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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Orientering om Hjemrejsestyrelsens praksis for politianmeldelse af mu-
lige overtrædelser af kontrolforpligtelser over for udlændinge uden lov-
ligt ophold 
 

1. Udlændinge uden lovligt ophold pålægges efter omstændighederne kontrolfor-

pligtelser, dvs. opholds-, underretnings- og meldepligt, der bl.a. skal sikre, at ud-

lændingemyndighederne er bekendt med udlændinges opholdssted. Såfremt ud-

lændingene ikke efterkommer pålægget, kan udlændingene straffes.  

 

2. Jeg er den 9. februar 2022 blevet orienteret om, at Hjemrejsestyrelsen har oplyst 

om følgende to problemstillinger: 

 

1. Hjemrejsestyrelsen har – siden august 2020 – ikke ført selvstændig kontrol 

med overholdelsen af meldepligten.  

2. Hjemrejsestyrelsen har – siden august 2020 – alene behandlet og eventuelt 

foretaget politianmeldelse for overtrædelser af kontrolforpligtelserne i 

omkring 1/3 af de mulige overtrædelser.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet blev skriftligt gjort opmærksom på de to 

problemstillinger henholdsvis den 5. og den 28. januar 2022 af Hjemrejsestyrelsen. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har efterfølgende været i dialog med Hjem-

rejsestyrelsen om uddybende oplysninger vedr. problemstillingen. 

 

Der er bred enighed i Folketinget om, at der skal føres kontrol med, om udlændinge 

på tålt ophold, kriminelle udviste mv. og afviste asylansøgere, der ikke medvirker 

til udrejsen, overholder de pligter, de er pålagt, og straffes strengt for eventuelle 

overtrædelser. Det er afgørende, at der bliver ført effektiv kontrol med overholdel-

sen af pligterne, og at der sker tilstrækkelig opfølgning herpå.  

 

Ovenstående praksis for politianmeldelse af mulige overtrædelser af kontrolforplig-

telserne kan i allerede afgjorte og i fremtidige straffesager få betydning for strafud-

målingen, idet straffen skærpes i gentagelsestilfælde. 

 

Hjemrejsestyrelsen har iværksat en række tiltag og vil nu iværksætte yderligere til-

tag for snarest muligt at behandle de manglende sager.  
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Jeg ser med stor alvor på sagen, og har på baggrund af ovenstående anmodet Hjem-

rejsestyrelsen om en samlet redegørelse for alle relevante forhold om Hjemrejse-

styrelsens håndtering af anmeldelser for overtrædelse af kontrolforpligtelserne fra 

august 2020 frem til nu. Jeg forventer, at Hjemrejsestyrelsens redegørelse forelig-

ger den 4. april 2022.   

 

Redegørelsen vil blive oversendt til Folketinget. 

 

 

 

Mattias Tesfaye 

 

/ 

 

Louise Ersbøll Leimand 

 


