
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2021

Forslag
til

Lov om ændring af udlændingeloven
(Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov om

foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme)

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1513 af 22.
oktober 2020, som ændret senest ved lov nr. 2230 af 29.
december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 37 a indsættes som stk. 8-10:
»Stk. 8. Hjemrejsestyrelsen kan, hvis det er nødvendigt

med henblik på at sikre en udlændings udrejse, pålægge en
udlænding, der efter reglerne i kapitlerne 1 og 3-5 a ikke har
ret til at opholde sig her i landet, at lade sig undersøge for en
sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme
og andre overførbare sygdomme. En udlænding, der ikke
efterkommer Hjemrejsestyrelsens pålæg efter 1. pkt., kan
om nødvendigt ved politiets bistand og under anvendelse af
den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets
virksomhed fremstilles for en sundhedsperson, jf. sundheds‐
lovens § 6, til undersøgelse for en sygdom omfattet af lov
om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme. Hjemrejsestyrelsens pålæg efter 1. pkt. kan på‐
klages til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Klagen
tillægges opsættende virkning, hvis påklage sker, inden 7
dage efter at pålægget er meddelt udlændingen.

Stk. 9. Sundhedsmyndighederne, sundhedspersoner, sund‐
hedsvæsenet og Hjemrejsestyrelsen kan i forbindelse med
en undersøgelse omfattet af stk. 8 uden udlændingens sam‐
tykke behandle personoplysninger, herunder helbredsoplys‐
ninger, i det omfang, behandlingen er nødvendig for udlæn‐
dingens udrejse.

Stk. 10. Hjemrejsestyrelsen kan uden udlændingens sam‐
tykke videregive oplysninger omfattet af stk. 8 og 9 til andre
lande og private aktører i det omfang, videregivelsen er
nødvendig for udlændingens udrejse.«

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis
de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.
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