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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 2. februar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 291 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 291: 

 

Vil ministeren redegøre for, om udlændinge i Danmark, der er bandemedlemmer, 

må anses for en fare for statens sikkerhed eller for en alvorlig trussel mod den 

offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, og vil ministeren i bekræftende fald 

redegøre for, hvorfor de mange udenlandske bandemedlemmer ikke er blevet 

udvist? 

 

Svar: 

 

1. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at det følger af udlændinge-

lovens § 25, nr. 1, at en udlænding kan udvises administrativt, hvis udlændingen 

må anses for en fare for statens sikkerhed. En sådan afgørelse træffes af Udlæn-

dinge- og Integrationsministeriet og kan indbringes for domstolene efter reglerne 

i udlændingelovens kapitel 7 b.  

 

Vurderingen af, hvorvidt en udlænding må anses for en fare for statens sikkerhed, 

foretages af justitsministeren på baggrund af en indstilling fra Politiets Efterret-

ningstjeneste. Denne vurdering lægges til grund ved Udlændinge- og Integrati-

onsministeriets afgørelse af sagen, jf. udlændingelovens § 45 b, stk. 1. 

 

Hensynet til statens sikkerhed omfatter særligt de interesser, der værnes af straf-

felovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og 

kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder.).  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan endvidere oplyse, at det følger af 

udlændingelovens § 25, nr. 2, at en udlænding kan udvises, hvis udlændingen må 

anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. 

Sådanne afgørelser træffes administrativt af Udlændingestyrelsen med klagead-

gang til Udlændingenævnet. 
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Der sigtes her mod tilfælde, hvor en udlænding, uden at den pågældende må 

anses for en fare for statens sikkerhed, jf. udlændingelovens § 25, nr. 1, foretager 

handlinger, der indebærer en alvorlig trussel mod den offentlige samfundsorden 

eller befolkningens sikkerhed eller sundhed. 

 

Det kan f.eks. være tilfælde, hvor en udlænding ved sin planlægning af, tilskyndel-

se til eller aktive deltagelse i en voldelig demonstration må anses for en alvorlig 

trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed, uden at der herved dog er fare 

for statens sikkerhed.  

 

Det kan endvidere være, hvis udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod 

den offentlige sundhed eller sikkerhed, f.eks. ved at tilskynde til anvendelsen af 

biologiske, kemiske eller nukleare våben eller kampstoffer. 

 

Også tilfælde, hvor der først og fremmest er tale om trusler mod et andet lands 

offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, vil kunne være omfattet af bestemmel-

sen, hvis truslen mere indirekte indebærer en trussel mod den danske offentlige 

orden, sikkerhed eller sundhed. 

 

Det følger af udlændingelovens § 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 

bl.a. § 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks interna-

tionale forpligtelser, jf. dog § 26 b om udvisning af udlændinge, der er omfattet af 

EU-reglerne. Om udvisning vil kunne ske, afhænger derfor altid af en konkret vur-

dering, hvori det bl.a. indgår, om udlændingen har et familieliv i Danmark og 

længden af udlændingens ophold i Danmark. 

 

2. Jeg vil gerne understrege, at det er regeringens klare holdning, at kriminelle 

udlændinge, herunder bandemedlemmer, som misbruger deres ophold i Danmark 

til at begå kriminalitet, ikke har noget at gøre i det danske samfund. Det skal have 

mærkbare konsekvenser, hvis man vælger at følge en kriminel løbebane, og det er 

derfor også regeringens holdning, at kriminelle udlændinge skal udvises i videst 

muligt omfang. 
 

 

Mattias Tesfaye  
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Øzlem Akar  

 


