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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  
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Medlem af Folketinget Sofie Carsten Nielsen (RV) har den 15. januar 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 56 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål nr. 56 til L 87: 

 

Ministeren bedes kommentere indslaget http://edition.cnn.com/videos/world/2016/01/ 

14/denmark-intv-amanpour-jakob-ellemann-jensen.cnn/video/playlists/amanpour/, bragt 

i CNN den 14. jan. 2016, og oplyse, om ministeren er enig med Venstres politiske ordfører 

Jakob Ellemann-Jensen i, at " we'll never take jewellery from refugees. That's outra-

geous."? Og kan ministeren i bekræftende fald garantere, at de danske myndigheder al-

drig under nogen omstændigheder vil tage smykker fra flygtninge? 

 

Svar: 

 

Som anført i forbindelse med 1. behandlingen af lovforslag nr. L 87 vil regeringen frem-

sætte et ændringsforslag til den foreslåede bestemmelse om beslaglæggelse af aktiver, 

som indebærer, at der i relation til asylansøgere skal tages udgangspunkt i følgende prin-

cipper:  

 

 kontanter tages alene i bevaring, hvis der er tale om beløb over 10.000 danske 

kroner  

 genstande af større økonomisk værdi, dvs. over 10.000 kr., tages i bevaring, dog 

således at personlige genstande med en særlig affektionsværdi ikke vil blive taget 

i bevaring.  

 

Ændringsforslaget indebærer således, at beløbsgrænsen for kontanter forhøjes fra ca. 

3.000 kr. til 10.000 kr.  

 

Ændringsforslaget indebærer endvidere, at genstande med en særlig personlig betydning 

(affektionsværdi) helt undtages fra beslaglæggelse efter den foreslåede bestemmelse. 

Sådanne genstande kan f.eks. være vielsesringe, forlovelsesringe, familieportrætter, hæ-

derstegn og lignende. Der sigtes hermed til genstande, som en asylansøger har en særlig 

følelsesmæssig tilknytning til af personlige grunde, og som normalt ikke kan erstattes af en 

nyindkøbt genstand.  

 

Med hensyn til andre genstande vil de kunne tages i bevaring, hvis de er af større økono-

misk værdi. Ændringsforslaget indebærer her, at der fastsættes en værdigrænse, således 

at alene genstande med en værdi på over 10.000 kr. kan tages i bevaring. 
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