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DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 
Borgergade 10, 3.sal 
DK-1300 København K 
Tlf: 3373 5000 
www.flygtning.dk 

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet   

 

K 

 

 

 

uim@uim.dk og tal@uim.dk  

 
 uim@uim.dk og pcb@uim.dk.  
 uim@uim.dk og pcb@uim.dk. 

 

  

  

  

 30. oktober 

2018 

 

 

 

  

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændinge-
loven, lov om dansk indfødsret og lov om ændring af lov om dansk indføds-
ret (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlæn-
dinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af 
reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, 
kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen mv.) 
 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved e-mail af 2. oktober 

2018 fremsendt ovennævnte udkast til lovforslag til Dansk Flygtninge-

hjælp med anmodning om, at eventuelle bemærkninger fremsendes se-

nest den 30. oktober 2018. 

 

Dansk Flygtningehjælp sætter pris på muligheden for at fremkomme 

med bemærkninger. 

 

Dansk Flygtningehjælps har kun få bemærkninger til ovennævnte ud-

kast til lovforslag. 

 

Justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse 

 

Dansk Flygtningehjælp finder, at det er afgørende, at en klage over et 

så væsentlige indgreb som fx frihedsberøvelse - i de tilfælde hvor afgø-

relsen ikke kan indbringes for domstolene - kan ske til en klageinstans, 

der både reelt er upartisk og uafhængig, og som også for klageren virker 

som sådan. Dansk Flygtningehjælp har ikke grund til at betvivle Rigspo-

litiets sagkundskab på området, men principielt finder vi, at det kan være 

uhensigtsmæssigt, at en klage over politiets afgørelse om fx frihedsbe-

røvelse, skal indbringes for den overordnede politimyndighed. 
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Udtømmende opregning af tilfælde for forlængelse af frihedsberøvelse 

 

En forlængelse af en administrativ frihedsberøvelse på op til 12 måne-

der er en yderst alvorlig foranstaltning. Det er derfor positivt, at man med 

forslaget vil gøre opregningen af de særlige omstændigheder, der kan 

begrunde forlængelse, udtømmende. 

 

For en god ordens skyld finder Dansk Flygtningehjælp, at det vil være 

hensigtsmæssigt, hvis det i bemærkningerne præciseres, at vurderin-

gen af, hvorvidt betingelserne for forlængelse ud over seks måneder er 

til stede i den konkrete sag, er uændrede. 

  

Legemsbesigtigelse og legemsundersøgelse af frihedsberøvede ud-

lændinge 

 

Som det også fremgår af lovforslagets tekst (bl.a. s. 48) er legemsun-

dersøgelse et byrdefuldt indgreb. Der bør derfor kun ske legemsunder-

søgelser, hvis de er nødvendige. Et så alvorligt indgreb bør naturligvis 

aldrig ske per automatik og aldrig uden en konkret vurdering af nødven-

digheden. En vurdering af indgrebets nødvendighed bør altid tage sit 

udgangspunkt i den konkrete situation. At der er tale om en udlænding, 

der er frihedsberøvet med henblik på udsendelse, og som dermed kan 

have et incitament til at søge at hindre udsendelsen, kan ikke i sig selv 

være tilstrækkeligt.  

 

Fx bør der ikke ske legemsundersøgelse af en udlænding, der har be-

sluttet sig for alligevel at medvirke til udsendelsen og hvor der ikke i 

øvrigt er indikationer på, at udlændingen vil forsøge at hindre udsendel-

sen ved at gøre skade på sig selv eller andre.  

 

En lovfæstning af proportionalitetsgrundsætningen og skånsomheds-

grundsætningen er positivt. Dansk Flygtningehjælp finder, at proportio-

nalitetsgrundsætningen i sig selv må medføre, at der skal laves en kon-

kret vurdering af, om et så byrdefuldt indgreb er nødvendigt, og at dette 

i bemærkningerne bør fremgå med større tydelighed. 

 

Med venlig hilsen 

 
Christian Friis Bach 

Generalsekretær 

Dansk Flygtningehjælp 


