
 

HØRINGSNOTAT 
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København, den 30. januar 2019  

 

 

 

Supplerende spørgsmål til L140 med henblik på fastlæggelse af, hvilken retstilstand 

forslaget har til formål at indføre.  

 

L140 er på en række områder så upræcist formuleret, ligesom der ganske mangler overvejelser 

og beskrivelser af de forventede virkninger af lovforslaget, at man med den nuværende ordlyd 

beder Folketingets medlemmer om at stemme om et forslag, som er så utilstrækkeligt i sit 

indhold og sine formuleringer, at de reelt ikke kan vide, hvad det er for en retstilstand, de 

stemmer om indførelsen af.  

 

Amnesty International skal på den baggrund opfordre medlemmerne af Folketingets 

Udlændingeudvalg til at foranledige, at nedenstående spørgsmål bliver besvaret, inden forslaget 

fremmes yderligere.   

 

I. Om inddragelse af flygtningestatus og udsendelse til oprindelseslandet. Hvor længe kan en 

flygtning være på midlertidigt ophold – og dermed sendes ud af landet, hvis forholdene i 

hjemlandet bedres?  

 

Hvor længe kan en flygtning, som kom til Danmark som voksen, være på midlertidigt ophold i 

Danmark? 

 

Hvor længe kan en flygtning, som kom til Danmark som voksen, og som har taget en 

uddannelse i Danmark, være midlertidig på midlertidigt ophold i Danmark? 

 

Hvor længe kan en flygtning, som kom til Danmark som voksen, og som har taget en 

uddannelse og er i beskæftigelse, være midlertidig i Danmark? 

 

Hvor længe kan en flygtning, som har børn, der er vokset op i Danmark, være på midlertidigt 

ophold i Danmark? 
- Hvis børnene er 15-18 år? 

- Hvis børnene er 8-15 år? 

Hvor længe kan en flygtning, som har taget uddannelse og har job i Danmark – og har børn på 

15-18 år – være på midlertidigt ophold i Danmark? 

 

Hvor længe kan en flygtning, som har taget uddannelse og job i Danmark og lært dansk, være 

på midlertidigt ophold i Danmark? 

 

Hvor længe kan en flygtning, som kom til Danmark som 8-årig, være på midlertidigt ophold i 

Danmark? 

Hvor længe kan en flygtning, som kom til Danmark som 15-årig, være på midlertidigt ophold i 

Danmark? 
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- Inden det vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser at inddrage flygtningens 

opholdstilladelse og sende vedkommende til hans/hendes oprindelsesland? 

 

 

II. Skærpede straffe for ikke-overholdelse af opholds-, melde- og underretningspligten.  

Hvor mange udlændinge forventer regeringen, skal sidde i fængsel i medfør af de nye 

stramninger af reglerne om brud på opholds- melde- og underretningspligten?  

Hvor skal de afsone deres straf?  

Hvor stor en kapacitet forventer udlændingemyndighederne/kriminalforsorgen at have til 

rådighed til for afsoning af de nye, flere og længere fængselsstraffe for at overtræde opholds- og 

meldepligten på Kærshovedgård? 

 

III. Ophævelse af kommunernes pligt til at indkvartere flygtninge i permanente boliger.  

 

Hvor er det meningen, at nyligt anerkendte flygtninge skal bo – nu hvor kommunerne ikke 

længere skal tilvejebringe varige boliger? 

 

Hvor længe kan en flygtning bo i en køjeseng i et ”midlertidigt værelse”, som flygtningen deler 

med 3, 4 eller 5 andre flygtninge? 

 

Hvor længe kan en familie – forældre og 2-3 børn – bo i en midlertidig bolig – dvs. et værelse? 

På et vandrerhjem? 

 

Har regeringen udarbejdet et standardbudget for en enlig flygtning, hhv. en familie med 2 børn, 

så det kan ses, hvor meget familien vil have til rådighed – når huslejen er betalt - efter de 

seneste forslag om at beskære deres ydelser? 

 

Hvilke resultater/effekter forventer regeringen, at der kommer ud af at reducere de sociale 

ydelser med yderligere 1000-2000 om måneden? 

 

 

IV. Om kontrol med opholds- og meldepligt og nødvendigheden af varetægtsfængsling. 

 

Hvor lang tid tager det for Kriminalforsorgen at danne sig et overblik over, om en given flygtning 

på Kærshovedgård overholder sin opholds-, melde- og underretningspligt? Og i hvor høj grad? 

 

Behøver flygtningen at være varetægtsfængslet, mens myndighederne undersøger, om han/hun 

overholder sin opholds-, melde- og underretningspligt?  

 

Fører Kriminalforsorgen logbøger (evt. digitalt) fra dag til dag – så man til enhver tid kan slå op 

og se, i hvor høj grad en given flygtning overholder sin pligter? 

 

V. Om det nye, skærpede strafniveau for udeblivelse af Kærshovedgård 

Har myndighederne undersøgt, hvor lange straffe lande som Sverige, Tyskland og Holland 

anvender overfor flygtninge, som ”stikker af nogle dage” fra tid til anden?  
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