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

Medlem af Folketinget Johanne Schmidt-Nielsen (EL) har den 16. december 2015 stillet 

følgende spørgsmål nr. 3 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 3 til L 87: 

 

Det fremgår af regeringens såkaldte asylpakke, fremlagt 13. november 2015, at regeringen 

ønsker at skærpe rejsebegrænsningerne i pas, der udstedes til en flygtning, således at 

rejsebegrænsningerne også skal gælde nabolande til flygtningens oprindelige hjemland. 

Indebærer det, at regeringen vil gennemføre lempelser i visumreglerne, så herboende 

flygtninge, der hidtil pga. strenge visumregler har været afskåret fra at invitere venner og 

familie til Danmark, og som pga. frygt for forfølgelse ikke har kunnet besøge dem i det 

oprindelige hjemland, og som derfor har været henvist til at mødes med dem i hjemlan-

dets nabolande, fremover kan mødes med disse personer i Danmark? 

 

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.  

 

En rejsebegrænsning kan i medfør af udlændingebekendtgørelsens § 8, stk. 5. 2. pkt., 

ophæves, hvis en ansøgning herom indeholder oplysninger om 1) det nærmere formål 

med ophævelsen af begrænsningen, 2) hvorvidt udlændingen finder at kunne indrejse og 

opholde sig problemfrit i det eller de lande, der er nævnt rejsebegrænsningen, og i givet 

fald om baggrunden herfor, og 3) tidspunktet for rejsen til det eller de lande, der er nævnt 

i rejsebegrænsningen, og det forventede tidspunkt for udlændingens tilbagevenden til 

Danmark. 

 

Vedrørende flygtninges mulighed for at besøge familiemedlemmer i nabolande til hjem-

landet henvises der til side 34-35 i den kommenterede høringsoversigt, hvoraf det frem-

går, at en rejsepåtegning også fremover vil kunne ophæves efter udlændingebekendtgø-

relsens § 8, stk. 5, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der vil desuden fortsat ikke være 

noget til hinder for, at en flygtning mødes med familiemedlemmer i andre lande end de 

lande, der er omfattet af en rejsepåtegning. 
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Regeringen har på nuværende tidspunkt ingen aktuelle planer om at lempe visumreglerne. 

 

 

 

Inger Støjberg 

/ 

Moya-Louise Lindsay-Poulsen 

 


