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Lovsekretariatet 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Carl Valentin (SF) har den 20. april 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1363 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål nr. 1363: 

 

Mener ministeren, at det er rimeligt, at et ellers fuldt funktionelt, selvforsørgende 

ægtepar skal miste retten til at udleve deres kærlighed i Danmark som følge af en 

overset teknikalitet vedrørende boligkravet, sådan som det beskrives i artiklen 

”Se dt hje : - Jeg er hadet i it eget la d” i Ekstra-Bladet den 19. april 2021? 

 

Svar: 

 

Som bekendt er det Udlændingestyrelsen, der i første instans har kompetencen til 

at behandle ansøgninger om familiesammenføring, og Udlændingenævnet, der er 

klageinstans. Jeg vil derfor ikke gå ind i den konkrete sag.   

 

Helt generelt synes jeg, at det er rimeligt, at vi stiller nogle krav til de mennesker, 

der gerne vil familiesammenføres i Danmark. Ét af disse krav indebærer, at den her-

boende person som udgangspunkt skal råde over en selvstændig bolig af en vis stør-

relse. Det var et krav, som Socialdemokratiet var med til at indføre i 2000, fordi der 

var eksempler på, at folk blev familiesammenført til lejligheder, hvor der boede alt 

for mange mennesker på alt for lidt plads, hvilket gav store problemer lokalt.   

 

De krav, der stilles i forbindelse med en ansøgning om familiesammenføring, er der 

nogle, der lever op til, og andre, der ikke gør. Og vi kan altid være uenige om, præcis 

hvilke krav vi skal stille.  

 

Men når det så er sagt, vil jeg gerne se nærmere på, hvad der er op og ned i den 

problemstilling om boligkravet, som er omtalt i artiklen.  

 

 

Mattias Tesfaye 
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