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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 224 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2020. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 224 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren på baggrund af besvarelse af REU alm. del - 

spørgsmål 328 (2018-19, 1. samling) oplyse, hvor mange perso-

ner i politiets banderegister, der ikke er danske statsborgere, og 

om udlændinge, der er registreret hos politiet som rocker- og 

bandemedlemmer, kan søge om og modtage dansk indfødsret, 

imens de står noteret i politiets banderegister?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet udta-

lelser fra henholdsvis Rigspolitiet og Udlændinge- og Integrationsministe-

riet.  

 

Rigspolitiet har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at der i Politiets Efterforskningsstøtte-

database (PED) optages relevante oplysninger om personer, der 

er dømt, sigtet eller mistænkt for at have begået eller ville begå 

et strafbart forhold, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1079 af 

20/9/2017 (PED-bekendtgørelsen). 

 

Rigspolitiet kan på baggrund af en samkøring af oplysninger fra 

PED med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) op-

lyse, at blandt de i alt 1.238 personer, som den 20. november 

2020 var registreret som rockere eller bandemedlemmer i PED, 

havde 1.075 personer dansk statsborgerskab, mens 163 personer 

havde et udenlandsk statsborgerskab.” 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst følgende:  

 

”En registrering i politiets banderegister er ifølge indfødsretsaf-

talen, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2020 om 

naturalisation, ikke til hinder for optagelse på et lovforslag om 

indfødsrets meddelelse, hvis den pågældende ikke er dømt for 

bandekriminalitet og i øvrigt opfylder vandelskravet og de andre 

fastsatte krav, der følger af aftalen.  

 

Vandelskravet indebærer bl.a., at personer idømt en ubetinget 

fængselsstraf på 1 år eller derover er permanent udelukket fra 

dansk indfødsret. Det indebærer endvidere følgende udgangs-

punkter for så vidt angår ubetingede frihedsstraffe under 1 år: 

 en ubetinget frihedsstraf op til 60 dage er til hinder for opta-

gelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse i 12 år fra 

straffens udståelse (prøveløsladelsestidspunktet),  
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 en ubetinget frihedsstraf på 60 dage og op til 6 måneder er 

til hinder for optagelse på et lovforslag om indfødsrets med-

delelse i 15 år fra straffens udståelse (prøveløsladelsestids-

punktet), og  

 en ubetinget frihedsstraf på 6 måneder og op til 1 år er til 

hinder for optagelse på et lovforslag om indfødsrets medde-

lelse i 18 år fra straffens udståelse (prøveløsladelsestids-

punktet). 

 

Det følger herudover af indfødsretsaftalen, at en ansøger bl.a. er 

udelukket fra optagelse på et lovforslag om indfødsrets medde-

lelse, hvis ansøgeren er dømt for bandekriminalitet (straffelo-

vens § 81 a). Hvis en ansøger er sigtet for en lovovertrædelse, 

vil ansøgeren heller ikke kunne optages på et lovforslag om ind-

fødsrets meddelelse, så længe sigtelsen opretholdes. 

 

En ansøger, der – efter at være blevet optaget på et lovforslag – 

bliver sigtet for en lovovertrædelse, vil blive taget af lovforsla-

get. 

 

En ansøger skal som udgangspunkt også deltage i en kommunal 

grundlovsceremoni efter lovforslagets vedtagelse for at opnå 

dansk indfødsret, hvor det i den forbindelse er en betingelse, at 

ansøgeren på tidspunktet for ceremonien opfylder vandelskra-

vet, herunder at ansøgeren ikke er sigtet for en lovovertrædelse. 

 

Det bemærkes, at udlændinge- og integrationsministeren har til 

hensigt at indkalde til forhandlingerne om en justering af ind-

fødsretsaftalen, herunder vandelskravet, på denne side af års-

skiftet med henblik på, at forhandlingerne kan finde sted i be-

gyndelsen af det nye år. 

 

Det bemærkes endvidere, at regeringen – som det også fremgår 

af regeringens lovprogram – har til hensigt at fremsætte et lov-

forslag om ændring af indfødsretsloven, hvorefter personer, som 

dømmes for visse typer af alvorlig bandekriminalitet, der er til 

alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, i forbindelse med 

straffesagens afgørelse, ved dom kan frakendes deres danske 

indfødsret, medmindre de derved bliver statsløse.” 

 

 


