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Folketinget 
Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 2. februar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 12 til L 51 efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) til 

udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 12 til L 51: 

 

Vil ministeren oplyse, om elektroniske fodlænker af den type, der aktuelt bruges 

af Kriminalforsorgen, vil kunne anvendes til at konstatere, at en person på tålt 

ophold overholder sin opholdspligt på det anviste overnatningssted, og vil 

ministeren overveje at tilbyde personer på tålt ophold, der har mindreårige børn, 

muligheden for – som alternativ til opholdspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård 

– at vælge at have opholdspligt på familiens bopæl med brug af en fodlænke af 

nævnte type, således at de kan opholde sig sammen med deres ægtefælle og 

børn, samtidig med, at udlændingemyndighederne løbende elektronisk kan 

kontrollere overholdelsen af opholdspligten med mulighed for hurtig indgriben, 

hvis den overtrædes? 

 

Svar: 

 

Det er min umiddelbare vurdering, at det i princippet vil være muligt at etablere 

en ordning, som skitseret i spørgsmålet.  

 

Spørgsmålet om, hvorvidt en sådan ordning kan indføres, vil dog kræve nærmere 

overvejelser, og jeg har ikke aktuelt planer om at etablere en sådan ordning for 

udlændinge på tålt ophold. 

 

Jeg skal i øvrigt bemærke, at den fodlænkeordning, som foreslås indført ved L 51, 

ikke har til formål at give udlændinge på tålt ophold og kriminelle udlændinge 

mulighed for at opholde sig sammen med deres familier. Formålet med ordningen 

er derimod, at den enkelte udlænding skal afsone en del af straffen for manglende 

overholdelse af opholds-, melde- og underretningspligten i det udrejsecenter, 

hvor den pågældende i øvrigt har pligt til at opholde sig. 
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