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Hermed sendes supplerende besvarelse af spørgsmål nr. 433 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. december 

2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 433 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren som opfølgning på samrådet den 17. december 
2020 vedr. løsladte radikaliseringsmistænkte, jf. samrådsspm. I, 
oversende en oversigt over følgende: 

- hvor mange af de 228 indberettede, løsladte personer er 
danske statsborgere, 

- hvor mange af de 228 indberettede, løsladte personer er 
dømt til udvisning, 

- og hvor mange af de udvisningsdømte er blevet udvist eller 
på vej til at blive udvist af Danmark?” 

 

Svar: 

 

Som anført i Justitsministeriets besvarelse af 18. januar 2021 af spørgsmål 

433 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg har Justitsministeriet anmodet 

Udlændinge- og Integrationsministeriet om en udtalelse for så vidt angår 

den del af spørgsmålet, der omhandler, hvor mange af de udvisningsdømte 

der er blevet udsendt eller er på vej til at blive udsendt af Danmark.  

 

Justitsministeriet har nu modtaget bidraget fra Udlændinge- og Integrations-

ministeriet, som har oplyst følgende: 

 

”Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besva-
relsen af spørgsmålet indhentet et bidrag fra Hjemrejsestyrelsen 
baseret på en liste fra Rigsadvokaten over de 46 personer, der er 
udvist ved dom, ifølge tabel 2 i justitsministerens besvarelse af 
spørgsmål 433 af 18. januar 2021. 
 
Hjemrejsestyrelsen kan oplyse følgende om de 46 udvisnings-
dømte: 
 

 34 af de 46 er udsendt (32 af politiet og to af Hjemrejse-
styrelsen). For så vidt angår én af de 32 personer, som er 
udsendt af politiet bemærkes det, at selve udsendelsen er 
sket i forbindelse med en sag vedr. udsendelse til afso-
ning i hjemland, som ikke er overdraget ved ressortover-
dragelsen fra politiet til Hjemrejsestyrelsen. 

 Syv af de 46 har verserende udsendelsessager i Hjemrej-
sestyrelsen. Det betyder, at de er er til stede i Danmark, 
og at Hjemrejsestyrelsen aktivt arbejder med at gennem-
føre udsendelser af disse.  

 Tre af de 46 kan alene findes med afgørelser om udvis-
ningen i Udlændingestyrelsens afgørelser samt informa-
tion om nationaliteterne på de pågældende. Da alle afgø-
relserne er fra før 2019, og da nationaliteterne er EU-
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lande, indikerer det, at disse tre kan være udsendt af po-
litikredse før 2019. Udsendelser foretaget af politikredse 
før 2019 er ikke med i det data, der blev overdraget ved 
ressortoverdragelsen fra politiet til Hjemrejsestyrelsen.  

 Én er efterlyst. 
 Én er på tålt ophold og afsoner dom i Tyskland til 2026. 

Det bemærkes, at vedkommende ikke nødvendigvis skal 
tilbage til Danmark efter endt afsoning i Tyskland. Dette 
beror i første omgang på en eventuel anmodning fra 
Tyskland til Danmark efter endt afsoning. Afgørelsen på 
en eventuel anmodning fra Tyskland træffes af Udlæn-
dingestyrelsen. 

 
Data er trukket dels fra Hjemrejsestyrelsens fagsystem d. 15. ja-
nuar 2021 og dels fra data overdraget til Hjemrejsestyrelsen den 
1. august 2020 fra politiet, og som har været registreret i politiets 
sagsstyringssystem (POLSAS). Den efterfølgende bearbejdning 
af POLSAS-data er foretaget af Hjemrejsestyrelsen. Begge sy-
stemer er journaliserings- og sagsstyringssystemer og ikke 
egentlige statistiksystemer. Opgørelsen kan derfor være behæf-
tet med en vis usikkerhed.” 

 

Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen indhentet udtalelse 

fra Rigspolitiet, som har oplyst følgende: 

 

”Af den supplerende besvarelse fra Hjemrejsestyrelsen fremgår 
det, at 34 af de 46 udvisningsdømte udlændinge er udsendt (32 
af politiet og to af Hjemrejsestyrelsen). For så vidt angår én af 
de 32 personer, som er udsendt af politiet, har Hjemrejsestyrel-
sen bemærket, at selve udsendelsen er sket i forbindelse med en 
sag vedrørende udsendelse til afsoning i hjemland, som ikke er 
overdraget ved ressortoverdragelsen fra politiet til Hjemrejse-
styrelsen.    
 
Rigspolitiet kan for så vidt angår denne persongruppe oplyse, at 
den pågældende udlænding er udsendt til fortsat afsoning i 
hjemlandet.  
 
Af den supplerende besvarelse fra Hjemrejsestyrelsen fremgår 
det endvidere, at tre af de 46 udvisningsdømte udlændinge alene 
findes med afgørelser om udvisningen i Udlændingestyrelsens 
afgørelser samt information om nationaliteterne på de pågæl-
dende. Hjemrejsestyrelsen har bemærket, at alle afgørelserne er 
fra før 2019, og da nationaliteterne er EU-lande, indikerer det, 
at disse tre kan være udsendt af politikredsene før 2019. Udsen-
delser foretaget af politikredsene før 2019 er ikke med i det data, 
der blev overdraget ved ressortoverdragelsen fra politiet til 
Hjemrejsestyrelsen.    
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Rigspolitiet kan for så vidt angår denne persongruppe oplyse, at 
én af disse personer er udsendt før 2019, én er udsendt efter 2019 
og én er udsendt til fortsat afsoning i hjemlandet.  
 
Endelig fremgår det af Hjemrejsestyrelsens supplerende besva-
relse, at én person er efterlyst.  
 
Rigspolitiet kan for så vidt angår denne person oplyse, at pågæl-
dende pr. 31. januar 2021 fortsat ses at være efterlyst.”  

 

For så vidt angår de syv udlændinge, som aktuelt har verserende udsendel-

sessager i Hjemrejsestyrelsen, har jeg anmodet den særlige indsatsgruppe, 

som skal arbejde på at styrke indsatsen i forhold til løsladte terrordømte og 

radikaliserede – den såkaldte Bjelkegruppe, som blev nedsat i december 

2020 hvor også Hjemrejsestyrelsen deltager, om at se på, om der kan peges 

på tiltag eller andet, som kan fremskynde udsendelsen af disse personer. 
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