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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 19. april 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 18 til L 156 efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 18 til L 156: 

 

Vil i istere  redegøre for, o  lovforslaget ” ed sikkerhed” vil ra e e  
herboende vanekriminel udlænding og EU-borger, der siden barnsben har boet i 

Danmark, har størstedelen af sin familie i Danmark, har ægteskab og 

forældremyndighed over børn i Danmark og dårligt taler sproget i det land, hvori 

han er statsborger? Kan en sådan sikkerhed ikke gives, bedes ministeren anvise 

forslag til stra i ger af lovforslaget, så love  også ” ed sikkerhed” vil ra e e  
vanekriminel med kriminalitet som vold, trusler, bedrageri, røverier, 

hjemmerøverier, tricktyverier m.m., som nævnt i første led af spørgsmålet. 

 

Svar: 

 

1. Det følger af udlændingelovens § 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 

§§ 22-24 og § 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks 

internationale forpligtelser, jf. dog § 26 b. 

 

Det følger af udlændingelovens § 26 b, at for udlændinge, som er omfattet af EU-

reglerne, kan udvisning kun ske i overensstemmelse med de principper, der efter 

EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed. 

 

Efter de gældende regler skal en udlænding således udvises efter 

udlændingelovens §§ 22-24 (udvisning ved dom), medmindre det ”med 

sikkerhed” er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, eller, for 

udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, i strid med de principper, der efter 

EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed. 

 

2. Ét af elementerne i den politiske aftale af 24. marts 2017 om en ny rocker- og 

bandepakke (Bandepakke III) var, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle 

undersøge mulighederne for i højere grad at udvise udlændinge, der deltager i  
rocker- og banderelaterede aktiviteter og kriminalitet.  
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Den 12. oktober 2017 afgav arbejdsgruppen fem anbefalinger. Det er 
Udlændinge- og Integrationsministeriets vurdering, at anbefalingerne afdækker et 
yderligere rum for udvisning, og at det kan anvendes generelt over for kriminelle 
udlændinge.  
 

Med lovforslaget gennemføres de af arbejdsgruppens anbefalinger, som kræver 

lovændringer. Formålet med lovforslaget er således at udnytte det rum for 

yderligere udvisning, som arbejdsgruppen har afdækket og dermed sikre, at der 

fremover i videre grad sker udvisning i sager, hvor dette i dag ikke er tilfældet.    

 

Om der, herunder inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser, 

kan ske udvisning i den enkelte sag, beror på en konkret og samlet vurdering af 

omstændighederne i den konkrete sag. Denne vurdering foretages af domstolene. 

 

3. Det er regeringens klare politik, at udlændinge, der begår kriminalitet, ikke er 

velkomne i Danmark, og det har fra dag ét været regeringens ambition at sikre, at 

vi har de bedste muligheder for at udvise kriminelle udlændinge.  

 

Regeringen overvejer derfor også løbende, om der kan tages yderligere tiltag for 

at sikre, at der i videst muligt omfang sker udvisning af kriminelle udlændinge.  

 

 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Jesper Gori 

 


