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URU alm. del. Svar på spørgsmål 167 fra Rosa Lund (EL) stillet den 

17. februar 2021 til udenrigsministeren 
 
Spørgsmål 
Ministeren bedes redegøre for hvor mange danskere, der er mistænkt, 
sigtet, tiltalt eller straffet for kriminalitet i udlandet, som 
Udenrigsministeriet har hjulpet i de sidste ti år? Desuden bedes ministeren 
redegøre for, hvad omfanget af bistanden har været i de pågældende 
tilfælde, hvor mange penge, der er brugt på at hjælpe samt hvilke typer af 
kriminalitet, der har været tale om. 
 
Svar 
Indledningsvist kan jeg oplyse, at det følger af lov om udenrigstjenestens 
§ 1, stk. 3, at udenrigstjenesten yder bistand til bl.a. danske statsborgere og 
udlændinge med fast bopæl i Danmark.  
 
Omfanget og karakteren af udenrigstjenestens bistand fastlægges altid ud 
fra en konkret, skønsmæssig vurdering af borgerens situation samt de 
praktiske muligheder, herunder sikkerhedssituationen, 
Udenrigsministeriets tilstedeværelse og omstændighederne i øvrigt. 
Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark har således 
ikke et retskrav på bistand fra udenrigstjenesten.  
 
I perioden 2011-2020 har antallet af fængslingssager i udlandet, som 
involverer danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark, 
og som udenrigstjenesten er bekendt med, gennemsnitligt ligget på cirka 
100 personer årligt. Der er dog i de senere år set en stigning i antallet af 
fængslingssager, og aktuelt ligger tallet på 126 personer.  
 
Cirka 1/3 af fængslingssagerne omhandler narkokriminalitet, mens cirka 
2/3 omhandler anden kriminalitet, herunder økonomisk kriminalitet, vold, 
drab, voldtægt og pædofili, menneskesmugling og bandekriminalitet. 
 
Det bemærkes, at opgørelsen ovenfor ikke omfatter fremmedkrigere og 
deres børn, som er tilbageholdt i det nordøstlige Syrien. 
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Konsulær bistand til fængslede borgere kan bl.a. omfatte fængselsbesøg, 
overværelse af retsmøder, kontakt med pårørende, advokat og 
opholdslandets myndigheder.  
 
Fængslede borgere er fritaget for gebyrbetaling i forbindelse med 
udenrigstjenestens bistand. Udenrigstjenesten har imidlertid ikke 
lovhjemmel til at dække borgerens udgifter i forbindelse med fængslingen, 
herunder udgifter til mulig kaution, advokatbistand, ekstra mad eller 
drikke i fængslet mv. Alle udgifter skal således afholdes af den fængslede 
eller af betalingsvillige referencer som f.eks. egen bank, forsikringsselskab, 
pårørende eller andre.  
 
Der er ikke et særskilt budget til håndtering af disse sager. Det betyder, at 
udgifterne, herunder de timer, som bruges af de involverede 
medarbejdere, falder ind under Udenrigsministeriets driftsramme. 
Fængslingssagerne håndteres i et samarbejde mellem Udenrigsministeriets 
Borgerservice og de danske repræsentationer i udlandet. Der er til 
opgavevaretagelsen i Udenrigsministeriets Borgerservice afsat et 
fuldtidsårsværk, men også andet personale i Udenrigsministeriet kan 
bidrage til håndtering af en fængslingssag. Personalet, som håndterer 
fængslingssagerne på repræsentationerne i udlandet i samarbejde med 
Udenrigsministeriet, varetager tillige andre opgaver, herunder 
administration, pas og visum.    
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 


