
Faktaark

1/2

Udgifter til afviste asylansøgere

Udsendelsesdestination

Der er i dag ca. 1.100 afviste asylansøgere, som opholder sig ulovligt i Danmark. 

Sidste år kostede det gennemsnitligt over 300.000 kr. at have én afvist asylansøger indkvarteret 
på et hjem- eller udrejsecenter i Danmark i et år.  
 
De mange penge, der hvert år anvendes til indkvartering af afviste asylansøgere, som ikke har et 
lovligt ophold, kunne i stedet være brugt meget bedre. For eksempel kunne vi få råd til at styrke 
hjemmeplejen for de ældre og samtidig hjælpe flere i nærområderne.

Af nedenstående figur 1 fremgår antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition pr. 2. juni 
2020 fordelt på udsendelsesland. Det samlede antal afviste asylansøgere i udsendelsesposition 
udgjorde på opgørelsestidspunktet i alt 1.088 personer.

Figur 1. Afviste asylansøgere i udsendelsesposition pr. 2. juni 2020

For så vidt angår hjemmehjælpstimer er der taget udgangspunkt i årslønnen for en SOSU-assistent i 2018 på baggrund af den samlede løn og efter-
regulering ekskl. overhead-omkostninger. Der er foretaget et vægtet gennemsnit for hver stilling i faggruppen. Prisen på en såkaldt overlevelsespak-
ke til to børn udgør 233 kr., jf. oplysninger på UNICEF’s hjemmeside.
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Overlevelsespakker 
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Indkvartering af  
én afvist asylansøger  

> 300.000 kr. årligt

Kilde: https://politi.dk/statistik/udsendelser
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Tidligere skærpelser på udsendelsesområdet

Beslutning om etablering af Udrejsecenter Sjælsmark og mere målrettet brug af motivati-
onsfremmende foranstaltninger. 

Den daværende regering (S, SF og RV) laver sammen med EL og LA en langt mere målret-
tet indkvartering af asylansøgere. Afviste asylansøgere bliver adskilt fra asylansøgere og 
placeret på Udrejsecenter Sjælsmark for at styrke muligheden for frivillig hjemrejse eller 
hjemsendelser med tvang. Herudover bliver anvendelsen af motivationsfremmende foran-
staltninger, herunder fx frihedsberøvelse, målrettet den enkelte udlænding for bedre at kunne 
vurdere, hvilke foranstaltninger der bedst muligt kan fremme den enkelte til en frivillig udrejse. 
 

Indførelse af midlertidig beskyttelsesstatus. 

Den daværende regering (S og RV) indfører sammen med V, DF, LA og KF en ny mid-
lertidig beskyttelsesstatus, så flygtninge, der kun har et midlertidigt behov for beskyttel-
se, også kun får en midlertidig opholdstilladelse – og altså ikke en varig opholdstilladelse. 
 
 
Etablering af Udrejsecenter Kærshovedgård, strengere kontrol og strafskærpelse. 

V-regeringen beslutter med støtte fra S, DF, LA og KF at indkvartere personer udvist ved dom, personer 
på tålt ophold samt enlige kvinder og mænd, der har fået endeligt afslag på asyl, på Kærshovedgård, som 
hidtil har fungeret som åbent fængsel. Derudover er samme partier enige om strengere kontrol med, at 
udlændige på tålt ophold og kriminelle udviste overholder deres opholdspligt og meldepligt, indførelse 
af en ny underretningspligt for de to grupper og hårdere straffe ved overtrædelse af kontrolforpligtelser.  

 
Indførelse af paradigmeskifte, strengere kontrol og strafskærpelse. 

Tankegangen om midlertidighed bliver udvidet. VLAK-regeringen indfører sammen med DF og 
S et paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Ændringerne betyder, at alle flygtninge, der har 
et beskyttelsesbehov, kun kan få et midlertidigt ophold. Desuden bliver der indført en betydelig 
skærpelse af straffen for overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt i forhold til 
det gældende strafniveau. Den skærpede straf omfatter udlændinge på tålt ophold og krimi-
nelle udviste, og det skærpede kontrolregime bliver udvidet til også at omfatte de udlændinge, 
der befinder sig her i landet som fremmedkrigere eller er udvist efter udlændingelovens § 25 
(fare for statens sikkerhed). Initiativerne sker som udmøntning af finanslovsaftalen for 2019. 
 
 
Oprettelse af Hjemrejsestyrelse.
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Af nedenstående figur 2 fremgår et udpluk af tidligere, større skærpelser på udsendelsesområdet.

Figur 2. Tidslinje over tidligere skærpelser på udsendelsesområdet 


