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Udlændinge – og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K  

Spørgsmål til retsvirkningerne af inddragelse af opholdstilladelse

Nyborg Kommune har i efteråret oplevet, at to somaliske familier i kommunen har fået inddra-
get deres opholdstilladelse. 

Nyborg Kommune har været i kontakt med Udlændingestyrelsen flere gange, og kommunen 
har hver gang fået at vide, at børnene er Udlændingestyrelsens ansvar, når børnene ikke læn-
gere har lovligt ophold i Danmark. Det er et bærende princip i udlændingelovgivningen, at når 
en person ikke har lovligt ophold i Danmark, er personen Udlændingestyrelsens ansvar.

Den ene families sag har været genstand for pressens bevågenhed, og der er i pressen blevet 
stillet spørgsmål til sammenhængen mellem udlændingelovgivningen og lovgivningerne inden 
for kommunens kompetence.

Det er Nyborg Kommunes opfattelse, at kommunen ikke har lovhjemmel til at bevilge ydel-
ser/hjælp til udlændinge, der har fået inddraget deres opholdstilladelse.

Dette ønsker Nyborg Kommune med dette brev bekræftet af Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet. 

Nedenfor gennemgås de særlige problemstillinger, som Nyborg Kommune ønsker vejledning 
omkring.

Økonomiske ydelser m.v. og inddragelse af opholdstilladelse 
På baggrund af vejledning fra Udlændingestyrelsen, er det Nyborg Kommunes opfattelse, at 
udlændingen fra den dato, hvor der træffes afgørelse om inddragelse af opholdstilladelsen, ikke 
har lovligt ophold i Danmark. Udlændingen får en frist på 30 dage til at forlade Danmark. I de 
30 dage har borgeren dermed ikke lovligt ophold i Danmark. 

Det bevirker, at udlændingen ikke har ret til økonomiske ydelser fra kommunen, ligesom ved-
kommende heller ikke har ret til ydelser inden for beskæftigelseslovgivningen. Dette fordi det i 
de nævnte lovgivninger fremgår, at loven kun gælder for personer, der har lovligt ophold i Dan-
mark. 

I lov om en aktiv socialpolitik § 3 fremgår, at ” Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har 
ret til hjælp efter denne lov.”

I integrationslovens § 2 fremgår, at loven gælder for udlændinge med opholdstilladelse.

Det samme gør sig gældende for dagtilbudsloven, hvor det klart fremgår af § 2, stk. 2, at der er 
krav om lovligt ophold i Danmark for at få ret til ydelser efter loven.

Dette indebærer, at kommunen ikke har lovhjemmel til at tilbyde disse familier økonomisk 
hjælp, en beskæftigelsesrettet indsats og/eller tilbud i henhold til dagstilbudsloven.
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Nyborg Kommune har på den baggrund truffet afgørelse om, at de pågældende familier ikke 
længere kan modtage økonomiske ydelser, en beskæftigelsesrettet indsats og tilbud i henhold 
til dagtilbudsloven.

I de 30 dage, hvor familierne har fået frist til at forlade Danmark, har Udlændingestyrelsen an-
svaret for familiernes underhold, og familierne skal henvises til Udlændingestyrelsen, når de 
anmoder kommunen om hjælp. 

Nyborg Kommune skal venligst anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om at be-
kræfte, at ovenstående er en korrekt fortolkning af gældende lovgivning. 

Folkeskoleloven og inddragelse af opholdstilladelse
Det fremgår af folkeskolelovens § 32, at ethvert barn, der bor i Danmark, er undervisningsplig-
tigt, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning. 

Undervisningspligten omfatter undervisning i 0. til 9. klasse. 10. klasse er ikke omfattet.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at det er en betingelse for, at et barn er omfattet af under-
visningspligten, at barnet har lovligt ophold i Danmark. Det fremgår endvidere, at børn af 
asylansøgere er omfattet af udlændingelovgivningen.

Det fremgår imidlertid af folkeskolelovens § 20, at det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge 
for undervisning af børn, der bor og opholder sig i kommunen. I denne bestemmelse er der ikke 
i lovbemærkningerne et krav om lovligt ophold. 

Justitsministeriet har 8. april 2014 besvaret spørgsmål nr. 332 (Alm. Del) stillet af Martin Hen-
riksen (DF). Følgende fremgår af besvarelsen:

”Der er som udgangspunkt ikke i uddannelseslovgivningen fastsat udtrykkelige regler om krav 
til statsborgerskab eller opholdstilladelse for, at der kan ske optagelse. 

Uddannelseslovgivningen bygger på den implicitte forudsætning, at de elever og kursister, der 
søger om optagelse på en uddannelse eller et undervisningsforløb, har lovligt ophold i landet. 
Der er således i bestemmelserne ikke en særlig regulering med henblik på personer, der har 
illegalt ophold i landet”. 

”Folkeskolen
Folkeskolen er et kommunalt anliggende. Det er således kommunalbestyrelsen, der i overens-
stemmelse med folkeskoleloven tager stilling til optagelse i folkeskolen. 

Ifølge folkeskoleloven er alle børn, der bor fast her i landet, omfattet af lovens bestemmelser 
om undervisningspligt. Det samme gælder børn, der skal opholde sig her ilandet i mindst 6 må-
neder. Bestemmelserne gælder, uanset om barnet er dansk statsborger eller har statsborger-
skab i et andet land. Det afgørende er, at barnet har bopæl i Danmark, eller at barnets ophold 
er bestemt til at varemindst 6 måneder. Er opholdet oprindelig ikke bestemt til at vare i mindst 6 
måneder, indtræder undervisningspligten først fra det tidspunkt, hvor det senere alligevel viser 
sig at skulle vare mindst 6 måneder. 

Seks måneders-kravet skal generelt fortolkes til gavn for barnet, da det er folkeskolens opgave 
at sikre grunduddannelse til alle børn med bopæl her i landet. 
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Folkeskolelovens bestemmelser gælder ikke, hvis børnene er omfattet af undervisningspligt i 
medfør af anden lovgivning som f.eks. udlændingelovens § 42 g om børn af asylansøgere. 
Børn, for hvem der er indgivet ansøgning om opholdstilladelse på andet grundlag end asyl, er 
ikke omfattet af udlændingelovgivningens regler om undervisningspligt. Disse børn anses nor-
malt for omfattet af den almindelige undervisningspligt i henhold til folkeskoleloven.”

Undervisningsministeriet har 13. december 2018 besvaret spørgsmål S 319 stillet af Alex 
Ahrendtsen (DF). Følgende fremgår af besvarelsen:

” Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder i den konkrete sag fra Nyborg og kan på den 
baggrund ikke kommentere på rektorens ageren, herunder hvilke konsekvenser denne ageren 
måtte have for rektorens ansættelse.

Jeg har naturligvis en klar forventning om, at skoleledere og rektorer overholder gældende love 
og regler. Det gælder også de beslutninger, som kommunalbestyrelsen og udlændingemyndig-
hederne træffer i forhold til skolens eller institutionens virke.

Jeg kan ud fra det oplyste ikke vurdere, om det er tilfældet her, idet der ikke i lovgivningen i 
forhold til 10. klasse er fastsat eksplicit krav om opholdstilladelse som betingelse for optagelse. 
Der er heller ikke i den lovgivning, der gælder for elever i 10. klasse, hjemmel til at bortvise en 
elev, fordi elevens opholdstilladelse bortfalder.”

Nyborg Kommune har telefonisk forespurgt Undervisningsministeriet om, hvordan folkeskole-
lovens regler skal fortolkes i de tilfælde, hvor et barn har fået inddraget sin opholdstilladelse og 
har fået en frist på 30 dage til at udrejse af landet. Undervisningsministeriet oplyser, at folke-
skoleloven er sekundær i forhold til udlændingeloven. Undervisningsministeriet henviser til Ju-
stitsministeriets svar af 8. april 2014 og henviser herudover Nyborg Kommune til Udlændinge- 
og Integrationsministeriet for yderligere vejledning.

Nyborg Kommune skal derfor anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om vejledning i, 
hvorvidt Nyborg Kommune er forpligtet til at tilbyde undervisning i 0. til 9. klasse og 10. klasse i 
medfør af folkeskoleloven i de 30 dage fra udlændingen har fået inddraget sin opholdstilladelse 
til fristen for udrejse. 

Hvis Kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde undervisning i de 30 dage, bedes det oplyst, om 
kommunen lovligt kan tilbyde undervisning i folkeskolens 0. til 9. klasse og 10. klasse i de 30 
dage. 

Folkeskoleloven og asylansøgere
I den ene af Nyborg Kommunes sager har nogle af børnene ansøgt om asyl, efter at foræl-
drene har fået inddraget deres opholdstilladelse. 

Det er denne sag, der har været omtalt i pressen, og hvor rektor på Nyborg Gymnasium, der 
driver 10. klasse for Nyborg Kommune, har udtalt, at børnene fortsat kan gå i skole. 

Alex Ahrendtsen (DF) har i den forbindelse stillet før omtalte § 20 spørgsmål til Undervisnings-
ministeren. Han spørger bl.a. til ministerens holdning til, at rektor på Nyborg Gymnasium vil 
trodse Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på ophold til en somalisk familie. Ministeren 
svarer som ovenfor beskrevet bl.a., at der ikke i lovgivningen om 10. klasse er fastsat eksplicit 
krav om opholdstilladelse som betingelse for optagelse, og at der ikke i den lovgivning, der 
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gælder for elever i10. klasse, er hjemmel til at bortvise en elev, fordi elevens opholdstilladelse 
er bortfaldet.

Nyborg Kommune har kontaktet Undervisningsministeriet og forespurgt, hvordan undervis-
ningsministerens svar skal forstås, idet der er tale om børn, der har ansøgt om asyl. 

Undervisningsministeriet har oplyst, at det forhold, at børnene har ansøgt om asyl, ikke har 
været inddraget i svaret. Ministeriet oplyser, at folkeskoleloven ikke er gældende i de tilfælde, 
hvor børnene er omfattet af udlændingeloven. Idet børnene har ansøgt om asyl, er de dermed 
ikke omfattet af folkeskoleloven, men derimod af udlændingeloven.

Nyborg Kommune skal anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om at bekræfte, at Ny-
borg Kommune ikke lovligt kan tilbyde undervisning i folkeskolens 0. til 9. klasse og 10. klasse i 
medfør af folkeskoleloven til børn, der har ansøgt om asyl.

Venlig hilsen

Christine Stæhr Andersen
jurist
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