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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. 18 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 18 til L 87: 

 

Vil en asylansøger være forpligtet til selv at dække underholdsudgifter under asylsagsbe-

handlingen, hvis det ved en ransagning ved ankomsten til Danmark konstateres, at ansø-

geren har fast ejendom eller andre værdier i hjemlandet, uanset at ansøgeren ikke aktuelt 

på grund af flugten og situationen i hjemlandet har adgang til disse værdier? 

 

Svar: 

 

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 4, 2. pkt., der bliver 1. pkt., hvis lovforslaget vedtages, 

kan Udlændingestyrelsen pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens 

eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på 

eller i tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af stk. 5, såfremt udlændingen har 

tilstrækkelige midler hertil. 

 

Ved vurderingen af, om en udlænding har tilstrækkelige midler til at betale for sit eget og 

sin families underhold mv., tages der alene hensyn til de aktiver, som den pågældende er i 

besiddelse af ved indrejsen til og under opholdet i Danmark. 

 

Aktiver eller andre værdier, som en udlænding har efterladt i hjemlandet, vil således ikke 

indgå ved vurderingen af, om den pågældende kan pålægges at betale udgifterne til un-

derhold mv. 

 

I overensstemmelse hermed omfatter den foreslåede bestemmelse om beslaglæggelse af 

aktiver og pligten til at oplyse, hvilke aktiver man ejer, alene omfatter aktiver, som asylan-

søgere medbringer ved indrejsen til Danmark, eller som de pågældende senere erhverver 

under opholdet her i landet. Asylansøgere vil således ikke være forpligtet til at oplyse om 

f.eks. aktiver i hjemlandet. 
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