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NYE MULIGHEDER FOR POLITIETS KONTROL
MED UDLÆNDINGES INDREJSE OG OPHOLD I
DANMARK OG OPRETHOLDELSE AF RO OG
ORDEN

Hvis Danmark oplever en væsentlig forøgelse af indrejste
flygtninge og migranter, kan det udfordre politiets kontrol med
udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af
ro og orden i samfundet. Det kan skærpe behovet for at sikre en
effektiv registrering af asylansøgere mv., herunder på hvilket
grundlag der søges om asyl. Samtidig er det vigtigt, at Danmark
ikke oplever de kaotiske situationer, som vi har set andre steder.
Regeringen vil derfor give myndighederne særlige muligheder
for at håndtere disse udfordringer, hvis de opstår.
Oprettelse af modtagecentre
Politiet forventer i løbet af kort tid at kunne etablere modtagecentre på
Sydsjælland (Vordingborg Kaserne), i Sønderjylland (Søgårdlejren) og i
København (Valby). Her vil være en kapacitet på 3.000-4.000 udlændinge.
På modtagecentrene kan politiet – hvis situationen tilsiger det – tilbageholde
flygtninge og migranter, indtil der er klarhed over, hvem de er, og hvad de vil
i Danmark. Modtagecentrene placeres dér, hvor det giver bedst mening i
forhold til at kunne gennemføre en effektiv og hurtig sagsbehandling.
Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede
udlændinge til kun efter anmodning
Efter de gældende regler kan politiet bestemme, at en udlænding skal
frihedsberøves i op til 3 x 24 timer, hvis det er nødvendigt for at sikre
muligheden for udsendelse. Løslades eller udsendes udlændingen ikke
inden udløbet af 3 x 24 timer, skal udlændingen fremstilles for en dommer,
der tager stilling til, om frihedsberøvelse skal opretholdes.
Hvis det bliver nødvendigt at frihedsberøve et større antal udlændinge, kan
det i praksis blive umuligt for politiet at nå at fremstille frihedsberøvede for
en dommer inden for 3 x 24 timer. I en sådan situation vil politiet i dag skulle
løslade de pågældende.
Regeringen foreslår
-

at ændre reglerne, så udlændinge-, integrations- og boligministeren
– hvis det bliver nødvendigt – kan bestemme, at kravet i
udlændingeloven om domstolsprøvelse af frihedsberøvelse inden for
3 x 24 timer suspenderes i den fornødne periode. I
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suspensionsperioden sker domstolsprøvelse alene efter anmodning
og ikke nødvendigvis inden for 3 x 24 timer.
Formålet er at sikre, at politiet ikke bliver nødsaget til at løslade udlændinge,
alene fordi det i praksis vil være umuligt at fremstille et meget betydeligt
antal udlændinge for en dommer inden for 3 x 24 timer.
Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge
identitet mv.
En væsentlig forøgelse af indrejste flygtninge og migranter kan udfordre
politiets mulighed for at gennemføre kontrollen med udlændinge, der
indrejser, herunder asylansøgere. Asylansøgere kan som udgangspunkt
ikke i dag tilbageholdes med henblik på at fastlægge deres identitet mv.
Regeringen foreslår
-

at gøre det muligt for politiet at tilbageholde asylansøgere i en
kortere periode i forbindelse med deres indrejse i Danmark med
henblik på at fastlægge deres identitet mv.

Politiet vil derved få mulighed for at tilbageholde asylansøgere, mens den
fornødne sagsbehandling foretages – herunder identitetstjek, visitering,
registrering mv. – indtil grundlaget for asylansøgningen er fastlagt.
Skærpelse af straffen for tiggeri
En eskalering af flygtninge- og migrantsituation kan medføre en stigning i
antallet af tiggere i Danmark. Det er i dag en betingelse for, at politiet kan
gribe ind over for tiggere, at politiet først udsteder og registrerer en advarsel
og derpå konstaterer et nyt tilfælde af tiggeri. Straffen for tiggeri i
førstegangstilfælde er i dag almindeligvis 7 dages betinget fængsel.
Regeringen foreslår
-

at afskaffe kravet om forudgående advarsel fra politiet,

-

at straffen for tiggeri gennemgående fordobles og gøres ubetinget,
hvilket betyder, at udgangspunktet vil blive 14 dages ubetinget
fængsel i førstegangstilfælde.

Formålet med at afskaffe kravet om forudgående advarsel er at give politiet
mulighed for en mere effektiv håndhævelse, herunder bedre muligheder for
at sikre varetægtsfængsling af udenlandske tiggere, indtil en eventuel
udvisning kan gennemføres. Derudover vil en skærpelse af straffen sende et
signal til potentielle tilrejsende om, at tiggeri kan føre til fængselsstraf.
Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift
Der kan opstå situationer, hvor et ekstremt stort antal udlændinge forsøger
at indrejse ulovligt i Danmark. Det kan blive nødvendigt at tage
ekstraordinære værktøjer i brug for at håndtere en sådan situation.
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Regeringen foreslår
-

at politiet skal kunne meddele forbud mod visse former for
personbefordring (tog-, bus- og færgedrift) over danske
landegrænser.

Forbud kan meddeles i tilfælde, hvor det må anses for nødvendigt for at
afværge betydelig forstyrrelse af den offentlige orden og fare for den
offentlige sikkerhed.
Politiet vil kunne meddele forbud til operatører i enkeltstående tilfælde, f.eks.
i forhold til en konkret færge. Politiet vil endvidere kunne udstede forbud til
flere operatører, hvis det midlertidigt bliver nødvendigt for at håndtere
situationen.
I det omfang et sådant forbud udgør ekspropriation, vil der være ret til
erstatning fra staten.
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