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Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Medlem af Folketinget Pia Kjærsgaard (DF) har den 24. juni 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1665 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 1665: 

 

For nuværende har beboerne på Kærshovedgård meldepligt 1 gang i døgnet, og vil 

det efter ministerens overbevisning være muligt at opgradere denne meldepligt til 

2 eller 3 gange dagligt netop for at sikre, at beboerne rent faktisk mest muligt op-

holder sig på Kærshovedgård? 

 

Svar: 

 

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg selvfølgelig er af den holdning, at der skal 

føres en streng kontrol med udlændinge i udsendelsesposition.  

 

Det er også baggrunden for, at Socialdemokratiet sammen med den daværende 

regering i 2016 indgik aftalen om strengere kontrol over for udlændinge på tålt op-

hold og kriminelle udviste, som bl.a. slår fast, at denne gruppe har meldepligt hyp-

pigere end afviste asylansøgere. Siden har vi også i 2019 fået fremmedkrigere og 

udlændinge, som er udvist fordi de er til fare for statens sikkerhed, omfattet af det 

samme skærpede kontrolregime.  

 

Hensynet bag opholds-, underretnings- og meldepligten er, at myndighederne ved, 

hvor de pågældende udlændinge opholder sig, såfremt det skulle blive muligt at 

udsende dem.  

 

Jeg vil i denne forbindelse gerne bemærke, at strafniveauet og strafferammen for 

overtrædelse af kontrolforpligtelserne begået af udlændinge, der er omfattet af det 

skærpede kontrolregime, er blevet skærpet yderligere pr. 1. juni 2021. Det er min 

opfattelse, at denne yderligere stramning viser, at der er en hård og tydelig konse-

kvens, når udlændinge omfattet af det skærpede kontrolregime ikke overholder 

pligterne.   

 

Yderligere stramninger af kontrolforpligtelserne rejser spørgsmål om proportiona-

litet i forhold til Danmarks internationale forpligtelser.  
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En eventuel stigning i antallet af gange en udlænding dagligt eller ugentligt skal 

melde sig hos myndighederne vil medføre, at indgrebet bliver mere intensivt. Og 

det er den umiddelbare vurdering, at den øgede intensitet vil medføre, at melde-

pligten ikke vil kunne opretholdes lige så længe over for den enkelte udlænding. 

Man kan med andre ord sige, at jo mere man øger et indgrebs intensitet, jo kortere 

tid kan en udlænding være pålagt indgrebet.  

 

Selvom jeg er tilhænger af, at der skal føres en streng kontrol med udlændinge i 

udsendelsesposition, navnlig over for den gruppe, som er omfattet af det skærpede 

kontrolregime, så ønsker jeg dog også, at disse udlændinge skal være pålagt kon-

trolforpligtelserne så lang tid som overhovedet muligt.  

 

Jeg har derfor på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre i antallet af gange 

en udlænding skal melde sig hos myndighederne.  

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Louise Ersbøll Leimand 

 


