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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 4. marts 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 7 til B 76 efter ønske fra Sofie Carsten Nielsen (RV) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

 

Spørgsmål nr. 7 til B 76: 

 

Har ministeren dokumentation for, at det er en mere effektiv løsning i forhold til 

at få familier til at udrejse at have familier indkvarteret på Sjælsmark, fremfor at 

have dem indkvarteret eksternt ind til udrejsen er umiddelbart forestående? 

 

 

Svar: 

 

Det er min opfattelse, at vi har et effektivt udsendelsessystem, der medvirker til, 

at folk rejser ud, når de ikke længere har ret til at være i Danmark.  

 

Regeringen har anlagt en markant skrappere kurs, og effekten ses også tydeligt, 

idet vi lige nu har et forholdsvist lavt antal afviste asylansøgere i udsendelsesposi-

tion.  

 

Jeg vil samtidig gerne slå fast, at det ikke er et mål i sig selv, at de afviste asylan-

søgere overhovedet skal forbi et udrejsecenter, før de udrejser. Der er da også 

flere afviste asylansøgere, som rejser hjem uden først at blive overført til et udrej-

secenter.  

 

Formålet med udrejsecentrene er netop at sende et meget klart signal til afviste 

asylansøgere om, at de skal forlade landet. Derfor er de indrettet sådan, at for-

holdene er på et minimum, og reglerne er så stramme som muligt for at motivere 

blandt andet afviste asylansøgere til at respektere de danske myndigheders afgø-

relse og rejse hjem. 
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Jeg kan desuden henvise til min tidligere besvarelse af 5. marts 2019 af spørgsmål 

nr. 398 fra UUI.  

 

 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Rebekka Schjellerup 

 


