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MAJ

Regeringen foreslår skærpede hjemrejseinitiativer 

Initiativerne vil bl.a. gælde for de kommende beboere på det nye udrejsecenter på sydspidsen af  
Langeland. Det indebærer bl.a., at en udlænding ikke skal kunne få ophævet en udvisningsdom,  
medmindre udvisningen med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. 
Udlændingen skal endvidere ikke længere kunne genindtræde i en tidligere meddelt opholdstilladelse, 
hvis udvisningen ophæves. Samtidig arbejder regeringen på at skærpe straffen for visse udvisnings-
dømte kriminelle, hvis de begår ny kriminalitet. 

MARTS

Regeringen fremsætter Danmarks første hjemrejselov 

Loven skal være med til at få flere udlændinge uden lovligt ophold til at rejse hjem. Blandt andet skal 
der fremover tilbydes en kontant bonus på 20.000 kroner, hvis en asylansøger frafalder sin ankesag i 
Flygtningenævnet senest 14 dage efter afslaget i Udlændingestyrelsen. Hjemrejseloven tredjebehandles 
i Folketingssalen torsdag d. 20. maj.

FEBRUAR

Regeringen, V, R og LA indgår en aftale om indførelse af dedikerede hjemrejseaftaler 

8.900 langtidsledige udlændinge med lovligt ophold i mere end fem år skal fremover have en dedikeret 
samtale med kommunen om mulighederne for at rejse frivilligt hjem med støtte fra den danske stat.

JUNI

Regeringen igangsætter Damaskus-projekt 

Udlændingestyrelsen skal hurtigere end planlagt vurdere, om opholdstilladelser til personer fra  
Damaskusprovinsen kan inddrages eller nægtes forlænget.

JUNI

Regeringen beslutter at hjemtage hjemrejserådgivning fra Dansk Flygtningehjælp

Den nyoprettede Hjemrejsestyrelse overtager ansvaret for at rådgive afviste asylansøgere med det 
formål at få flere til at rejse hjem.

APRIL

Regeringen beslutter at oprette ny Hjemrejsestyrelse

Styrelsen får ansvaret for arbejdet med at få flere udlændinge uden lovligt ophold til at rejse hjem. 
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VLAK-regeringen, S og DF indfører større fokus på midlertidighed i udlændingepolitikken 

Som en videreførelse af den midlertidige beskyttelsesstatus, der blev indført i 2015, vil opholdstilladelser 
til flygtninge fremover blive inddraget, når grundlaget for tilladelsen ikke længere er til stede, og så 
snart Danmarks internationale forpligtelser tillader det. 

V-regeringen, S, DF, LA og K etablerer Udrejsecenter Kærshovedgård 

Her indkvarteres enlige udlændinge, som er udvist administrativt eller ved dom, udlændinge på tålt 
ophold og udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl. Desuden indføres strengere kontrol og 
strafskærpelser ved overtrædelse af kontrolforpligtelser. 

SR-regeringen, V, DF, LA og K indfører en ny midlertidig beskyttelsesstatus

Flygtninge, der kun har et midlertidigt behov for beskyttelse, vil fremover få en midlertidig  
opholdstilladelse – og altså ikke en varig opholdstilladelse.

SRSF-regeringen, EL og LA etablerer Udrejsecenter Sjælsmark 

Afviste asylansøgere indkvarteres på et udrejsecenter og adskilles fra asylansøgere med en verserende 
asylsag. Det skal styrke muligheden for frivillig hjemrejse eller hjemsendelser med tvang. 
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