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Medlem af Folketinget Holger K. Nielsen (SF) har den 4. oktober 2016 stillet føl-

gende spørgsmål nr. S 16 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 16: 

 

Vil ministeren oplyse, om regeringen har nogle planer om at hjælpe Grækenland, 

som befinder sig i en svær situation, hvad angår flygtningestrømmen til Europa, 

med at sende flere asylsagsbehandlere, set i lyset af at Danmark og resten af EU 

har lovet at sende 400 asylsagsbehandlere, men kun har sendt 41? 

 

Svar: 

 

Danmark stiller ekspertbistand til rådighed for det praktiske asylsamarbejde gen-

nem Det Europæiske Asylstøttekontor, EASO, som blev etableret med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010. Forordningen er ikke bin-

dende for og finder ikke anvendelse i Danmark på grund af Danmarks retsforbe-

hold. 

 

I 2016 har Danmark bidraget med 13 asylsagseksperter og en pressemedarbejder 

til Grækenland. Det er vanskeligt at sammenligne de enkelte medlemsstaters fak-

tiske bidrag til EASO. Det danske ekspertbidrag til EASO skønnes dog på nuværen-

de tidspunkt - sammenholdt med de samlede forventede bidrag fra medlemssta-

terne - at ligge lidt over Danmarks andel af EU’s generelle budget 

 

Danmark har i øjeblikket ingen asylsagseksperter, der er udsendt i regi af EASO.  

Udlændingestyrelsen besluttede i slutningen af juni 2016 at hente eksperterne 

hjem som følge af den sikkerhedsmæssige situation i Moria-lejren på Lesbos, 

hvortil de alle var udsendt.  
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Udlændingestyrelsen vurderer løbende EASO’s anmodninger om ekspertbistand 

til hotspot-områderne, og Udlændingestyrelsen har i den forbindelse tilkendegi-

vet, at styrelsen efter omstændighederne på ny er indstillet på at bistå i Græken-

land, når de sikkerhedsmæssige forhold er forbedret.  

 

 

 

Inger Støjberg  
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