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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har efter ønske fra Peter Skaarup (DF) den 28. 

oktober 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 73 (alm. del) til udlændinge-, integrations- og 

boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 73: 

 

Ministeren bedes som opfølgning på svar på UUI alm. del – spm. 39, oplyse, om der fortsat 

er 13 udlændinge på tålt ophold, som er forsvundet for de danske myndigheder? Og i 

givet fald bedes ministeren oplyse, om de danske myndigheder gør noget aktivt – udover 

at efterlyse de pågældende – for at finde dem? 

 

Svar: 

 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der har 

oplyst at der pr. 10. november 2015 er 16 udlændinge ud af i alt 64 udlændinge på tålt 

ophold, der ikke overholder opholdspligten, er uden kendt opholdssted og dermed er 

forsvundet eller formodes udrejst. 

 

Jeg har endvidere til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har 

oplyst følgende: 

 
”Rigspolitiet kan oplyse, at 16 af de 64 udlændinge, der aktuelt er på tålt 
ophold, pr. den 9. november 2015 var efterlyst i Det Centrale Kriminalregi-
ster, fordi de ikke opholder sig i Center Sandholm, og politiet ikke i øvrigt har 
kendskab til deres opholdssted. 
 
For så vidt angår grundlaget for og betydningen af en efterlysning i Det Cen-
trale Kriminalregister kan Rigspolitiet henvise til sin udtalelse gengivet i 
Justitsministeriets besvarelse af 5. marts 2015 af spørgsmål nr. 367 (Alm. 
del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik. 
 
Det bemærkes, at der overordnet er en gruppe af udlændinge på tålt op-
hold, der har opholdt sig lovligt i Danmark i en årrække, inden de blev udvist 
for kriminalitet og kom på tålt ophold. Disse udlændinge vil ofte fortsat have 
en vis tilknytning til det danske samfund i form af f.eks. familie og venner. 
Herudover er der en gruppe af udlændinge på tålt ophold, som ikke tidligere 
har haft lovligt ophold, og som derfor ikke har eller alene har en begrænset 
tilknytning til landet. Hovedparten af de udlændinge, som spørgsmålet dre-
jer sig om, tilhører den sidstnævnte gruppe. 
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Rigspolitiet kan oplyse, at Rigspolitiet – ud over en efterlysning i Det Centra-
le Kriminalregister – har gennemført målrettede, opsøgende eftersøgninger 
i sager, hvor der foreligger oplysninger om mulige tilholdssteder (f.eks. 
adresser på familiemedlemmer, venner mv.). Dette har imidlertid ikke ført 
til, at de pågældende udlændinge er blevet fundet. 
 
Mulighederne for at iværksætte en mere målrettet eftersøgning af udlæn-
dinge på tålt ophold, der ikke har haft nogen eller alene har meget begræn-
set tilknytning til det danske samfund, er begrænsede. En gennemgang af 
sagerne har således vist, at der kun i et fåtal af disse sager foreligger oplys-
ninger om mulige tilholdssteder, som en målrettet eftersøgning vil kunne 
rette sig imod. 
 
Det skal endeligt bemærkes, at Rigspolitiet følger op på oplysninger om til-
holdssted, i det omfang sådanne oplysninger tilgår.” 

 

Som jeg har understreget mange gange, er udlændinge på tålt ophold uønskede, og de 

skal sendes ud af landet, så snart muligheden opstår.  

 

Det er uacceptabelt, at der er udlændinge på tålt ophold, som holder sig skjult for myn-

dighederne og dermed ikke overholder den opholds- og meldepligt, de er pålagt.  

 

Derfor er jeg ved at overveje initiativer, der kan medvirke til at sikre en bedre overholdel-

se af opholds- og meldepligten. Jeg vil i den forbindelse bl.a. se nærmere på muligheden 

for gennem frihedsberøvelse at gribe hurtigt ind over for udlændinge på tålt ophold, der 

ikke overholder deres forpligtelser. Der vil også blive set på muligheden for mere konse-

kvent nedsættelse af de økonomiske ydelser, og om den gældende ordning med brug af 

fodlænke kan skærpes.  

 

 

 

Inger Støjberg 

/ 

Frederik Gammeltoft 


