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Spørgsmål nr. 267 (Alm. del) fra Folketingets Udenrigsudvalg:  

 

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange gange danske domstole 
i de sidste 10 år har undladt at udvise udenlandske kriminelle 
som følge af afgørelser fra Den Europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol?” 

 

Svar: 

 

1. Min holdning er meget klar. Jeg mener, at udlændinge, der begår alvor-

lig kriminalitet i Danmark, skal udvises af landet. Jeg vil som justitsmini-

ster arbejde for, at vi har de bedste muligheder for at udvise kriminelle 

udlændinge. 

 

Derfor er der også som led i aftalen om Bandepakke III – Bander bag 

tremmer – som regeringen den 24. marts 2017 indgik med Socialdemokra-

tiet og Dansk Folkeparti, nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger mulig-

hederne for i højere grad at udvise udlændinge, der deltager i rocker- og 

banderelaterede aktiviteter og kriminalitet. 

 

Regeringen har bedt arbejdsgruppen om at afslutte sit arbejde inden ud-

gangen af september måned, så eventuelle forslag til lovændringer kan 

fremsættes inden udgangen af 2017. 

 

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Politiets sagsstyringssystem POLSAS indeholder ikke oplys-
ninger om, i hvor mange sager danske domstole har undladt at 
udvise udenlandske kriminelle som følge af afgørelser fra Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det er derfor ikke 
muligt ved elektronisk udtræk fra POLSAS at tilvejebringe de 
ønskede oplysninger.” 
 

 

 


