålet, indebærer 

lovforslaget ikke, at mindreårige asylansøgere, der gives tilladelse til privat ind-

kvartering hos herboende forældre, afskæres fra eller forhindres i at modtage 

sundhedsydelser, som mindreårige asylansøgere, der indkvarteres på et asylcen-

ter, kan modtage. 

 

Den justering af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt, der er indeholdt i lov-

forslaget, angår spørgsmålet om, hvem der som udgangspunkt skal afholde udgif-

terne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, hvis en mindreårig 

asylansøger er indkvarteret privat hos herboende forældre. 

 

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål nr. 7, er mindreårige asylansøge-

re sikret et forsørgelsesgrundlag, uanset om de er indkvarteret privat hos herbo-

ende forældre eller er indkvarteret på et asylcenter. 

 

Forældrene vil således kunne søge den relevante bopælskommune om hjælp til 

forsørgelse efter integrationsloven eller aktivloven, hvis de efterfølgende ikke 

mener selv at kunne opfylde deres generelle forsørgelsespligt over for deres barn. 

Endvidere vil Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt kunne genindtræde, hvis den 

mindreårige asylansøger opgiver sin private indkvartering og lader sig indkvartere 

på et asylcenter. 
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Det er på den baggrund vurderingen, at lovforslaget er i overensstemmelse med 

Da arks forpligtelser efter FN’s Bør eko ve tio . 
 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Moya-Louise Lindsay-Poulsen 

 


