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Medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen (IA) har den 6. marts 2020 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 773 til udlændinge- og integrationsministeren, som her-

med besvares. 

 

Spørgsmål S 773: 

 

Finder ministeren, at det giver mening, at Grønland og Danmark betragtes som 

adskilte rejse- og opholdsområder, og at en opholdstilladelse i Grønland på den 

måde ikke giver ret til ophold i Danmark og omvendt, når vi nu indgår i et såkaldt 

rigsfællesskab, hvor begge områder i dag varetages lovgivningsmæssigt af Folke-

tinget, og er det noget, som ministeren er villig til at se kritisk på? 

 

Svar: 

 

Udlændingeområdet og grænsekontrollen henhører fortsat under rigsmyndighe-

derne (regeringen og Folketinget), men sagsområderne vil kunne overtages af 

Grønlands Selvstyre efter reglerne i lov nr. 473 af 13. juni 2009 om Grønlands 

Selvstyre.  

 

Et særligt kendetegn ved den gældende udlændingelovgivning er, at Grønland i 

udlændingeretlig forstand udgør et adskilt rejse- og opholdsområde. Det betyder 

bl.a., at et visum, en opholdstilladelse eller en arbejdstilladelse, der er udstedt for 

Danmark, ikke gælder for Grønland (eller Færøerne), medmindre dette udtrykke-

ligt er anført. Tilsvarende gælder et visum, en opholdstilladelse eller en arbejdstil-

ladelse udstedt for Grønland ikke for Danmark (eller Færøerne), medmindre dette 

er udtrykkeligt anført.   

 

For mig at se giver denne ordning god mening, henset til Grønlands særlige stilling 

– ikke mindst geografisk – i riget. Set i forhold til en ordning, hvor Grønland og 

Danmark i udlændingeretlig forstand betragtes som ét fælles rejse- og opholds-

område, giver den gældende ordning bl.a. bedre muligheder for i samarbejde med 

Grønlands Selvstyre at tage højde for grønlandske forhold ved fastsættelsen af 

regler for udlændinges indrejse og ophold i Grønland, herunder f.eks. på er-

hvervsområdet.  
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Jeg håber, at spørgeren også vil anerkende, at ordningen i den gældende udlæn-

dingelovgivning giver en øget mulighed for grønlandsk indflydelse på sagsområ-

der, der fortsat varetages af rigsmyndighederne, ligesom jeg ser frem til at fort-

sætte vores løbende dialog om emner på udlændingeområdet af betydning for 

Grønland. 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Moya-Louise Lindsay-Poulsen 

 


