JUSTITSMINISTERIET
25. august 2003
Til Statsrevisoratet
Ved brev af 23. april 2003 har Statsrevisoratet fremsendt Statsrevisorernes Beretning nr. 9 2002 om
Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet med henblik på, at justitsministeren skal afgive en
redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Justitsministeriet har til brug for redegørelsen indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet:
"Justitsministeriet har opregnet de punkter i beretningen, som omtaler Rigspolitiet/ Justitsministeriet, og har i den
forbindelse navnlig henledt opmærksomheden på følgende punkter:








Pkt. 78 om politiets målsætning for ventetider vedrørende afhøring af asylansøgere
Pkt. 79 og pkt. 100 om tilpasning af ressourcer og behov for formaliseret og forpligtende samarbejde
Pkt. 80 om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
Pkt. 81 om Rigsrevisionens vurdering af opgavevaretagelse og mulighed for at påvirke længden af svartider mv.
Pkt. 85 om registrering af udlændinge som "skønnet udrejst"
Pkt. 86 og pkt. 100 om resultatmål for tilvejebringelse af forudsætningerne for udsendelse af udlændinge og statistikker
for sagsbehandlingstider i udsendelsessager.
Rigspolitiet skal indledningsvis om beretningens pkt. 76 bemærke, at det ikke er Rigspolitiet, men Udlændingestyrelsen,
som beslutter, om og hvornår en asylansøgning skal overgå til realitetsbehandling her i landet, jf. udlændingelovens § 48
e, stk. 1.
Det er endvidere væsentligt at erindre sig, at der er sager, i hvilke det kan være relevant at afvente svar på
fingeraftryksforespørgsler til andre EU-lande i en længere periode, idet et positivt svar på en sådan forespørgsel kan
resultere i, at sagen - og dermed udlændingen - i medfør af Dublin-konventionen kan overføres/tilbageføres til et andet
EU-land, som herefter er ansvarligt for behandlingen af asylansøgningen.
Ad pkt. 78 om politiets målsætning for ventetider vedrørende afhøring af asylansøgere
Rigspolitiet kan oplyse, at der for 2003 er fastsat følgende mål for sagsbehandlingen i præasylfasen:



Oprettelse af asylansøger i Udlændingeregisteret
Asylansøgere skal ved ankomsten til Center Sandholm oprettes med udlændingenummer i Udlændingeregisteret, og den
indledende sagsbehandling skal vurderes. Visitation af ansøgere og eventuel bagage og køretøj skal ske umiddelbart i
forbindelse hermed. Målsætningen er, at 90 % af asylansøgerne er oprettet i Udlændingeregisteret, sagen er vurderet,
og visitation er foretaget inden for 1 døgn efter ansøgernes ankomst til Center Sandholm. Rigspolitiet kan oplyse, at
målet i perioden fra januar 2003 til udgangen af juni 2003 blev opfyldt, idet 100 % af asylansøgerne blev oprettet i
Udlændingeregisteret mv. inden for 1 døgn efter deres ankomst til Center Sandholm.



Optagelse af fingeraftryk, foto og udstedelse af legitimationskort
Asylansøgere skal ved ankomsten til Center Sandholm have optaget fingeraftryk, optaget foto og have udstedt
legitimationskort. Målsætningen er, at 90 % af asylansøgerne har fået optaget foto og fingeraftryk samt fået udstedt
legitimationskort inden for 2 døgn efter deres ankomst til Center Sandholm. Rigspolitiet kan oplyse, at målet i perioden

fra januar 2003 til udgangen af juni 2003 blev opfyldt, idet 90 % af asylansøgerne fik optaget foto mv. inden for 2 døgn
efter ankomsten til Center Sandholm.



Identitetsafhøring
Asylansøgere skal ved ankomsten til Center Sandholm afhøres om deres identitet, nationalitet og rejserute, og sagen
skal forelægges for Udlændingestyrelsen.
Det skal vurderes,






om asylansøgeren skal være frihedsberøvet, mens undersøgelserne i præasylfasen pågår,
om asylansøgeren medvirker i tilstrækkelig grad, eller om der skal ske indberetning til Udlændingestyrelsen med henblik
på, at der træffes afgørelse om iværksættelse af motivationsfremmende foranstaltninger,
om der skal foretages en retsmedicinsk undersøgelse af ansøgerens alder, og
om ansøgeren skal sprogtestes.
Det er målsætningen, at 80 % af asylansøgerne er afhørt, og vurderingerne er foretaget senest 5 hverdage efter
ankomsten til Center Sandholm. Rigspolitiet kan oplyse, at målet fra januar 2003 til udgangen af juni 2003 blev opfyldt,
idet 92 % af asylansøgerne var afhørt mv. senest 5 hverdage efter ankomsten til Center Sandholm.
Sammenfattende kan det således oplyses, at der er sket en mærkbar opstramning i målfastsættelsen og målopfyldelsen,
hvilket må forventes at have en positiv effekt på udgifterne til indkvartering af asylansøgere.
I mange sager vil det dog fortsat være relevant at afvente svar på fingeraftryks- forespørgsler til andre EU-lande.
I den forbindelse bemærkes, at Rådet den 8. maj 2003 vedtog et forhandlingsmandat til Kommissionen til at indlede
forhandlinger med Danmark om en parallelaftale vedrørende Dublin II-forordningen og Eurodac-forordningen. Det
fremgår endvidere af det foreløbige lovprogram for folketingsåret 2003-04, at der forventes fremsat forslag om ændring
af udlændingeloven primo oktober 2003 med henblik på implementering af de to forordninger. Implementeringen af
forordningerne forventes at ville indebære en markant effektivisering af sagsbehandlingen i præasylfasen, selv om det
må forventes, at den traditionelle manuelle fremsendelse af fingeraftryk til forskellige EU-lande må opretholdes i en
overgangsfase.
Ad pkt. 79 om tilpasning af ressourcer og behov for formaliseret og forpligtende samarbejde
Rigspolitiet er - som tidligere tilkendegivet - enig med Rigsrevisionen i, at der kan være behov for et formaliseret og
forpligtende samarbejde mellem Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen om opgaveløsningen i den indledende fase af
asylsags- behandlingen.
Rigspolitiet var repræsenteret i den tværministerielle arbejdsgruppe ("Præasyl- arbejdsgruppen"), der ud over Rigspolitiet
havde repræsentanter fra Integrationsministeriet (formand), Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og
Finansministeriet. I arbejds- gruppens rapport fra november 2002 anbefales bl.a., at Integrationsministeriet bør etablere
en mere helhedsorienteret styringsmodel for "præasylområdet", herunder gennem nedsættelse af en
koncernledelsesgruppe, hvor også Rigspolitiet er repræsenteret.
Tilsvarende er der i relation til udsendelsesfasen i februar 2003 etableret et såkaldt Udsendelsesforum for at styrke
samarbejdet mellem de berørte myndigheder. Udsendelsesforum blev oprettet på baggrund af anbefalingerne i en
rapport afgivet i oktober 2002 fra en arbejdsgruppe, der blev nedsat i august 2002 af integrationsministeren med henblik

på bl. a. at komme med forslag til en styrket indsats vedrørende udsendelse af afviste asylansøgere og udlændinge, der
er udvist ved dom (Udsendelsesarbejdsgruppen). Udsendelsesforum består af repræsentanter fra Integrationsministeriet,
Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Udenrigsministeriet og Rigspolitiet (formand).
Rigspolitet kan yderligere oplyse, at Rigspolitiet har opfordret Integrationsministeriet/ Udlændingestyrelsen til at tage
skridt til nedsættelse af en eller flere arbejdsgrupper, som umiddelbart efter sommerferien i august måned kan starte
planlægningen af den praktiske anvendelse af Eurodac-forordningen og Dublin II-forordningen. Rigspolitiet har bl. a.
peget på behovet for en gennemgang og ajourføring af sagsgangene/opgavefordelingen mellem Rigspolitiets
udlændingeafdeling og Udlændingestyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen i den indledende asylfase (Dublinfasen).
Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen har i den anledning taget skridt til at iværksætte de nødvendige tiltag i
forbindelse med Danmarks tilslutning til Eurodac- og Dublinforordningerne. Integrationsministeriet har således bl.a.
opstillet en liste med 10 forskellige tiltag, som skal iværksættes, og der er indkaldt til forskellige møder vedrørende disse
tiltag.
Ad pkt. 80 om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
Som anført ovenfor forventer Rigspolitiet, at implementeringen af Dublin II-forordningen og Eurodac-forordningen vil
medføre en væsentlig ændring i positiv retning af sagsbehandlingstiden og dermed af udgifterne til indkvartering af
asylansøgere efter en overgangsperiode.
Rigspolitiet skal i øvrigt henvise til det anførte ad pkt. 78 om målsætninger og foreløbig målopfyldelse i 2003 for de
enkelte led i sagsbehandlingen i den indledende asylsagsbehandling.
Ad pkt. 82 om Rigsrevisionens vurdering af opgavevaretagelse og mulighed for at påvirke længden af svartider
mv.
Rigspolitiet er meget enig i Rigsrevisionens opfattelse af, at det er velbegrundet, at Rigspolitiet forestår
opgavevaretagelsen med fastlæggelse af asylansøgeres identitet, da det er en almindelig politimæssig opgave.
Rigspolitiet er også enig med Rigsrevisionen i, at Rigspolitiet ikke kan påvirke længden af svartider på
fingeraftryksforespørgelser.
Ad pkt. 85 om registrering af udlændinge som "skønnet udrejst"
Som anført i Rigsrevisionens beretning har Rigspolitiet i november 2002 tilkendegivet, at der fremover vil blive ført
statistik over de udlændinge, som er "skønnet udrejst", men som alligevel ikke er udrejst.
Det bemærkes i den forbindelse, at Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen som opfølgning på bl. a. budgetanalysen af
præasylforløbet og Udsendelsesarbejdsgruppens anbefalinger i første halvdel af 2003 har igangsat et større teknisk og
praktisk arbejde, dels med at tilvejebringe kodegrundlaget for politiets udsendelsesopgaver, dels med at få registreret og
opdateret politiets sager med udlændinge i udsendelsesposition i Udlændingeregisteret.
Der er således i samarbejde mellem Rigspolitiet, Integrationsministeriet, Udlændinge- styrelsen og Flygtningenævnet
udarbejdet en ny kodestruktur i Udlændingeregisteret, der blev taget i anvendelse den 1. maj 2003. Der er i den
forbindelse oprettet koder for asylansøgere og for andre udlændinge, som er skønnet udrejst, og hvor politiet
efterfølgende konstaterer, at de alligevel ikke er udrejst eller er til stede igen efter at være udrejst.

Rigspolitiet kan yderligere oplyse, at det samlede antal personer i udsendelsesfasen senest er opgjort den 28. februar
2003. Opgørelsen viste, at antallet af personer i udsendelsesfasen var steget fra 2.530 i november 2002 til 2.751 pr. 28.
februar 2003. Der er ikke senere udarbejdet kvartalsvise manuelle opgørelser over personer i aktuel
udsendelsesposition.
Rigspolitiet har bl. a. i Udsendelsesforum tilkendegivet, at det er tvingende nødvendigt, at den manuelle optælling – der
er behæftet med fejlmuligheder i et betydeligt omfang – erstattes af et mere validt produkt baseret på udtræk fra
Udlændingeregisteret. Rigspolitiet har siden i samarbejde med Udlændingestyrelsen arbejdet med at skabe
forudsætningerne for at danne statistikker og andre former for udtræk, som er relevante for at belyse situationen og
udviklingen på udsendelsesområdet, herunder statistikker der skal give et retvisende billede af tilgang og afgang i en
defineret periode, og som internt styringsinstrument forskellige lister, der kan sikre en systematisk og konsekvent
visitation og løbende opfølgning på iværksatte sagsbehandlingsskridt.
Som nævnt er der udarbejdet en ny kodestruktur i Udlændingeregisteret. På baggrund af det arbejde, der indtil nu er
gennemført, er Udlændingestyrelsen i færd med at bistå Integrationsministeriet og Rigspolitiet med at opstille et første
overordnet statistisk styringsgrundlag mv. på de respektive myndigheders områder.
Ad pkt. 86 om resultatmål for tilvejebringelse af forudsætningerne for udsendelse af udlændinge og statistikker
for sagsbehandlingstider i udsendelsessager
Rigspolitiet skal oplyse, at Rigspolitiet også for 2003 har fastsat resultatmål for sagsbehandlingsskridt i forbindelse med
tilvejebringelse af forudsætningerne for udsendelse af udlændinge, der ikke har ret til at være i Danmark.
Det er således fastsat, at sager om udrejsekontrol og forkyndelse skal visiteres straks ved modtagelsen. Forkyndelse og
udrejsekontrol i asylsager skal ske efter de regler og med de tidsfrister, som er fastsat i Integrationsministeriets cirkulære
nr. 3 af 20. januar 2003 om forkyndelse og udrejsekontrol i asylsager mv. De videre sagskridt skal forberedes med
hensyn til:








Kontakt til repræsentationen inden 5 hverdage fra sidste afhøring om identitet og rejselegitimation i sager med frivillig
medvirken eller fra afsagt kendelse fra retten om tvangsmæssig fremstilling på repræsentationen.
Kendelse om fremstilling på repræsentationen, ransagning mv. indhentes inden 5 hverdage, fra dette sagsskridt bliver
aktuelt i sagen.
Skrivelse til Udenrigsministeriet inden 5 hverdage fra den dato, hvor en sådan henvendelse er aktuel.
Indstilling til "madkasseordning" sendes til Udlændingestyrelsen senest 2 hverdage fra den dato, hvor udlændingen er
gjort bekendt med, at Rigspolitiet vil indstille til "madkasseordning" på grund af manglende medvirken til udsendelsen.
I sager, som er klar til udsendelse, skal der straks iværksættes de nødvendige sagsskridt med hensyn til planlægning af
udsendelsen.
I sager om udrejsekontrol og forkyndelse i politikredsene 12-54 skal der fastsættes nærmere regler, som sikrer, at
Rigspolitiet kan føre kontrol med, at sagerne ekspederes med den fornødne hurtighed.
Som anført i Rigsrevisorernes beretning er Rigspolitiet enig i, at Rigspolitiet herudover løbende bør følge udviklingen i
den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved udsendelsessager - dvs. for den tid, der går, fra et afslag er givet, og indtil
udrejse har fundet sted – således at der kan tages forholdsregler i tilfælde af en negativ udvikling.
I forbindelse med udarbejdelsen af den nye kodestruktur i Udlændingeregisteret er der derfor taget højde for
Rigsrevisionens synspunkter. Der foreligger således nu éntydige koder i forbindelse med tilgang til udsendelsesfasen,
koder, der ophæver udsendelses- fasen i forbindelse med sagsbehandling hos de øvrige udlændingemyndigheder, og
koder for afgang fra udsendelsesfasen.

Rigspolitiet skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at der ved lov nr. 291 af 30. april 2003 om ændring af
udlændingeloven, som trådte i kraft den 1. maj 2003, er indført en ny, konsekvent procedure for udsendelse af afviste
asylansøgere, som på sigt må forventes at føre til kortere sagsbehandlingstider i udsendelsessagerne.
Der henvises til forarbejderne til loven (lovforslag nr. L 156, Folketinget 2002-03) og til vedlagte rundskrivelse af 25. april
2003 med bilag fra Rigspolitiet.
Torsten Hesselbjerg
rigspolitichef
RIGSPOLITIET
RIGSPOLITIET
UDLÆNDINGEAFDELINGEN

Dato: 25. april 2003
J.nr.:
Ny, konsekvent procedure for udsendelse af afviste asylansøgere.
1.

2.










Den 24. april 2003 vedtog Folketinget ved 3. behandlingen i uændret form lovforslag nr. L 156, hvorved
udlændingeloven ændres på en række punkter. Loven træder i kraft den 1. maj 2003. Ved lovens ikrafttræden
indføres bl.a. en ny, konsekvent procedure for udsendelse af afviste asylansøgere, som er beskrevet i
forarbejderne til loven (Lovforslag nr. L 156, Folketinget 2002-03, Almindelige bemærkninger, Afsnit 2).
Lovforslag nr. L 156 findes på polnet under Operativ/Udlændinge.
Den nye, konsekvente procedure omfatter følgende elementer:

Udlevering til udlændingen af en kort og klart formuleret skriftlig vejledning om udsendelsesproceduren i forbindelse med
Udlændingestyrelsens afslag på asyl i normalproceduresager. Kopi af vejledningen vedlægges til orientering.
Intensiveret rådgivning af udlændingen om udrejsepligten og udsendelsesproceduren under en indgående, personlig
samtale ved politiets udrejsekontrol efter endeligt afslag på asyl.
Mulighed for økonomisk støtte (3.000 kr. til personer over 18 år og 1.500 kr. til personer under 18 år) ved medvirken til
udrejse uden ugrundet ophold – udlændingelovens § 43a, stk. 2, jf. stk. 3, 4, 6, 7 og 8.
Udvidet og konsekvent anvendelse af "madkasseordningen" – udlændingelovens § 42a, stk. 10, nr. 2.
Overflytning til Center Sandholm – udlændingelovens § 42a, stk. 7, 1. pkt.
Systematisk anvendelse af meldepligt efter overflytning til Center Sandholm – udlændingelovens § 34, stk. 2.
Anvendelse af frihedsberøvelse som konkret, målrettet sanktionering af oplysnings- og handlepligten efter
udlændingelovens § 40, stk. 3, 1. pkt. – udlændingelovens § 36, stk. 5.
Anvendelse af frihedsberøvelse som generel motivationsfremmende foranstaltning som led i udsendelsesproceduren –
udlændingelovens § 36, stk. 6.
1.

Den nye, konsekvente procedure får betydning for såvel politikredsenes som Rigspolitiets behandling af sager
med udlændinge i reel udsendelsesposition, dvs. udlændinge, der har fået endeligt afslag på en ansøgning om
asyl og er blevet pålagt at udrejse, og hvor der ikke er meddelt opsættende virkning med hensyn til
udrejsefristen i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse på andet grundlag eller en anmodning om
genoptagelse af asylsagen. Det forudsættes således i forarbejderne til lovændringen, at proceduren
systematisk bringes i anvendelse over
for alle udlændinge i reel udsendelsesposition, og at der sker en konsekvent opfølgning, hvis en iværksat
foranstaltning ikke fører til udlændingens medvirken til udsendelse.

Generelt udsendelseshindrede udlændinge, dvs. udlændinge, som det ikke er muligt at udsende tvangsmæssigt
til hjemlandet af grunde, som ikke beror på udlændingens egne forhold, og som heller ikke kan anvises en
rejserute for frivillig udrejse, er dog undtaget fra den nye procedure. For tiden er det alene statsborgere fra Irak,
der er generelt udsendelseshindrede. Rigspolitiet ajourfører løbende på polnet under Operativ/Udlændinge en
oversigt over nationaliteter, der er generelt udsendelseshindrede.
I forhold til udlændinge på såkaldt tålt ophold, dvs. udlændinge, der har fået afslag på asyl, men som ikke
tvangsmæssigt kan udsendes af landet, fordi de i hjemlandet risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller
nedværdigende behandling eller straf, eller forfølgelse omfattet af FN´s flygtningekonvention, gælder en særlig
procedure, som varetages af Rigspolitiet.
2.

Nedenfor beskrives politikredsenes opgaver som led i den nye, konsekvente udsendelsesprocedure.

Intensiveret rådgivning af udlændingen om udrejsepligten og udsendelsesproceduren under en indgående,
personlig samtale ved politiets udrejsekontrol efter endeligt afslag på asyl
Mulighed for økonomisk støtte
Politikredsene vil som hidtil modtage sager fra udlændingemyndighederne (Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og
Integrationsministeriet) med henblik på forkyndelse og/eller udrejsekontrol. De nærmere regler herom findes i
Integrationsministeriets cirkulære nr. 3 af 20. januar 2003 om forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v.
Kundgørelse V nr. 2 (af 12. marts 1997) vil snarest blive revideret i overensstemmelse hermed.
I forbindelse med udrejsekontrollen skal politiet indskærpe udlændingen udrejsepligten, således som den fremgår af den
trufne afgørelse og af udlændingelovens § 30, stk. 1. Udlændingen skal under henvisning hertil opfordres til at medvirke
til udsendelse af Danmark. Udlændingen skal i den forbindelse vejledes om muligheden for at modtage økonomisk støtte
til sig selv og familien (3.000 kr. til personer over 18 år og 1.500 kr. til personer under 18 år) ved medvirken til udrejse
uden ugrundet ophold. Alderen på tidspunktet for den fastsatte udrejsefrists udløb er afgørende for, efter hvilken takst
der kan ydes hjælp.
Det er en betingelse for modtagelsen af denne støtte,





at udlændingen ved den personlige samtale i forbindelse med udrejsekontrollen erklærer sig villig til at medvirke til
udrejsen og underskriver en erklæring herom (blanket P 612-41 – "Erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark"),
at udlændingen efterfølgende aktivt medvirker til udsendelsesbestræbelserne, f.eks. ved at underskrive ansøgning om
rejselegitimation mv., og
at udlændingen udrejser, så snart forudsætningerne herfor er til stede.
Undtaget fra muligheden for at modtage den økonomiske støtte er








udlændinge, hvis asylsag er afgjort som åbenbart grundløs,
udlændinge, som er blevet udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet,
udlændinge, som er udelukket fra at få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 10,
udlændinge, som tidligere har fået og ikke inden for en angivet frist har accepteret et tilbud om økonomisk støtte ved
medvirken til udsendelse, jf. rundskrivelse af 28. februar 2003 om en særlig støtteordning for visse afviste asylansøgere,
som medvirker til at udrejse uden ugrundet ophold (aktstykke 87) og rundskrivelse af 8. april 2003 om udrejsekontrol i
sager vedrørende afghanske statsborgere, der har fået afslag på asyl (aktstykke 110), og
udlændinge, som tidligere har fået udbetalt den økonomiske støtte.

Udlændingen skal vejledes om, at politiet vil kunne hjælpe med praktisk bistand til planlægningen af rejsen, ligesom
politiet vil kunne betale billetter og transport af ejendele, hvis udlændingen ikke selv har penge hertil.
Udlændingen skal gøres bekendt med konsekvenserne af ikke at ville underskrive erklæringen om medvirken til
udsendelse af Danmark, dvs. indstilling til Udlændingestyrelsen om anvendelse af madkasseordning, eventuelt fulgt op
af indstilling til Udlændingestyrelsen om overflytning til Center Sandholm og systematisk anvendelse af meldepligt i
Center Sandholm og eventuel anvendelse af frihedsberøvelse.
Udlændingen skal orienteres om, at politiet om nødvendigt kan udsende udlændingen under anvendelse af fysisk magt,
og at politiet løbende vurderer, om der er mulighed for at udsende udlændingen, selv om udlændingen ikke medvirker
hertil.
Der vedlægges tekster, som kan danne grundlag for vejledningen af udlændingen om udsendelsesproceduren.
Der skal ved udrejsekontrollen og vejledningen af udlændingen anvendes tolk, medmindre der på forhånd er sikkerhed
for, at udlændingen fuldt ud forstår indholdet og betydningen af den vejledning, som skal gives.
Udlændingen skal vejledes om, at en medarbejder på indkvarteringsstedet – hvis udlændingen ønsker det, og det ikke
sinker politiets arbejde – har mulighed for at være til stede som bisidder i forbindelse med udrejsekontrollen og
vejledningen af udlændingen.
Udlændingens holdning til udsendelsesspørgsmålet skal fremgå af rapporten. Ønsker udlændingen ikke at medvirke til
udsendelsen, skal udlændingen opfordres til at begrunde dette, og begrundelsen skal anføres i rapporten.
Vil udlændingen medvirke til udsendelsen, og underskrives "Erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark",
afhænger den videre sagsbehandling af omstændighederne i den konkrete sag. Eksempelvis er det af afgørende
betydning, om udlændingen er i besiddelse af gyldig rejselegitimation. Den videre sagsbehandling skal altid aftales med
Rigspolitiets udlændingeafdeling.
Har udlændingen medvirket under hele sagsbehandlingen, forelægges sagen for Rigspolitiets udlændingeafdeling med
indstilling om udbetaling af støttebeløb. Ved forelæggelsen anvendes vedlagte blanket P612-22, der udfyldes. Blanketten
findes på polnet under Blanketter/Udlændinge. Efter udlændingelovens § 48, 3. pkt., træffer Rigspolitiet afgørelse om,
hvorvidt der skal ydes økonomisk støtte i medfør af lovens § 43a, stk. 2. Rigspolitiets afgørelse kan ikke påklages til
Integrationsministeriet, jf. lovens § 48, 7. pkt.
Tiltræder Rigspolitiet indstillingen om økonomisk støtte, udbetaler politikredsen beløbet i forbindelse med, at politiet
påser, at udlændingen udrejser af landet. Udbetalte beløb skal bogføres på delregnskab 8, konto 42.90.90. Tilskud ved
udrejse (asyl). Opmærksomheden henledes på, at udlændingen kan vælge at få støttebeløbet udbetalt i Euro (400 Euro
pr. voksen og 200 Euro pr. barn).
Udvidet og konsekvent anvendelse af "madkasseordningen"
Afviser udlændingen – efter ved udrejsekontrollen at have fået tilbud om økonomisk støtte og være blevet vejledt om
udsendelsesproceduren – at medvirke til udsendelsen, indstiller politikredsen straks til Udlændingestyrelsen, at
udlændingen sættes på madkasseordningen, således at udlændingen ikke skal have dækket sine udgifter til underhold,
men alene skal modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser.

Ved indstillingen til Udlændingestyrelsen anvendes vedlagte blanket P612-23, som udfyldes og sendes til
Udlændingestyrelsen, Økonomi- og Centerafdelingen, 2. Økonomiske Kontor, på telefax nr. 35 37 32 50. Kopi af
blanketten sendes samtidig til Rigspolitiets udlændingeafdeling på telefax nr. 33 43 00 40. Blanketten findes på polnet
under Blanketter/Udlændinge.
Udlændingestyrelsen vil som udgangspunkt skulle træffe afgørelse om, at udlændingen sættes på madkasseordningen.
Kun hvis særlige grunde taler derimod, f.eks. graviditet eller sygdom, træffer Udlændingestyrelsen ikke afgørelse om
madkasseordning. I sådanne tilfælde vil Udlændingestyrelsen i stedet umiddelbart kunne træffe afgørelse om
overflytning af udlændingen til Center Sandholm.
Da Udlændingestyrelsen imidlertid alene vil kunne træffe afgørelse om overflytning af udlændingen til Center Sandholm
på baggrund af en indstilling fra politiet, skal politikredsene i alle tilfælde samtidig med indstillingen til
madkasseordningen indstille udlændingen til overflytning til Center Sandholm for det tilfælde, at Udlændingestyrelsen
ikke finder grundlag for at sætte udlændingen på madkasseordningen.
Politikredsen skal på tilsvarende måde indstille til madkasseordningen/overflytning til Center Sandholm, hvis en
udlænding, som ved udrejsekontrollen har underskrevet "Erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark",
efterfølgende alligevel ikke aktivt medvirker hertil.
Familier med børn under 7 år er generelt undtaget fra madkasseordningen. Sådanne udlændinge skal i stedet
umiddelbart af politikredsene indstilles til Udlændingestyrelsen til overflytning til Center Sandholm. Se nærmere om
overflytning til Center Sandholm nedenfor.
Udlændinge, der er privat indkvarteret, og som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdspligt, skal ligeledes
indstilles til madkasseordningen/overflytning til Center Sandholm.
For så vidt angår udlændinge, der er privat indkvarteret, og som ikke er omfattet af Udlændingestyrelsens
underholdspligt, henvises til afsnittet nedenfor om overflytning til Center Sandholm.
Oplysning om, hvorvidt Udlændingestyrelsen har underholdspligt over for en privat indkvarteret udlænding, kan fås ved
henvendelse til Udlændingestyrelsen, Økonomi- og Centerafdelingen, 2. Økonomiske Kontor, på telefonnr. 35 30 82 42
eller 35 30 82 43.
Politikredsene skal ikke i øvrigt foretage en konkret vurdering i forbindelse med indstillingen til Udlændingestyrelsen.
Når Udlændingestyrelsen på baggrund af politikredsens indstilling træffer afgørelse om, at udlændingen skal på
madkasseordningen, sender styrelsen afgørelsen på telefax til den pågældende udlænding på det asylcenter, hvor
udlændingen er indkvarteret, med kopi til den politikreds, som har foretaget indstillingen, og Rigspolitiets
udlændingeafdeling. Afgørelsen indeholder oplysning om tidspunktet for, hvornår madkasseordningen træder i kraft for
udlændingen.
Når udlændingen på baggrund af Udlændingestyrelsens afgørelse har været på madkasseordningen i én måned, skal
politikredsen på ny foretage udrejsekontrol. Udlændingen skal således på ny indskærpes udrejsepligten og opfordres til
at medvirke til udsendelsen. Ønsker udlændingen på dette tidspunkt at medvirke til udsendelse, forholder politikredsen
sig som beskrevet ovenfor om udlændinge, der medvirker til udrejsen. Dog har udlændingen på dette tidspunkt ikke
længere mulighed for at få økonomisk støtte i forbindelse med den frivillige udrejse.

Overflytning til Center Sandholm
Ønsker udlændingen efter at have været på madkasseordningen i én måned fortsat ikke at medvirke til udsendelsen,
indstiller politikredsen straks til Udlændingestyrelsen, at udlændingen overflyttes til Center Sandholm. Ved indstillingen til
Udlændingestyrelsen anvendes vedlagte blanket P612-23, som udfyldes og sendes til Udlændingestyrelsen, Økonomiog Centerafdelingen, 2. Økonomiske Kontor, på telefax nr. 35 37 32 50. Kopi af blanketten sendes samtidig til
Rigspolitiets udlændingeafdeling på telefax nr. 33 43 00 40. Blanketten findes på polnet under Blanketter/Udlændinge.
Samme fremgangsmåde anvendes i de tilfælde, hvor en familie med børn under 7 år ikke skal indstilles til
madkasseordningen.
Privat indkvarterede udlændinge, der ikke er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdspligt, skal indstilles til
overflytning til Center Sandholm og – medmindre der er tale om en familie med børn under 7 år – tillige til
madkasseordningen. Oplysning om, hvorvidt Udlændingestyrelsen har underholdspligt over for en privat indkvarteret
udlænding, kan fås ved henvendelse til Udlændingestyrelsen, Økonomi- og Centerafdelingen, 2. Økonomiske Kontor, på
telefonnr. 35 30 82 42 eller 35 30 82 43.
Når Udlændingestyrelsen på baggrund af politikredsens indstilling træffer afgørelse om, at udlændingen straks skal flytte
til Center Sandholm, sender styrelsen afgørelsen på telefax til politikredsen til forkyndelse og eventuel (tvangsmæssig)
effektuering med kopi til det asylcenter, hvor udlændingen er indkvarteret, og til Rigspolitiets udlændingeafdeling.
Politikredsen forkynder straks afgørelsen om overflytning til Center Sandholm for udlændingen og sørger – om
nødvendigt under anvendelse af frihedsberøvelse, jf. udlændingelovens § 36, stk. 2, 1. pkt. – for, at udlændingen flytter
til Center Sandholm.
Med henblik på i videst muligt omfang at sikre en rolig afvikling af forkyndelsen og en eventuel umiddelbar
tvangsmæssigt overflytning af udlændingen til Center Sandholm bør politikredsen i hvert enkelt tilfælde orientere
personalet på asylcenteret om tidspunktet for forkyndelsen. Personalet kan være behjælpelige med pakning af ejendele
mv.
Systematisk anvendelse af meldepligt efter overflytning til Center Sandholm
Anvendelse af frihedsberøvelse som konkret, målrettet sanktionering af oplysnings- og handlepligten efter
udlændingelovens § 40, stk. 3, 1. pkt.
Anvendelse af frihedsberøvelse som generel motivationsfremmende foranstaltning som led i udsendelsesproceduren
Når udlændingen er overflyttet til Center Sandholm, overtager Rigspolitiets udlændingeafdeling behandlingen af sagen.
Systematisk anvendelse af meldepligt og anvendelse af frihedsberøvelse som led i udsendelsesproceduren vil blive
besluttet af Rigspolitiets udlændingeafdeling. Bliver der behov for at anvende meldepligt og frihedsberøvelse som led i
udsendelsesproceduren, medens udlændingen er indkvarteret på et asylcenter i en politikreds, vil det skulle ske efter
nærmere drøftelse mellem politikredsen og Rigspolitiets udlændingeafdeling.
Opmærksomheden henledes på, at blanket P612-21 om bl.a. meldepligt efter udlændingelovens § 34 og blanket P61220 om frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36 ændres pr. 1. maj 2003 på grund af ændringer af bestemmelserne.
De ajourførte blanketter vil være tilgængelige på polnet under Blanketter/Udlændinge.
Overgangsregler

Alle udlændinge, som har fået endeligt afslag på asyl, og som er i reel udsendelsesposition ved lovens ikrafttræden den
1. maj 2003, modtager umiddelbart forud for dette tidspunkt fra Rigspolitiet en skrivelse om den nye
udsendelsesprocedure og med et tilbud om senest den 15. maj 2003 at underskrive en vedlagt "Erklæring om medvirken
til udsendelse af Danmark" og derved blive omfattet af ordningen om økonomisk støtte ved medvirken til frivillig udrejse.
Kopi af skrivelsen (på dansk) sendes samtidig til den politikreds, hvor det asylcenter mv., som udlændingen er
indkvarteret i, er beliggende. Eksempler på de tre forskellige skrivelser, som skal anvendes, vedlægges til orientering.
Afleverer udlændingen en underskrevet erklæring til personalet på det center, hvor udlændingen er indkvarteret, senest
den 15. maj 2003, videregiver personalet erklæringen til det stedlige politi, som herefter forholder sig som beskrevet
ovenfor om udlændinge, der medvirker til udrejsen. Politikredsene skal sende kopi af de modtagne, underskrevne
erklæringer til Rigspolitiets udlændingeafdeling.
Sender en privat indkvarteret udlænding en underskrevet erklæring til Rigspolitiets udlændingeafdelingen senest den 15.
maj 2003, videresender Rigspolitiet erklæringen til det stedlige politi, som herefter forholder sig som beskrevet ovenfor
om udlændinge, der medvirker til udrejsen.
1.

En foreløbig datasammenskrivning af udlændingeloven pr. 1. maj 2003 vil blive tilgængelig på polnet under
Operativ/Udlændinge.

Rundskrivelse af 28. februar 2003 om en særlig støtteordning for visse afviste asylansøgere, som medvirker til at udrejse
uden ugrundet ophold, ophæves med virkning fra den 1. maj 2003.
Torsten Hesselbjerg
rigspolitichef
(Udsendes af Udlændingestyrelsen)
Vejledning til asylansøgere, der har fået afslag på asyl hos Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen har afslået din asylansøgning. Din sag er nu sendt til Flygtningenævnet. Det er muligt, at
Flygtningenævnet giver dig asyl. Så får du opholdstilladelse og kan bo i Danmark.
Det er også muligt, at Flygtningenævnet giver dig afslag på asyl. Hvis det sker, har du pligt til at udrejse af Danmark, og
du vil som udgangspunkt skulle udrejse straks.
Nedenfor kan du læse om, hvad der sker, hvis Flygtningenævnet giver dig afslag på asyl. Det er vigtigt, at du læser og
gemmer vejledningen, så du er forberedt, hvis du får afslag i Flygtningenævnet.
Du kan søge om humanitær opholdstilladelse, mens Flygtningenævnet behandler din sag. Det kan du læse om i den
anden vejledning, der er vedlagt.
Hvad der sker, hvis du også får afslag på asyl i Flygtningenævnet:
Det er vigtigt, at du udrejser frivilligt, og du har pligt til aktivt at medvirke til din udrejse. Hvis du ikke medvirker, vil du
blive mødt med sanktioner. Sanktionerne er beskrevet nedenfor.

Politiet vil altid undersøge, om du er udrejst. Er det ikke tilfældet, vil politiet sørge for, at du udrejser. Du har pligt til at
hjælpe politiet ved at give de nødvendige oplysninger til brug for fremskaffelse af rejselegitimation, visum m.v. Politiet vil
altid være dig behjælpelig med praktisk bistand til planlægning af rejsen, ligesom politiet vil kunne betale billetter og
transport af ejendele, hvis du ikke selv har penge hertil.
Økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til hjemlandet
Medvirker du aktivt til din udrejse, kan du få en særlig økonomisk hjælp. Det er en betingelse, at du klart tilkendegiver, at
du vil medvirke, og du skal i den forbindelse underskrive en erklæring om, at du ønsker at medvirke til din udrejse.
Er der en i din familie, der ikke vil medvirke, kan der alligevel gives økonomisk hjælp til dig/de øvrige familiemedlemmer.
Udbetaling af penge sker, når der er sikkerhed for, at du/I udrejser som planlagt.
Der gives følgende hjælp:




3.000 kr. pr. voksen
1.500 kr. pr. barn under 18 år
Manglende medvirken til din udrejse
Det er ikke acceptabelt, at afviste asylansøgere nægter at medvirke til udrejsen. Det har konsekvenser, og hvis du ikke
vil medvirke til din udrejse, vil forskellige foranstaltninger således træde i kraft:





Først vil du blive sat på den såkaldte madkasseordning. Det betyder, at du ikke får udbetalt kontante ydelser, men alene
logi, kost og nødvendige sundhedsmæssige ydelser.
Hvis du stadig ikke medvirker til din udrejse, vil du efter en måned blive overflyttet til Center Sandholm. Center Sandholm
er indhegnet og har adgangskontrol. Du vil blive pålagt meldepligt, dvs. pligt til at melde dig til politiet i Center Sandholm
på bestemte tidspunkter. Det kan være dagligt eller et par gange om ugen. Du vil fortsat ikke modtage kontante ydelser.
Under hele forløbet kan du blive frihedsberøvet, hvis det vurderes, at de enkelte tiltag, der er nævnt ovenfor, ikke er
tilstrækkelige til at sikre, at du medvirker til din udrejse. Det kan bl.a. ske, hvis du ikke giver de nødvendige oplysninger til
politiet til brug for udrejsen, eller hvis du ikke underskriver nødvendige papirer eller dokumenter.
Herudover har politiet mulighed for at optage og videregive dine fingeraftryk og personfotografi til dit hjemlands eller
andre landes repræsentationer. Det sker for at skaffe rejselegitimation til dig eller for at få dig identificeret.
RIGSPOLITIET
UDLÆNDINGEAFDELINGEN

Dato: April 2003
J.nr.: HJ 2002-5120-29
Tekst som kan danne grundlag for vejledning af udlændinge indkvarteret i centersystemet om
udsendelsesproceduren
(Husk tolk! Husk at vejlede udlændingen om muligheden for at have en medarbejder fra indkvarteringsstedet til stede i
forbindelse med udrejsekontrollen/vejledningen)

1.

Du har fået endeligt afslag på din ansøgning om opholdstilladelse. Du er i forbindelse med afslaget på
opholdstilladelse blevet pålagt at udrejse straks. Du har pligt til at medvirke til udsendelsen. Gør du ikke det, vil
politiet kunne udsende dig tvangsmæssigt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.

Vil du medvirke til at udrejse frivilligt, skal du underskrive en erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark.
Politiet vil kunne hjælpe dig med praktisk bistand til planlægning af rejsen, ligesom politiet vil kunne betale billetter og
transport af ejendele, hvis du ikke selv har penge hertil.
Underskriver du erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, og samarbejder du derefter aktivt med politiet om
forberedelsen af udrejsen, og udrejser du, så snart der er skabt mulighed herfor, vil politiet også kunne udbetale dig et
beløb, der udgør 3.000 kr./400 Euro for personer over 18 år og 1.500 kr./200 Euro for personer under 18 år, i økonomisk
støtte i forbindelse med, at du udrejser.
Er der én i din familie, der ikke vil medvirke, kan der alligevel ydes økonomisk støtte til dig/de øvrige familiemedlemmer.
Du kan dog ikke få økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen, hvis din asylsag er blevet afgjort som åbenbart
grundløs, hvis du er blevet udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet, hvis du i øvrigt er udelukket fra at få
opholdstilladelse, hvis du tidligere har fået men ikke har accepteret et tilbud om økonomisk støtte ved medvirken til
frivillig udrejse, eller hvis du tidligere har modtaget økonomisk støtte.
1. Underskriver du ikke erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, vil politiet straks indstille til
Udlændingestyrelsen, at du bliver sat på den såkaldte madkasseordning. Det betyder, at du på det center, hvor du er
indkvarteret, alene vil modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Du vil således ikke
få udbetalt kontante ydelser.
Har du børn under 7 år, vil politiet dog ikke indstille til Udlændingestyrelsen, at du og din familie bliver sat på
madkasseordningen. I stedet vil politiet straks indstille, at du og din familie overflyttes til Center Sandholm.
2. Når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at du skal på madkasseordningen, vil politiet efter forløbet af én
måned på ny spørge dig, om du nu vil medvirke til en frivillig udrejse. Du vil på dette tidspunkt kunne fortælle politiet, at
du nu gerne vil medvirke, og underskrive erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark, men du vil ikke længere
kunne opnå økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen.
Vil du efter én måned på madkasseordningen fortsat ikke medvirke til udrejsen, indstiller politiet til Udlændingestyrelsen,
at du overflyttes til Center Sandholm.
Når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at du skal tage ophold i Center Sandholm, skal du straks flytte dértil. Vil
du ikke det, sørger politiet for, at du flytter.
Når du kommer til Center Sandholm, vil du alene modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige
ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Politiet vil også pålægge dig meldepligt. Dvs. en pligt til på bestemte tidspunkter at melde dig til politiet i Center
Sandholm. Det kan være dagligt eller et par gange om ugen.
1. Du kan også blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. ske, hvis du ikke giver politiet de nødvendige oplysninger til brug for
planlægningen af udrejsen, eller hvis du ikke underskriver nødvendige ansøgninger eller dokumenter. Du kan også blive

frihedsberøvet, hvis de ovenfor nævnte foranstaltninger (madkasseordningen, overflytning til Center Sandholm og
meldepligt) ikke fører til, at du medvirker til udrejsen.
2. Du kan undgå at komme på madkasseordningen, blive overført til Center Sandholm, blive pålagt meldepligt eller blive
frihedsberøvet, hvis du underskriver erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, aktivt samarbejder med
politiet om udrejsen og herefter udrejser snarest muligt. Gør du det, har du også mulighed for at modtage den
økonomiske støtte i forbindelse med udrejsen.
Politiet skal derfor opfordre dig til at underskrive erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark.
RIGSPOLITIET
UDLÆNDINGEAFDELINGEN

Dato: April 2003
J.nr.: HJ 2002-5120-29
Tekst som kan danne grundlag for vejledning af privat indkvarterede udlændinge, der ikke er omfattet af
Udlændingestyrelsens underholdspligt, om udsendelsesproceduren
(Husk tolk! Husk at vejlede udlændingen om muligheden for at have en medarbejder fra indkvarteringsstedet til stede i
forbindelse med udrejsekontrollen/vejledningen)
1.

Du har fået endeligt afslag på din ansøgning om opholdstilladelse. Du er i forbindelse med afslaget på
opholdstilladelse blevet pålagt at udrejse straks. Du har pligt til at medvirke til udsendelsen. Gør du ikke det, vil
politiet kunne udsende dig tvangsmæssigt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.
Vil du nu medvirke til at udrejse frivilligt, skal du underskrive en erklæring om medvirken til udsendelse af
Danmark.
Politiet vil kunne hjælpe dig med praktisk bistand til planlægning af rejsen, ligesom politiet vil kunne betale
billetter og transport af ejendele, hvis du ikke selv har penge hertil.
Underskriver du erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, og samarbejder du derefter aktivt med
politiet om forberedelsen af udrejsen, og udrejser du, så snart der er skabt mulighed herfor, vil politiet også
kunne udbetale dig et beløb, der udgør 3.000 kr./400 Euro for personer over 18 år og 1.500 kr./200 Euro for
personer under 18 år, i økonomisk støtte i forbindelse med, at du udrejser.
Er der én i din familie, der ikke vil medvirke, kan der alligevel ydes økonomisk støtte til dig/de øvrige
familiemedlemmer.
Du kan dog ikke få økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen, hvis din asylsag er blevet afgjort som åbenbart
grundløs, hvis du er blevet udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet, hvis du i øvrigt er udelukket fra at
få opholdstilladelse, hvis du tidligere har fået men ikke har accepteret et tilbud om økonomisk støtte ved
medvirken til frivillig udrejse, eller hvis du tidligere har modtaget økonomisk støtte.

2.

Underskriver du ikke erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, vil politiet straks indstille til
Udlændingestyrelsen, at du overflyttes til Center Sandholm, og at du bliver sat på den såkaldte

madkasseordning. Det betyder, at du alene vil modtage kost i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige
ydelser. Har du børn under 7 år, vil politiet dog ikke indstille, at du og din familie bliver sat på
madkasseordningen.
Når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at du skal tage ophold i Center Sandholm, skal du straks flytte
dértil. Vil du ikke det, sørger politiet for, at du flytter.
Når du kommer til Center Sandholm, vil du alene modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige
sundhedsmæssige ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Politiet vil også pålægge dig meldepligt. Dvs. en pligt til på bestemte tidspunkter at melde dig til politiet i Center
Sandholm. Det kan være dagligt eller et par gange om ugen.
3.

4.

Du kan også blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. ske, hvis du ikke giver politiet de nødvendige oplysninger til
brug for planlægningen af udrejsen, eller hvis du ikke underskriver nødvendige ansøgninger eller dokumenter.
Du kan også blive frihedsberøvet, hvis de ovenfor nævnte foranstaltninger (overflytning til Center Sandholm og
meldepligt) ikke fører til, at du medvirker til udrejsen.
Du kan undgå at blive overført til Center Sandholm, blive pålagt meldepligt eller blive frihedsberøvet, hvis du
underskriver og sender erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark til Rigspolitiet, aktivt samarbejder
med politiet om udrejsen og herefter udrejser snarest muligt. Gør du det, har du også mulighed for at modtage
den økonomiske støtte i forbindelse med udrejsen.
Politiet skal derfor opfordre dig til at underskrive erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark.

RIGSPOLITIET
UDLÆNDINGEAFDELINGEN

Dato: April 2003
J.nr.: HJ 2002-5120-29
Tekst som kan danne grundlag for vejledning af privat indkvarterede udlændinge, der er omfattet af
Udlændingestyrelsens underholdspligt, om udsendelsesproceduren
Husk tolk! Husk at vejlede udlændingen om muligheden for at have en medarbejder fra indkvarteringsstedet til stede i
forbindelse med udrejsekontrollen/vejledning)
1.

Du har fået endeligt afslag på din ansøgning om opholdstilladelse. Du er i forbindelse med afslaget på
opholdstilladelse blevet pålagt at udrejse straks. Du har pligt til at medvirke til udsendelsen. Gør du ikke det, vil
politiet kunne udsende dig tvangsmæssigt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.
Vil du nu medvirke til at udrejse frivilligt, skal du underskrive en erklæring om medvirken til udsendelse af
Danmark.
Politiet vil kunne hjælpe dig med praktisk bistand til planlægning af rejsen, ligesom politiet vil kunne betale
billetter og transport af ejendele, hvis du ikke selv har penge hertil.
Underskriver du erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, og samarbejder du derefter aktivt med
politiet om forberedelsen af udrejsen, og udrejser du, så snart der er mulighed herfor, vil politiet også kunne
udbetale dig et beløb, der udgør 3.000 kr./400 Euro for personer over 18 år og 1.500 kr./200 Euro for personer
under 18 år, i økonomisk støtte i forbindelse med, at du udrejser.

Er der én i din familie, der ikke vil medvirke, kan der alligevel ydes økonomisk støtte til dig/de øvrige
familiemedlemmer.
Du kan dog ikke få økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen, hvis din asylsag er blevet afgjort som åbenbart
grundløs, hvis du er blevet udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet, hvis du i øvrigt er udelukket fra at
få opholdstilladelse, hvis du tidligere har fået men ikke har accepteret et tilbud om økonomisk støtte ved
medvirken til frivillig udrejse, eller hvis du tidligere har modtaget økonomisk støtte.
2.

Underskriver du ikke erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, vil politiet straks indstille til
Udlændingestyrelsen, at du bliver sat på den såkaldte madkasseordning. Det betyder, at du alene vil modtage
kost i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Har du børn under 7 år, vil politiet dog ikke indstille til Udlændingestyrelsen, at du og din familie bliver sat på
madkasseordningen. I stedet vil politiet straks indstille, at du og din familie overflyttes til Center Sandholm.

3.

Når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at du skal på madkasseordningen, vil politiet efter forløbet af
én måned på ny spørge dig, om du nu vil medvirke til en frivillig udrejse. Du vil på dette tidspunkt kunne fortælle
politiet, at du nu gerne vil medvirke, og underskrive erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark, men du
vil ikke længere kunne opnå økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen.
Vil du efter én måned på madkasseordningen fortsat ikke medvirke til udrejsen, indstiller politiet til
Udlændingestyrelsen, at du overflyttes til Center Sandholm, og at du ikke modtager kontante ydelser under
opholdet i Center Sandholm .
Når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at du skal tage ophold i Center Sandholm, skal du straks flytte
dértil. Vil du ikke det, sørger politiet for, at du flytter.
Når du kommer til Center Sandholm, vil du alene modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige
sundhedsmæssige ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Politiet vil også pålægge dig meldepligt. Dvs. en pligt til på bestemte tidspunkter at melde dig til politiet i Center
Sandholm. Det kan være dagligt eller et par gange om ugen.

4.

5.

Du kan også blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. ske, hvis du ikke giver politiet de nødvendige oplysninger til
brug for planlægningen af udrejsen, eller hvis du ikke underskriver nødvendige ansøgninger eller dokumenter.
Du kan også blive frihedsberøvet, hvis de ovenfor nævnte foranstaltninger (madkasseordningen, overflytning til
Center Sandholm og meldepligt) ikke fører til, at du medvirker til udrejsen.
Du kan undgå at komme på madkasseordningen, blive overført til Center Sandholm, blive pålagt meldepligt
eller blive frihedsberøvet, hvis du underskriver og sender erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark,
aktivt samarbejder med politiet om udrejsen og herefter udrejser snarest muligt. Gør du det, har du også
mulighed for at modtage den økonomiske støtte i forbindelse med udrejsen.
Politiet skal derfor opfordre dig til at underskrive erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark.

Stempel Dato:
Udl.nr.:
Forelæggelse af sag om udbetaling af økonomisk støtte,
jf. udlændingelovens § 43a, stk. 2.

Nationalitet
Navn
Fødedato
Børn
Indrejst den Søgt asyl den
Udlændingestyrelsens afslag på asyl den
Frafaldet asylansøgning den
Flygtningenævnets stadfæstelse af afslag den
Afslag på anden ansøgning den Angiv afslag på hvad
Udrejsefrist
Underskrevet erklæring om medvirken (P612-41) den
Rejselegitimation Pas gyldigt til den
Udrejsen planlagt til den til
Har ansøgt om støtte således: antal voksne kr./Euro
antal børn kr./Euro ________________
I alt kr./Euro
Rigspolitiets afgørelse:
Udbetaling kan godkendes under forudsætning af, at udrejsen sker uden ugrundet ophold, og at udrejsen påses af
politiet.
Udbetaling kan ikke godkendes, fordi
Dato: Underskrift:
Sendes til Politimesteren i under henvisning til ovenstående.
Denne blanket bedes tilbagesendt til Rigspolitiets udlændingeafdeling med oplysning om den udbetalte støtte og om,
hvornår og hvortil den påsete udrejse har fundet sted.
Stempel Dato:
Udlændingestyrelsen + bilag
Telefax 3537 3250

Indstilling om iværksættelse af foranstaltning i medfør af udlændingelovens § 42a, stk. 10, nr. 2 (madkasseordning).
Indstilling om iværksættelse af foranstaltning i medfør af udlændingelovens § 42a, stk. 7, 1. pkt. (overflytning til Center
Sandholm).
Udl.nr.:
Statsborger i:
Navn:
Født den:
Børn:
Indkvarteret:
Indstilles til foranstaltninger, jf. foranstående, idet den pågældende har fået endeligt afslag på asyl og ikke medvirker til
udsendelse.
Der henvises til vedlagte rapport.
Udlændingen har fået udleveret/tilsendt en kopi af denne indstilling, hvorved det samtidig er tilkendegivet for den
pågældende,
at politiet indstiller til Udlændingestyrelsen, at ovenstående foranstaltning(er) iværksættes, og
at Udlændingestyrelsen som udgangspunkt vil træffe afgørelse på dette grundlag, samt
at pågældende – hvis han/hun senere ønsker at fremkomme med bemærkninger – må fremsætte
disse over for Udlændingestyrelsen.
Dato: Underskrift:
RIGSPOLITIET Dato:
UDLÆNDINGEAFDELINGEN J.nr.:
+ bilag ("Erklæring om
medvirken til udsendelse
af Danmark")
1.

Du har fået endeligt afslag på din ansøgning om opholdstilladelse. Den frist for frivillig udrejse, som blev fastsat
i forbindelse med afslaget på opholdstilladelse, er overskredet. Du er ikke udrejst af Danmark.
Du får nu en ny mulighed for at udrejse frivilligt. Vil du nu medvirke til at udrejse frivilligt, skal du underskrive den
vedlagte erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark og aflevere den til personalet på det center, hvor
du er indkvarteret, senest den 15. maj 2003. Personalet vil så sørge for, at erklæringen gives videre til politiet.

Politiet vil kunne hjælpe dig med praktisk bistand til planlægning af rejsen, ligesom politiet vil kunne betale
billetter og transport af ejendele, hvis du ikke selv har penge hertil.
Underskriver du erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, og samarbejder du derefter aktivt med
politiet om forberedelsen af udrejsen, vil politiet også kunne udbetale dig et beløb, der udgør 3.000 kr. for
personer over 18 år og 1.500 kr. for personer under 18 år, i økonomisk støtte i forbindelse med, at du udrejser.
Er der én i din familie, der ikke vil medvirke, kan der alligevel ydes økonomisk støtte til dig/de øvrige
familiemedlemmer.
Du kan dog ikke få økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen, hvis din asylsag er blevet afgjort som åbenbart
grundløs, hvis du er blevet udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet, hvis du er udelukket fra at få
opholdstilladelse, eller hvis du tidligere har fået men ikke har accepteret et tilbud om økonomisk støtte ved
medvirken til frivillig udrejse.
2.

Har du ikke underskrevet og afleveret erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark senest den 15. maj
2003, vil politiet umiddelbart herefter indstille til Udlændingestyrelsen, at du bliver sat på den såkaldte
madkasseordning. Det betyder, at du på det center, hvor du er indkvarteret, alene vil modtage kost og logi i
naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Har du børn under 7 år, vil politiet ikke indstille til Udlændingestyrelsen, at du og din familie bliver sat på
madkasseordningen. I stedet vil politiet straks indstille, at du og din familie overflyttes til Center Sandholm. Se
nærmere herom under punkt 3.

3.

Når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at du skal på madkasseordningen, vil politiet efter forløbet af
én måned på ny spørge dig, om du nu vil medvirke til en frivillig udrejse. Du vil på dette tidspunkt kunne fortælle
politiet, at du nu gene vil medvirke, og underskrive erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark, men du
vil ikke længere kunne opnå økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen.
Vil du efter én måned på madkasseordningen fortsat ikke medvirke til udrejsen, indstiller politiet til
Udlændingestyrelsen, at du overflyttes til Center Sandholm.
Når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at du skal tage ophold i Center Sandholm, skal du straks flytte
dértil. Vil du ikke det, sørger politiet for, at du flytter.
Når du kommer til Center Sandholm, vil du alene modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige
sundhedsmæssige ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Politiet vil også pålægge dig meldepligt. Dvs. en pligt til på bestemte tidspunkter at melde dig til politiet i Center
Sandholm. Det kan være dagligt eller et par gange om ugen.

4.

5.

Du kan også blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. ske, hvis du ikke giver politiet de nødvendige oplysninger til
brug for planlægningen af udrejsen, eller hvis du ikke underskriver nødvendige ansøgninger eller dokumenter.
Du kan også blive frihedsberøvet, hvis de ovenfor nævnte foranstaltninger (madkasseordningen, overflytning til
Center Sandholm og meldepligt) ikke fører til, at du medvirker til udrejsen.
Du kan undgå at komme på madkasseordningen, blive overført til Center Sandholm, blive pålagt meldepligt
eller blive frihedsberøvet, hvis du underskriver og afleverer erklæringen om medvirken til udsendelse af
Danmark, aktivt samarbejder med politiet om udrejsen og herefter udrejser snarest muligt. Gør du det, har du
også mulighed for at modtage den økonomiske støtte i forbindelse med udrejsen.

Politiet skal opfordre dig til at underskrive erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark og aflevere den
senest den 15. maj 2003.
6.

Politiet skal understrege, at du har pligt til at medvirke til udsendelsen. Gør du ikke det, vil po- litiet kunne
udsende dig tvangsmæssigt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.
Hans-Viggo Jensen
vicerigspolitichef

RIGSPOLITIET Dato:
UDLÆNDINGEAFDELINGEN
+ bilag ("Erklæring om
medvirken til udsendelse
af Danmark")
1. Du har fået endeligt afslag på din ansøgning om opholdstilladelse. Den frist for frivillig udrejse, som blev fastsat i
forbindelse med afslaget på opholdstilladelse, er overskredet. Du er ikke udrejst af Danmark.
Du får nu en ny mulighed for at udrejse frivilligt. Vil du nu medvirke til at udrejse frivilligt, skal du underskrive den
vedlagte erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark og sende den til Rigspolitiets udlændingeafdeling, Anker
Heegaards Gade 5, 1780 København V, senest den 15. maj 2003.
Politiet vil kunne hjælpe dig med praktisk bistand til planlægning af rejsen, ligesom politiet vil kunne betale billetter og
transport af ejendele, hvis du ikke selv har penge hertil.
Underskriver du erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, og samarbejder du derefter aktivt med politiet om
forberedelsen af udrejsen, vil politiet også kunne udbetale dig et beløb, der udgør 3.000 kr. for personer over 18 år og
1.500 kr. for personer under 18 år, i økonomisk støtte i forbindelse med, at du udrejser.
Er der én i din familie, der ikke vil medvirke, kan der alligevel ydes økonomisk støtte til dig/de øvrige familiemedlemmer.
Du kan dog ikke få økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen, hvis din asylsag er blevet afgjort som åbenbart
grundløs, hvis du er blevet udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet, hvis du er udelukket fra at få
opholdstilladelse, eller hvis du tidligere har fået men ikke har accepteret et tilbud om økonomisk støtte ved medvirken til
frivillig udrejse.
2. Har du ikke underskrevet og sendt erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark til Rigspolitiet senest den 15.
maj 2003, vil politiet umiddelbart herefter indstille til Udlændingestyrelsen, at du bliver sat på den såkaldte
madkasseordning. Det betyder, at du alene vil modtage kost i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Du
vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Har du børn under 7 år, vil politiet ikke indstille til Udlændingestyrelsen, at du og din familie bliver sat på
madkasseordningen. I stedet vil politiet straks indstille, at du og din familie overflyttes til Center Sandholm. Se nærmere
herom under punkt 3.

3. Når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at du skal på madkasseordningen, vil politiet efter forløbet af én
måned på ny spørge dig, om du nu vil medvirke til en frivillig udrejse. Du vil på dette tidspunkt kunne fortælle politiet, at
du nu gerne vil medvirke, og underskrive erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark, men du vil ikke længere
kunne opnå økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen.
Vil du efter én måned på madkasseordningen fortsat ikke medvirke til udrejsen, indstiller politiet til Udlændingestyrelsen,
at du overflyttes til Center Sandholm, og at du ikke modtager kontante ydelser under opholdet i Center Sandholm .
Når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at du skal tage ophold i Center Sand-holm, skal du straks flytte dértil. Vil
du ikke det, sørger politiet for, at du flytter.
Når du kommer til Center Sandholm, vil du alene modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige
ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Politiet vil også pålægge dig meldepligt. Dvs. en pligt til på bestemte tidspunkter at melde dig til politiet i Center
Sandholm. Det kan være dagligt eller et par gange om ugen.
4. Du kan også blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. ske, hvis du ikke giver politiet de nødvendige oplysninger til brug for
planlægningen af udrejsen, eller hvis du ikke underskriver nødvendige ansøgninger eller dokumenter. Du kan også blive
frihedsberøvet, hvis de ovenfor nævnte foranstaltninger (madkasseordningen, overflytning til Center Sand-holm og
meldepligt) ikke fører til, at du medvirker til udrejsen.
5. Du kan undgå at komme på madkasseordningen, blive overført til Center Sandholm, blive pålagt meldepligt eller blive
frihedsberøvet, hvis du underskriver og sender erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, aktivt samarbejder
med politiet om udrejsen og herefter udrejser snarest muligt. Gør du det, har du også mulighed for at modtage den
økonomiske støtte i forbindelse med udrejsen.
Politiet skal opfordre dig til at underskrive erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark og sende den til
Rigspolitiet senest den 15. maj 2003.
6. Politiet skal understrege, at du har pligt til at medvirke til udsendelsen. Gør du ikke det, vil politiet kunne udsende dig
tvangsmæssigt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.
Hans-Viggo Jensen
vicerigspolitichef
RIGSPOLITIET
UDLÆNDINGEAFDELINGEN

Dato: 28.04.2003
J.nr.:
+ bilag ("Erklæring om
medvirken til udsendelse

af Danmark")
1.

Du har fået endeligt afslag på din ansøgning om opholdstilladelse. Den frist for frivillig udrejse, som blev fastsat
i forbindelse med afslaget på opholdstilladelse, er overskredet. Du er ikke udrejst af Danmark.
Du får nu en ny mulighed for at udrejse frivilligt. Vil du nu medvirke til at udrejse frivilligt, skal du underskrive den
vedlagte erklæring om medvirken til udsendelse af Danmark og sende den til Rigspolitiets udlændingeafdeling,
Anker Heegaards Gade 5, 1780 København V, senest den 15. maj 2003.
Politiet vil kunne hjælpe dig med praktisk bistand til planlægning af rejsen, ligesom politiet vil kunne betale
billetter og transport af ejendele, hvis du ikke selv har penge hertil.
Underskriver du erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, og samarbejder du derefter aktivt med
politiet om forberedelsen af udrejsen, vil politiet også kunne udbetale dig et beløb, der udgør 3.000 kr. for
personer over 18 år og 1.500 kr. for personer under 18 år, i økonomisk støtte i forbindelse med, at du udrejser.
Er der én i din familie, der ikke vil medvirke, kan der alligevel ydes økonomisk støtte til dig/de øvrige
familiemedlemmer.
Du kan dog ikke få økonomisk støtte i forbindelse med udrejsen, hvis din asylsag er blevet afgjort som åbenbart
grundløs, hvis du er blevet udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet, hvis du er udelukket fra at få
opholdstilladelse, eller hvis du tidligere har fået men ikke har accepteret et tilbud om økonomisk støtte ved
medvirken til frivillig udrejse.

2.

Har du ikke underskrevet og sendt erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark til Rigspolitiet senest
den 15. maj 2003, vil politiet umiddelbart herefter indstille til Udlændingestyrelsen, at du overflyttes til Center
Sandholm, og at du bliver sat på den såkaldte madkasseordning. Det betyder, at du alene vil modtage kost i
naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Har du børn under 7 år, vil politiet ikke indstille, at du og
din familie bliver sat på madkasseordningen.
Når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at du skal tage ophold i Center Sandholm, skal du straks flytte
dértil. Vil du ikke det, sørger politiet for, at du flytter.
Når du kommer til Center Sandholm, vil du alene modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige
sundhedsmæssige ydelser. Du vil således ikke få udbetalt kontante ydelser.
Politiet vil også pålægge dig meldepligt. Dvs. en pligt til på bestemte tidspunkter at melde dig til politiet i Center
Sandholm. Det kan være dagligt eller et par gange om ugen.

3.

4.

Du kan også blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. ske, hvis du ikke giver politiet de nødvendige oplysninger til
brug for planlægningen af udrejsen, eller hvis du ikke underskriver nødvendige ansøgninger eller dokumenter.
Du kan også blive frihedsberøvet, hvis de ovenfor nævnte foranstaltninger (overflytning til Center Sandholm og
meldepligt) ikke fører til, at du medvirker til udrejsen.
Du kan undgå at blive overført til Center Sandholm, blive pålagt meldepligt eller blive frihedsberøvet, hvis du
underskriver og sender erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark til Rigspolitiet, aktivt samarbejder
med politiet om udrejsen og herefter udrejser snarest muligt. Gør du det, har du også mulighed for at modtage
den økonomiske støtte i forbindelse med udrejsen.

Politiet skal opfordre dig til at underskrive erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark og sende den til
Rigspolitiet senest den 15. maj 2003.

5. Politiet skal understrege, at du har pligt til at medvirke til udsendelsen. Gør du ikke det, vil politiet kunne udsende dig
tvangsmæssigt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.
Hans-Viggo Jensen
Vicerigspolitichef
Justitsministeriet kan henholde sig hertil.
En genpart af denne skrivelse er samtidig sendt til Rigsrevisor.
Lene Espersen
/ Svend Larsen

