
Spm. nr. S 2565

Til justitsministeren (26/4 01) af:

Kristian Thulesen Dahl (DF):

»Kan ministeren oplyse, om politiet i forbindelse med Danmarks tiltræden til det praktiske Schengensamarbejde den 25. 

marts 2001 har ændret definitionen af, hvilke personer der indgår i opgørelsen over pågrebne grænseoverløbere?«

Begrundelse

Spørgeren er interesseret i at få oplyst, om faldet i antallet af pågrebne grænseoverløbere i Sønderjylland til 120 mod 280 

i samme periode sidste år har baggrund i, at politiet efter Schengensamarbejdet er begyndt at optælle antallet af 

grænseoverløbere på en anden måde.

Det forlyder, at politiet tidligere medtalte alle grænseoverløbere, dvs. også personer, der havde passeret grænsen ulovligt 

men i øvrigt havde papirerne i orden. Derimod skulle politiet efter Schengen være begyndt på alene at medtælle 

personer, der ikke har ulovligt ærinde her i landet.

På den baggrund er spørgeren interesseret i at få oplyst, om politiet har ændret definitionen af, hvilke personer der indgår 

i opgørelsen over grænseoverløbere.

Svar (30/4 01)

Justitsministeren (Frank Jensen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse.

Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage til sagen.

Supplerende svar (14/6 01)

Justitsministeren (Frank Jensen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitichefen, der har oplyst 

følgende:

»Før Danmarks indtræden i det praktiske Schengen-samarbejde den 25. marts 2001 definerede Grænsepolitiafdelingen i 

Gråsten og Tønder politikredse udlændinge, som var indrejst her i landet uden om paskontrollen, som 

»grænseoverløbere« eller »illegalt indrejste udlændinge«.

Efter Danmarks indtræden i det praktiske Schengen-samarbejde kan de indre grænser mellem Schengen-landene - 

herunder grænsen mellem Tyskland og Danmark – passeres alle steder uden personkontrol.

Definitionerne af »grænseoverløbere« og »illegalt indrejste udlændinge« er herefter ikke fuldt dækkende for de 

udlændinge, som pågribes af Grænsepolitiafdelingen ved punktkontroller inde i landet, fordi de befinder sig her i landet 

uden tilladelse. De således pågrebne udlændinge statistikføres nu af Grænsepolitiafdelingen under et statistikafsnit med 

betegnelsen »grænseoverløbere/ulovligt indrejst/ulovligt ophold«. I p raksis er der tale om samme kategori af 

udlændinge som før Danmarks indtræden i det praktiske Schengen-samarbejde, og der er ikke tale om, at 

Grænsepolitiafdelingen efter den 25. marts 2001 er begyndt at medtælle personer, der har lovligt ærinde her i landet.«

Jeg kan henholde mig til det af Rigspolitichefen anførte.
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