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Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 17. januar 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 361 (alm. del) efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 361: 

 

Vil ministeren oplyse, hvor mange personer på tålt ophold, der hhv. har fået 

lempet eller helt ophævet deres melde- og/eller opholdspligt som følge af 

højesterets dom af 17. januar 2017 (sagsnr. 217/2016) vedrørende opholds- og 

meldepligt for en udlænding på tålt ophold? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af den del af 

spørgsmålet, der vedrører meldepligt indhentet bidrag fra Rigspolitiet, som har 

oplyst følgende: 

 

”Pr. . aj 8 har tre udlæ di ge på tålt ophold fået ophævet 
deres opholds- og meldepligt ved dom. Det fremgår af dommene, at 

der på ny vil kunne træffes afgørelse om meldepligt i forhold til de 

pågældende.  

 

Pr. 1. maj 2018 har Udlændingestyrelsen truffet afgørelse om 

ophævelse af opholdspligten i forhold til 12 udlændinge på tålt 

ophold.  

 

Sagerne vedrørende de i alt 15 udlændinge er under behandling i 

Rigspolitiet med henblik på at træffe nye afgørelser om meldepligt, 

herunder stedet for afviklingen af meldepligten og meldepligtens 

omfang, på baggrund af retningslinjer, der er fastsat af Udlændinge- 

og I tegratio s i isteriet.” 
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Ministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, der 

vedrører opholdspligt indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som har oplyst 

følgende: 

”Til brug for besvarelse af spørgsmål 361, stillet af Udlændinge- og 

Integrationsudvalget den 17. januar 2018, kan Udlændingestyrelsen 

oplyse følgende: 

Udlændingestyrelsen har siden Højesterets dom af 17. januar 2017 

ophævet opholdspligten for i alt 12 udlændinge på tålt ophold.   

9 afgørelser om ophævelse af opholdspligten blev truffet i 

umiddelbar forlængelse af Højesterets dom, mens de øvrige 

3 afgørelser blev truffet efterfølgende som led i styrelsens løbende, 

ordinære revurdering af de pågældendes opholdspligt. Der er i alle 12 

sager lagt afgørende vægt på kriterierne i Højesterets dom.  

Ved Østre Landsrets dom af 6. april 2017 og ved domme afsagt af 

Retten i Herning af 11. januar 2018 og 21. februar 2018 har yderligere 

3 udlændinge på tålt ophold fået ophævet deres opholdspligt. 

Dommen af 21. februar 2018 er anket. ” 

 

 

Inger Støjberg  
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