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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget  
Folketinget 
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1240 København K 

Medlem af Folketinget Simon Emil Ammitzbøll (LA) har den 22. december 2015 stillet 

følgende spørgsmål nr. 7 til L 87 til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 7 til L 87: 

 

Kan ministeren bekræfte, at politiet med L 87 ikke får nye metoder til visitation, men at 

politiet får mulighed for at anvende allerede gældende metoder til at visitere efter ting, 

der i dag ikke er hjemmel til? 

 

Svar: 

 

Regeringen har den 10. december 2015 fremsat et lovforslag, der indeholder en række 

stramninger af vilkårene på asylområdet, herunder regler om kontrol af og inddragelse af 

asylansøgeres midler. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring. 

 

Lovforslaget indeholder bl.a. – som opfølgning på regeringens asylpakke – forslag om at 

gøre det muligt for myndighederne at visitere en asylansøger med henblik på at kontrolle-

re, om den pågældende er i besiddelse af aktiver, der kan anvendes til dækning af udgif-

terne til asylansøgerens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige 

ydelser eller ophold på et indkvarteringssted omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. 

 

Efter de allerede gældende regler foretager politiet bl.a. visitation af en udlændings tøj 

ved undersøgelsen af, om udlændingen er i besiddelse af dokumenter og genstande, der 

må antages at være af betydning for at fastslå den pågældendes identitet eller tilknytning 

til andre lande. 

 

I bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse er det udtrykkeligt forudsat, at politiet, 

når det skal kontrolleres, om en udlænding har tilstrækkelige midler til at dække udgifter-

ne til sit og sin families underhold mv., fremover anvender de samme redskaber i form af 

bl.a. visitation, som politiet allerede efter de gældende regler anvender i relation til do-

kumenter og genstande, der må antages at være af betydning for at fastslå den pågæl-

dendes identitet eller tilknytning til andre lande. 

 

Den gældende praksis for anvendelse af visitation af en udlænding vil således blive opret-

holdt uændret. 

 

Lovforslaget indebærer således ikke nogen ændring i den måde, hvorpå en visitation vil 

blive gennemført. Visitationen af udlændingen vil således også fremover have karakter af 
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en legemsbesigtigelse, hvor politiet dels besigtiger, om udlændingen medbringer aktiver, 

dels undersøger det tøj, som udlændingen er iført, men hvor der ikke sker nogen undersø-

gelse af det menneskelige legeme.  

 

Det bemærkes, at visitation efter den foreslåede bestemmelse vil være underlagt de al-

mindelige principper i retsplejeloven, herunder proportionalitets- og skånsomhedsgrund-

sætningerne i retsplejelovens § 792 e, stk. 1 og 2. Dette indebærer bl.a., at indgrebet skal 

foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader, og at indgreb, der ellers kan føles 

krænkende for blufærdigheden, så vidt muligt kun foretages af personer af samme køn 

som den undersøgte eller af sundhedspersonale 
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