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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 26. juni 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 362 (alm. del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og in-

tegrationsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 362: 

 

Det fre går af artikle  ”Regeri ge  vil a dsopdække afviste asyla søgere i dtil 
hje rejse”, dr.dk de  25. ju i 2020, at afviste asylansøgere ifølge ministeren 

fre over vil ”blive a dsopdækket af Hje rejsestyrelse , fra de får afslag, og lige 
i dtil de træder ud i lufthav e  og i d i et fly på vej hje ”. Vil i istere  redegø-
re for, hvordan den såkaldte mandsopdækning vil foregå, herunder om der er tale 

om døgnovervågning og overvågning med tekniske hjælpemidler, hvilken uddan-

nelsesprofil der forventes af de personer, der foretager den såkaldte mandsop-

dækning, samt for den forventede årlige udgift til den såkaldte mandsopdækning? 

(https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-vil-mandsopdaekke-afviste-

asylansogereindtil-hjemrejse) 

 

Svar: 

 

Udlændinge uden lovligt ophold i Danmark skal rejse hjem. Det tror jeg, vi bedst 

kan sikre ved ikke at overlade afviste asylansøgere til sig selv, når de har fået et 

endeligt afslag i Flygtningenævnet. Regeringen har derfor besluttet at gøre det til 

en myndighedsopgave at rådgive afviste asylansøgere om hjemrejse. 

 

Den nyoprettede Hjemrejsestyrelse skal med en ny, håndholdt procedure være 

tæt på den enkelte udlænding og sætte ind med rådgivning om hjemrejse oftere 

og tidligere, end tilfældet er i dag. 

 

Hjemrejsestyrelsen skal med en tidlig og vedvarende opfølgning komme langt 

tættere på den enkelte udlænding uden lovligt ophold med henblik på at sikre, at 

de pågældende med fast hånd føres mod hjemlandet. 

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Udlændinge- og Integrationsministeri-

et endvidere indhentet en udtalelse fra Hjemrejsestyrelsen, som har oplyst føl-

gende: 
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”Uvildig hje rejserådgivning af afviste asylansøgere ydes i dag af 

Dansk Flygtningehjælp. Udlændinge- og integrationsministeren har 

besluttet, at størstedelen af opgaven skal hjemtages til Hjemrejsesty-

relsen. 

 

En del af styrelsens opgaver vil være opsøgende hjemrejserådgivning, 

som vil blive varetaget af en ny enhed på ca. 20 nyansatte medarbej-

dere, der kommer til at arbejde rundt om i landet og have deres dag-

lige gang på bl.a. udrejsecentrene. 

 

I dag skal afviste asylansøgere i høj grad selv opsøge rådgivning hos 

Dansk Flygtningehjælp. Fremover vil Hjemrejsestyrelsen aktivt og re-

gelmæssigt møde udlændingene, fra de får afslag på asyl og løbende 

frem mod hjemrejsen. 

 

Hjemrejsestyrelsen vil f.eks. fremover have en medarbejder placeret i 

Flygtningenævnets sekretariat, med henblik på at udføre tidlig hjem-

rejserådgivning umiddelbart efter udlændingen får endeligt afslag på 

asyl.  

 

Styrelsen vil endvidere sørge for, at de nødvendige konsekvenser 

iværksættes, hvis udlændingen ikke samarbejder. 

 

Styrelsen vil inden for rammerne af de nuværende regler ikke gøre 

brug af døgnovervågning og overvågning med tekniske hjælpemidler i 

forbindelse med hjemrejserådgivningen.  

 

Processen med at rekruttere de nye medarbejdere til at udføre hjem-

rejserådgivning går i gang snarest. Styrelsen vil bestræbe sig på at sik-

re, at de nye medarbejdere besidder de rette kompetencer, som er 

særligt forbundet med arbejdet med målgruppen.” 

 

Den opsøgende enhed i Hjemrejsestyrelsen etableres som led i hjemtagelsen af 

rådgivningsopgaver fra Dansk Flygtningehjælp og er således fra 2021 udgiftsneu-

tral i forhold eksisterende bevillinger på området. 

 

Regeringen forventer senere på året at præsentere flere initiativer, der understøt-

ter ambitionen om at få udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til at rejse 

hjem. 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Louise Ersbøll Leimand 

 


