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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Vedlagt fremsendes ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændinge-

loven (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af 

kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af va-

righeden af et indrejseforbud) (L 145). 

 

Jeg skal herudover udtale følgende:  

 

Punkt 2.5.2 i de almindelige bemærkninger i forslaget (Udlændinge- og Integrati-

onsministeriets overvejelser) indeholder desværre en faktuel fejl. Det fremgår 

således af punkt 2.5.2 i de almindelige bemærkninger:  

 

”Udlæ di ge y digheder e har e dvidere vejledt ge erelt o  Ouhra i-
dommens konsekvenser og myndighedernes opfølgning herpå på udlæn-

dingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk. Endvidere er am-

bassaderne orienteret herom med henblik på, at den ændrede beregning af 

indrejseforbuds varighed kan indgå i ambassadernes behandling af visum-

sager mv., og således at ambassaderne kan vejlede herom i relevant om-

fang, herunder navnlig vejlede evt. berørte udlændinge, der henvender sig 

til a bassader e.” 

 

Udlændingemyndighederne har rettelig først vejledt om Ouhrami-dommens kon-

sekvenser den 26. februar 2018 på baggrund af et brev fra Udlændinge- og Inte-

grationsministeriet herom af 23. februar 2018.  

 

Bemærkningerne bør således rettelig være (ændring indsat med kursiv):  

 

”Udlæ di ge y digheder e har den 26. februar 2018 vejledt generelt om 

Ouhrami-dommens konsekvenser og myndighedernes opfølgning herpå på 

udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk. Endvidere 

er ambassaderne blevet orienteret herom med henblik på, at den ændrede 

beregning af indrejseforbuds varighed kan indgå i ambassadernes behand-

ling af visumsager mv., og således at ambassaderne kan vejlede herom i re-

levant omfang, herunder navnlig vejlede evt. berørte udlændinge, der hen-

ve der sig til a bassader e.”  
 

Det kan i øvrigt oplyses, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten ligeledes ved breve af 23. 

februar 2018 har modtaget Justitsministeriets vurdering af Ouhrami-dommens 
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betydning for politiets og anklagemyndighedens arbejde med henblik på den 

praktiske gennemførelse af relevante tiltag.  

 

Jeg skal hermed anmode Udlændinge- og Integrationsudvalget om at optage præ-

ciseringen i udvalgets betænkning. 
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