
 
 
Ministeren 
 

 Side     1/1 

Dato: 17. januar 2016 
 

Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriet 
 

 
Slotsholmsgade 10 
Post 1216 København K 

Tel. 7226 8400 
Mail uibm@uibm.dk 
Web www.uibm.dk 

 
CVR-nr. 36977191 
 

Sagsnr.       2015 - 1986 
 

  
 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Johanne Schmidt-Nielsen (EL) har den 11. januar 2016 stillet føl-

gende spørgsmål nr. 13 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 13 til L 87: 

 

Med hvilken begrundelse mener ministeren, at det som nævnt under punkt 4.2 i bemærk-

ningerne til lovforslaget skal være muligt at inddrage en anerkendt flygtnings opholdstilla-

delse på grund af et besøg i et naboland til det land, hvorfra flygtningen oprindelig er 

flygtet, uagtet at det aldrig af flygtningen har været hævdet, at flygtningen ville være ud-

sat for forfølgelse i dette naboland, og mener ministeren, at et besøg i nabolandet siger 

noget som helst om risikoen for forfølgelse ved flygtningens tilbagerejse til det oprindelige 

hjemland? 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af pkt. 4.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, vil regeringen 

for at imødegå risikoen for, at flygtninge omgår en rejsebegrænsning i konventionspas og 

fremmedpas vedrørende hjem- eller opholdslandet ved at indrejse i dette via nabolande-

ne, ændre udlændingebekendtgørelsen, således at udlændingemyndighederne får mulig-

hed for at beslutte, at en rejsepåtegning skal kunne vedrøre andre lande end udlændin-

gens hjemland.  

 

For så vidt angår muligheden for at inddrage en opholdstilladelse på baggrund af rejser til 

hjemlandets nabolande henvises der til den kommenterede høringsoversigt, s. 35. Det 

fremgår heraf, at udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 4, ikke foreslås ændret således, at en 

opholdstilladelse kan inddrages, når en udlænding, der har opholdstilladelse efter § 7 eller 

§ 8, stk. 1 eller 2, rejser på ferie eller andet korterevarende ophold til andre lande end 

hjem- eller opholdslandet.  

 

Der henvises i øvrigt til pkt. 4.1.2 og 4.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. 
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