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Spørgsmål nr. 1488 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at 

asylcentre ikke fungerer som hjemsted for udenlandske tyve-

bander, jf. artiklen "Fire østeuropæere anholdt og varetægts-

fængslet: Asylcenter hjemsted for tyvebande", dagbladetholste-

bro-struer.dk den 16. juni 2020”

Svar:

Det er dybt uacceptabelt, at udlændinge indrejser i Danmark og begår kri-

minalitet, og det er min klare holdning, at kriminelle udlændinge, der kan 

udvises, skal udvises. 

Butikstyveri skaber store frustrationer og utryghed hos de erhvervsdrivende 

og hos kunderne. Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, der dels 

skærper bødestraffen for butikstyveri, så den laveste bødetakst hæves til 

mindst 1.000 kr., dels sikrer, at en bøde for butikstyveri altid skal være større 

end værdien af det, der er stjålet. Det vil også fremgå af lovforslaget, at der 

skal ske udvisning af udlændinge, der i førstegangstilfælde straffes for bu-

tikstyveri, i det omfang det ikke vil være i strid med Danmarks internatio-

nale forpligtelser.

Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en ud-

talelse fra Midt- og Vestjyllands Politi, der har oplyst, at 

der den 7. august 2020 faldt dom i den sag, som er nævnt 

i artiklen. De fire tiltalte blev idømt fængsel på imellem 

30 og 60 dage samt udvist med indrejseforbud i 6 år. De 

tiltalte modtog dommen og accepterede fortsat varetægts-

fængsling til udvisning kan finde sted.  

Rigspolitiet kan oplyse, at kriminalitet begået af udlæn-

dinge, der ikke har fast bopæl eller lovligt ophold i Dan-

mark, er et prioriteret indsatsområde for politiet. Det er 

Rigspolitiets umiddelbare vurdering, at disse udlændige 

kun opholder sig i Danmark i kortere perioder, og at en-

kelte kan have internationale forbindelser og netværk. 

Rigspolitiet følger i øvrigt løbende udviklingen inden for 

organiseret berigelseskriminalitet, herunder kriminalitet 

begået af udlændinge uden fast bopæl i Danmark, samt 

den internationale udvikling på området.”
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