13. november 2015

NYE MULIGHEDER FOR AT UDVIDE
INDKVARTERINGS- OG
TILBAGEHOLDELSESKAPACITET MV.

Flere flygtninge og migranter vil lægge pres på den eksisterende
kapacitet til indkvartering af asylansøgere og tilbageholdelse af
udlændinge.
Regeringen vil derfor give myndighederne særlige muligheder
for at håndtere disse udfordringer, hvis de opstår.
Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte
Der er primo november ca. 13.000 indkvarterede asylansøgere på
asylcentre placeret i 33 forskellige kommuner.
Udlændingestyrelsen arbejder på at finde indkvarteringspladser til det
stigende antal asylansøgere, herunder i form af ordinære
indkvarteringspladser, men også ved anvendelse af madrasløsninger på
skoler, i fællesrum mv. Herudover arbejdes der bl.a. på at etablere et større
antal ekstraordinære indkvarteringspladser på Beredskabsstyrelsens centre
og Forsvarets kaserner samt ved opstilling af telte mv. I første omgang
planlægges der opstillet telte i forbindelse med Beredskabsstyrelsens center
i Thisted i løbet af næste uge, til især enlige unge mænd.
Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering
I dag skal Udlændingestyrelsens etablering af indkvarteringspladser til
asylansøgere ske i overensstemmelse med planlovgivningen – herunder
regions-, kommune- og lokalplaner – og efter godkendelse fra
kommunalbestyrelsen mv.
Regeringen foreslår
-

at gøre det muligt for udlændinge-, integrations- og boligministeren –
hvis det bliver nødvendigt – at beslutte, at ejendomme mv., som skal
bruges til indkvartering af asylansøgere, fritages fra at overholde
planlovgivningen mv.

En ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og bygge- og
anlægsprojekter vil herefter kunne gennemføres uden, at bestemmelser i
bl.a. regions-, kommune- og lokalplaner overholdes. Der skal forinden
indhentes en udtalelse, men ikke en godkendelse, fra vedkommende
kommunalbestyrelse mv.
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Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af
offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter
Udlændingestyrelsen tilvejebringer og tilpasser løbende bygningskapacitet til
indkvartering af asylansøgere. Det sker bl.a. ved at oprette nye asylcentre.
Politiet er ansvarlig for frihedsberøvede udlændinge uden lovligt ophold. Når
det sker, frihedsberøves udlændinge normalt i politiets egne faciliteter eller i
kriminalforsorgens institutioner. Det er endvidere politiet, der er ansvarlig for
kontrollen med udlændinges indrejse og ophold i Danmark.
Regeringen foreslår
-

at gøre det muligt for Udlændingestyrelsen i akutte tilfælde – og
uden ejerens samtykke – at gøre brug af offentlig ejendom med
henblik på indkvartering af asylansøgere,

-

at gøre det muligt for politiet i akutte tilfælde – og uden ejerens
samtykke – at gøre brug af offentlig ejendom til
tilbageholdelsesfaciliteter mv., herunder med henblik på at
understøtte en effektiv kontrol med udlændinges indrejse og ophold i
Danmark.

Myndighederne får således i en akut situation en udvidet mulighed for at
anvende offentligt ejede bygninger. Det vil således med bestemmelsen blive
muligt for myndighederne at gøre brug af f.eks. idrætshaller og nedlagte
plejehjem, skoler og fritidshjem mv., hvis det bliver nødvendigt.
Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre
Udlændingestyrelsen har ansvaret for at forsørge og indkvartere
asylansøgere. Udlændingestyrelsen har indgået aftaler med en række
kommuner og Røde Kors om varetagelsen af operatøransvaret for
asylcentre, så det er en kommune eller Røde Kors, der står for driften af
asylcentre.
Regeringen foreslår
-

at gøre det muligt for Udlændingestyrelsen – hvis det bliver
nødvendigt – at pålægge de kommuner, hvor styrelsen har bestemt,
at der skal etableres et asylcenter, at stå for driften af asylcentret.

Et sådant pålæg vil alene kunne anvendes, hvis det ikke er muligt gennem
frivillige aftaler at få varetaget driften af asylcentre. Et pålæg vil som
udgangspunkt indebære, at kommunen bliver ansvarlig for den daglige drift
af centeret, hvilket vil sige, at kommunen bliver ansvarlig for forplejning og
ophold, sundhedsbehandling, aktivering, undervisning mv. Kommunen vil
modtage et vederlag for driften, og vilkårene vil tage afsæt i de aftaler, der i
dag er indgået med bl.a. Røde Kors og de eksisterende kommunale
operatører.
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Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver
på udlændingeområdet
En væsentlig forøgelse af antallet af flygtninge og migranter kan medføre, at
det i akutte situationer bliver nødvendigt for politiet og
udlændingemyndighederne at få bistand fra private aktører for at skaffe de
nødvendige personalemæssige ressourcer til en effektiv opgaveløsning.
Regeringen foreslår
-

at gøre det muligt for politiet og Udlændingestyrelsen – hvis det
bliver nødvendigt – at få bistand fra private aktører til at løse
myndighedsopgaver på udlændingeområdet.

Politiet og Udlændingestyrelsen vil kunne overlade det til private aktører –
under politiets eller Udlændingestyrelsens ansvar og ledelse – at bistå med
at varetage myndighedsopgaver i forhold til f.eks. kontrol, registrering mv. af
asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold, og hvis det er særligt
påkrævet bevogtning og transport af frihedsberøvede udlændinge.
Private aktørers bistand vil, hvis det er særligt påkrævet, kunne indebære
magtanvendelse, såsom fysisk fastholdelse og brug af håndjern i forbindelse
med bevogtning og transport af frihedsberøvede, men ikke brug af f.eks.
stav eller peberspray.
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