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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 9. marts 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 342 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og integra-

tionsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 342: 

 

Vil ministeren i forlængelse af svar på UUI alm. del - på spm. 291, hvor ministeren 

svarer "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", oplyse, hvor 

mange af de 163 udlændinge der var registreret som rocker- og bandemedlemmer 

i Rigspolitiets Efterforskningsstøttedatabase (PED) den 20. november 2020, jf. svar 

på REU alm. del - spm. 224, der siden er blevet udvist af Danmark? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet et bidrag fra Justitsministeriet, der på baggrund af bidrag fra Rigsadvo-

katen har oplyst følgende: 

 

”Besvarelse  af spørgs ål r. 224 Al . del  fra Folketi gets Retsudvalg ved-
rører, hvor mange personer der i Politiets Efterforskningsstøttedatabase 

(PED) er registreret som rockere eller bandemedlemmer med et udenlandsk 

statsborgerskab. Oplysningerne i besvarelsen baserede sig på et datatræk fo-

retaget af Rigspolitiet den 20. november 2020. Rigspolitiet har oplyst, at Rigs-

politiet ikke er i besiddelse af dette datatræk, og at datatrækket ikke kan 

genskabes, da data i PED er dynamisk. Til brug for besvarelsen af det forelig-

gende spørgsmål har Rigspolitiet derfor den 23. marts 2021 foretaget et nyt 

datatræk. 

 

Rigspolitiet har således på baggrund af en samkøring af oplysninger fra PED 

med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) oplyst, at blandt de i 

alt 1.239 personer, som den 23. marts 2021 var registreret som rockere eller 

bandemedlemmer i PED, var 156 personer registreret med et udenlandsk 

statsborgerskab. 
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Rigsadvokaten har på baggrund af oplysningerne om de 156 personer trukket 

oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (KR) om, hvor mange der er re-

gistreret med et indrejseforbud som følge af udvisning og/eller en betinget 

udvisning/advarsel*. Oplysningerne fremgår af tabel 1 nedenfor. 

 

Tabel 1. Antal PED-registrerede udlændinge registreret med indrejseforbud 

og/eller betinget udvisning/advarsel 

Registrering Antal 

Indrejseforbud 20 

Betinget udvisning/advarsel 82 

Total (unikke personer) 85 

Note: Datatrækket omfatter perioden 2000-2021, men der er kun observationer fra 2008 og 

frem. 

 

Data er analyseret på baggrund af Kriminalregistret (KR). Der tages forbehold 

for indtastningsfejl. Data er dynamiske, idet der tages hensyn til rettelser af 

indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv. Grundet efter-

slæb i opdatering af afgørelser på alle sagsområder i KR, anses data først for 

at være komplet i datatræk foretaget mindst to måneder efter seneste afgø-

relsesdato. 

 

Når totaltallet i tabellen er forskelligt fra summen af rækkerne skyldes det, 

at personen kun tælles én gang i opgørelsen af totaltallet, mens personen 

tælles med i hver af rækkerne, hvis personen er registeret både med indrej-

seforbud og med betinget udvisning/advarsel. 

 

Fra maj 2018 registreres udvisningsdomme på domsdatoen med en "anden 

strafkode". Før maj 2018 er udvisningsdomme blevet registreret i KR ved en 

rettighedsfrakendelse, som først registreres ved fuldbyrdelse af dommen. 

Dette indebærer, at udvisningsdomme før maj 2018 først optræder, når selve 

rettighedsfrakendelsen registreres efter endt afsoning. Således vil udvis-

ningsdomme for personer dømt før maj 2018, som endnu ikke har endt afso-

ning efter det seneste datatræk fra KR ikke være blevet registreret. 

 

Data er opdateret den 5. marts 2021. 

 

*Udlændingelovens § 24 b blev ændret ved lov nr. 469 af 14. maj 2018 om ændring af udlæn-

dingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge), der trådte i kraft den 

16. maj 2018. Med ændringen blev der indført den nuværende ordning med advarsel uden 

prøvetid i stedet for den tidligere ordning med betinget udvisning med prøvetid. Ændringen 

medførte bl.a., at EU-borgere kan tildeles en advarsel efter § 24 b.” 
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