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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. april 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 291 (alm. del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og in-

tegrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 291: 

 

Vil ministeren kommentere henvendelsen fra LGBT Asylum, UUI alm. del – bilag 

107 og oplyse, om udlændingemyndighederne ved fremtidig udvælgelse af kvote-

flygtninge vil prioritere at udvælge bl.a. LGBT+-personer, da disse i mange lande 

udgør en særligt udsat gruppe med beskyttelsesbehov? 

 

Svar: 

 

1. Jeg er enig med LGBT Asylum i, at det er vigtigt, at vi styrker indsatsen over for 

flygtninge i nærområderne. Regeringen har en ambition om at fremme et retfær-

digt og humant asylsystem. En del af denne politik indebærer, at vi styrker indsat-

sen i nærområderne. Vi hjælper flere flygtninge bedre, hvis vi anvender vores 

ressourcer i de nabolande eller regioner, hvor flygtningene har taget ophold. Ud-

over at yde hjælp i nærområderne støtter regeringen tillige kontrolleret genbo-

sætning af kvoteflygtninge gennem FN. Det er regeringens ambition, at genbo-

sætning af kvoteflygtninge gradvist skal blive den primære vej til at opnå beskyt-

telse i Danmark (og EU) fremfor ved spontan asyl. 

 

2. Adgangen til at opnå opholdstilladelse som kvoteflygtning fremgår af udlæn-

dingelovens § 8. Kvoteflygtninge omfatter udlændinge, som kommer til Danmark 

som led i en aftale med De Forenede nationers Højkommissær for Flygtninge 

(UNHCR) eller lignende internationale aftale.  

 

Det primære kriterium for udvælgelsen af kvoteflygtninge er, om udlændingen er 

omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1 (konventionsflygtninge), eller § 7, stk. 2 

(beskyttelsesstatus), eller må antages at opfylde grundprincipperne for at opnå 

opholdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt den på-

gældende var indrejst i Danmark som asylansøger. Sidstnævnte gruppe er perso-

ner, der ved indrejse i Danmark opfylder grundprincipperne om f.eks. familie-

sammenføring eller humanitær opholdstilladelse og ikke allerede er omfattet af 

udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2.  
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Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge skal der som subsidiært kriterium, medmin-

dre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at 

slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder de sproglige forud-

sætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og 

motivation (integrationspotentialekriteriet i § 8, stk. 4).  

 

Integrationspotentialekriteriet anvendes dog ikke ved behandling af de særligt 

hastende sager vedrørende flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til 

hjemlandet eller overgreb i opholdslandet, eller personer med særlige behand-

lingskrævende sygdom (Twenty or Moresager).  

 

Udlændinge- og integrationsministeren bestemmer – sædvanligvis efter indstilling 

fra Udlændingestyrelsen og i tæt dialog med UNHCR – den overordnede fordeling 

af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse som kvoteflygtninge. Kvoten 

fordeles mellem 1) flygtninge fra geografiske områder, 2) flygtninge, der risikerer 

umiddelbar tilbagesendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet (haste-

sager), og 3) flygtninge med særlige behandlingskrævende sygdomme (Twenty or 

More-sager).   

 

3. Det er udlændinge- og integrationsministeren der bestemmer antallet og den 

overordnede fordeling af kvoteflygtninge, der skal genbosættes til Danmark. Be-

slutningen herom træffes ifølge lovgivningen almindeligvis midt på året. Udlæn-

dinge- og integrationsministeren har endnu ikke truffet beslutning om modtagelse 

af kvoteflygtninge i 2020.  
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