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Retsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Retsudvalget har den 11. september 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1779 

(alm. del) efter ønske fra Kristian Hegaard (RV) til udlændinge- og integrationsmi-

nisteren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 1779: 

 

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 3. september 2020 om kritikken fra 

Europarådets Komité til forebyggelse af tortur (CPT) redegøre for, om og i givet 

fald hvilke mindre indgribende foranstaltninger myndighederne har anvendt over-

for de personer, der opholder sig på Ellebæk, før de pågældende er blevet anbragt 

der? 

 

Svar: 

 

Det er regeringens klare holdning, at udlændinge uden lovligt ophold i Danmark 

har en forpligtelse til at udrejse af landet hurtigst muligt, ligesom de har pligt til at 

samarbejde med myndighederne. Det er derfor en vigtig prioritet for regeringen, 

at de danske myndigheder har de bedst mulige forudsætninger for at sikre samar-

bejde om eksempelvis udlændinges udrejse. 

 

Myndighederne har en række redskaber i udlændingeloven, som de kan gøre brug 

af for at sikre samarbejdet om en udlændings udrejse, herunder frihedsberøvelse 

efter udlændingelovens § 36. Frihedsberøvelse er dog altid det sidste redskab i 

værktøjskassen og anvendes kun, når mindre indgribende foranstaltninger efter 

udlændingelovens § 34 ikke er tilstrækkelige. Efter § 34 kan en udlænding blive 

pålagt melde- og opholdspligt, ligesom udlændingen kan blive pålagt at deponere 

sit pas, anden rejselegitimation og billet hos politiet. Derudover er indkvarterings- 

og ydelsessystemet indrettet for bedst muligt at kunne understøtte, at udlændin-

ge uden lovligt ophold samarbejder omkring deres udrejse. 

 

Det bemærkes, at det altid vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag, hvilke 

værktøjer der skal tages i brug for at sikre samarbejdet om udlændingens udsen-
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delse, og hvorvidt en frihedsberøvelse vil medvirke til, at udlændingen kan udsen-

des. 

 

Ved frihedsberøvelse af udlændinge efter udlændingelovens § 36 vil der altid ske 

en proportionalitetsvurdering, som vil blive efterprøvet af domstolene ved den 

efterfølgende domstolsprøvelse af frihedsberøvelsen efter udlændingelovens § 

37. 
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