
Skematisk oversigt over gældende og fremtidige forhold for asylansøgere 

 I dag Med ny aftale 

Asylbetingelser 
 

Der gives asyl, hvis personen har et 
beskyttelsesbehov.  

Der ændres ikke på betingelserne for 
at få asyl. 
 

Arbejde Asylansøgere må ikke arbejde i dag. 
 

Der gives mulighed for at tage 
ordinær beskæftigelse på almindelige 
løn- og ansættelsesvilkår. 
 

Forsørgelse Asylansøgere modtager ydelser fra 
Udlændingestyrelsen til kost, 
lommepenge mv. 

Asylansøgere vil fortsat modtage 
ydelser fra Udlændingestyrelsen, hvis 
de ikke har arbejde.  
 
Har de arbejde vil der ske modregning 
i ydelserne efter hvor meget de 
tjener. 
 

Udflytning Asylansøgere bor som udgangspunkt 
på asylcentrene.  
 
Mulighed for at bo privat, fx hos 
venner eller familie men som 
hovedregel uden at modtage ydelser. 
 
I tilknytning til nogle asylcentre er der 
i dag selvstændige boliger i 
tilknytning til asylcentret. 

Der åbnes for, at asylansøgeren kan 
leje en bolig på egen hånd, hvis man 
kan forsørge sig selv. 
 
Muligheden for privat indkvartering 
forbedres, så man kan få ydelser med. 
 
Der etableres flere selvstændige 
boliger i tilknytning til asylcentre, 
hvor asylansøgere kan flytte ud. 
 

Medvirkekrav Asylansøgeren skal medvirke under 
sagsbehandlingen og til egen udrejse, 
hvis der er givet afslag på asyl. 

Der ændres ikke på medvirkekravet, 
og opfyldelse af kravet bliver 
betingelse for, at man får adgang til 
at tage arbejde og flytte uden for 
centrene. 
 

Særligt for børnefamilier Når en børnefamilie har siddet i 
udrejseposition i 18 måneder, kan 
familien få tilbudt en bolig uden for 
asylcentret. Der er ikke krav om 
medvirken. 
 

Ordningen ændres, så tilbuddet kan 
gives efter 12 måneder. Der er fortsat 
ikke krav om medvirken. 

Asylansøgere dømt for 
kriminalitet 

Som hovedregel bliver asylansøgere 
udvist. 

Reglerne fastholdes, og tilbuddet om 
at arbejde og bo uden for centrene 
gives IKKE til asylansøgere, der er 
idømt udvisning eller en betinget eller 
ubetinget fængselsstraf. 
 

Personer på tålt ophold  Skal i dag som hovedregel opholde sig 
i Center Sandholm og underlægges 
meldepligt med henblik på at Politiet 
kan udsende den pågældende, så 
snart lejligheden byder sig. 

Der ændres ikke på reglerne for tålt 
ophold.  
 
Tilbuddet om at arbejde og bo uden 
for centrene gives IKKE til personer på 
tålt ophold. 

 


