
 

 
R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 

 

HØRINGSSVAR 

 

 

Til: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, straffuldbyrdelsesloven og straffeloven – mv. 

(Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste – mv.) 

 

Høringsbrev af 6. oktober 2016 - med svarfrist 28. oktober 2016. 

 

Svar til: uibm@uibm.dk og lel@uibm.dk 

 

Att: Kontoret for Humanitært ophold – Sag 2016-9127  

 

Retspolitisk Forening konstaterer, at lovforslaget og de øvrige tilsigtede ændringer i administrative bestemmelser indebærer 

voldsomt skærpede regler for udlændinge på tålt ophold og for kriminelle udviste, der ikke er fysisk udrejst. 

 

Forslaget indeholder en lang række indgrebsmuligheder for myndighederne, ofte af mere skønsmæssig karakter vedr. 

opholdssted og –vilkår, økonomiske vilkår, muligheder for øget kriminalisering ved overtrædelse af meldepligt og af andre 

vilkår, skærpede afsoningsvilkår herunder begrænsninger af udgang, øgede muligheder for straks-udsendelse m.m. 

 

Det leder os overordnet til at karakterisere de kommende opholdsvilkår mv. for de pågældende udlændinge som værende i 

situationer, der med nogen føje kan karakteriseres som en (art) frihedsberøvelse, jfr. Grundlovens § 71.   

 

Det må her erindres, at de pågældende som udgangspunkt aktuelt har ophold her i landet som frie personer, dvs. som enten 

ikke-mistænkte (tålt ophold) eller som havende udstået straf (kriminelle udviste), men for begge kategorier uden 

pligt/mulighed for udrejse fra Danmark til hjemlandet også pga. Danmarks forpligtelser efter internationale 

konventioner/traktater.   

 

Opholdspligten på et anvist indkvarteringssted med en meget nidkær forvaltning af meldepligten om aften- og natophold med 

dets konsekvens, hvis meldepligten ikke efterkommes, må sammenholdes med, at den fortsatte tilstedeværelse her i landet 

ofte vil være i årevis. Naturligvis skal myndighederne/politiet kunne komme i kontakt med den pågældende mhp. udrejse, når 

dette er aktuelt muligt, men en meget restriktiv forvaltning af opholds- og meldepligt forekommer i mange tilfælde at være 

ude af proportion med muligt udrejsetidspunkt.  

 

Ad det foreslåede nr. 7: Ny stk. 13 i udl. § 42a om kontante økonomiske ydelser (kost, lommepenge mv.), her især om delvis 

fratagelse af disse ydelser, forekommer særdeles indgribende såvel økonomisk for de pågældende som 

retssikkerhedsmæssigt, da mulighederne for fratagelse er omfattende og særdeles skønsmæssige. 

 

Foreningen skal på denne baggrund henstille, at lovforslaget ændres og lempes på en række punkter.  

 

 

København, den 26. oktober 2016 

 

Bjørn Elmquist  Peter Arnborg  

Formand  bestyrelsesmedlem 
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