Til Udlændinge- og Integrationsministeriet
K
uim@uim.dk og cakr@uim.dk

30. maj 2018

Høringssvar i anledning af udkast til bekendtgørelse om visitation
på indkvarteringssteder med adgangskontrol.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved e-mail af 2. maj 2018
fremsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse til Dansk Flygtningehjælp med anmodning om at eventuelle bemærkninger fremsendes senest den 30. maj 2018.
Dansk Flygtningehjælp sætter pris på muligheden for at fremkomme
med bemærkninger.
Dansk Flygtningehjælp skal indledningsvist bemærke, at vi på den ene
side har forståelse for, at der på nogle centre indimellem kan være behov for at regulere hvem, der færdes på centrene og hvilke effekter de
bringer med sig, på den anden side skal vi opfordre til, at man ikke skaber fængselslignende forhold og ikke bruger mere magt og kontrol på
asylcentrene end nødvendigt.
Visitation af mennesker, der ikke er mistænkte for at have begået kriminelle handlinger og som bevæger sig til og fra deres bolig, er et voldsomt
indgreb og bør derfor anvendes med stor forsigtighed.
I udkastet til bekendtgørelse fremgår det, at de personer, der gennemfører visitationen, skal have de fornødne forudsætninger for at foretage
visitation i overensstemmelse med reglerne herom. Det forekommer
uklart, hvad præcis det er for forudsætninger, der anses som fornødne
og det forekommer ligeledes uklart, hvad det er for regler, der gælder
for visitationen. Af bemærkningerne til L62 fremgår det, at de administrative regler, som vil blive udstedt i forbindelse med gennemførelsen
af lovforslaget, bl.a. vil omfatte regler om den nærmere gennemførelse
af selve visitationen og kontrollanternes egnethed, herunder bl.a. krav
til uddannelse. Sammenholdt med det ovenfor anførte om indgrebets
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karakter skal Dansk Flygtningehjælp opfodre til, at krav til kontrollanternes egnethed og uddannelse indarbejdes i bekendtgørelsen.
Det fremgår i øvrigt ikke af selve lovteksten i udlændingelovens § 42 m,
at andre, f.eks. vagtvirksomheder kan bemyndiges til at foretage visitation. Dansk Flygtningehjælp finder det hensigtsmæssigt, at der i bekendtgørelsen indsættes bestemmelser om hvordan tilsyn med vagtvirksomheder skal gennemføres i de tilfælde, hvor det er vagtvirksomheder,
der udfører visitation.
I lyset af det indledningsvist anførte om indgrebets karakter finder Dansk
Flygtningehjælp desuden, at der i bekendtgørelsen burde være en lidt
snævrere regulering af indkvarteringsoperatørens beføjelser i forhold til
at indføre visitation og bestemme visitationens omfang. Ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn findes at være et for bredt og generelt kriterium. Desuden skal Flygtningehjælpen opfordre til, at der indføres klageadgang, særligt i forhold til visitationens gennemførelse.
Børn ses ikke at være undtaget fra visitation. Det fremgår at undersøgelse af en person skal gennemføres med størst mulig hensynsfuldhed.
Det bør fremgå tydeligt af bekendtgørelsen om undersøgelse af en person også kan omfatte børn og eventuelt i hvilke tilfælde dette kan ske
og ikke mindst hvordan.

Med venlig hilsen,

Eva Singer
Asylchef
Dansk Flygtningehjælp
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