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Til Udlændinge- og Integrationsministeriet, 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Sendt pr. mail til nfn@uibm.dk og uim@uim.dk  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar på lovforslag om PET’s og FE’s adgang til udlændingemyndighedernes 

registre og systemer m.v. 

 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar på udkast til lov om ændring af 

udlændingeloven omkring Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes 

adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer.  

 

Generel kommentar 

Røde Kors konstaterer, at loven har til formål at styrke kontrol- og sikkerhedsindsatsen på 

udlændingeområdet bl.a. ved at give PET og FE direkte elektronisk adgang til 

udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v. for dermed at gøre 

efterretningstjenesternes forebyggende og PET’s efterforskningsmæssige indsats mere 

effektiv. 

En vedtagelse af lovforslaget vil medføre, at efterretningstjenesterne får udvidet adgangen til 

at indhente personfølsomme oplysninger fra udlændingemyndighedernes registre og systemer. 

Udvidelsen betyder, at tjenesterne fremover vil kunne indhente oplysninger efter et generelt 

relevanskriterium, dvs. såfremt oplysningerne kan have betydning for deres 

opgavevaretagelse, hvorimod det eksempelvis for PET tidligere krævede en mere konkret 

formodning om, at oplysningerne ville have betydning for deres opgavevaretagelse.  

Røde Kors går ind for, at myndigheder sikres effektive arbejdsgange. En udvidet adgang til at 

indhente personfølsomme oplysninger bør dog gå hånd i hånd med en styrkelse af tilsynet for 

at sikre høje retssikkerhedsstandarder. I forlængelse heraf gør vi opmærksom på vigtigheden 

af at sikre, at Tilsynet med efterretningstjenesterne har tilstrækkelige ressourcer til at føre 

effektiv kontrol med tjenesternes indsamling og behandling af oplysninger fra 

udlændingemyndighedernes registre og systemer. 

 

Konkrete kommentarer 

Røde Kors noterer sig, at den foreslåede systemadgang vil fritage udlændingemyndighederne 

for det arbejde, der er forbundet med konkret at skulle fremsøge og videregive oplysninger til 

efterretningstjenesterne, og det er Røde Kors’ forhåbning, at det vil medføre en kortere 

Røde Kors 

Blegdamsvej 27 

2100 København Ø 

 

Tlf. 3525 9200 

info@rodekors.dk 

 

1. marts 2017 

mailto:nfn@uibm.dk
mailto:uim@uim.dk


Gør en forskel RødeKors.dk 2 

 

sagsbehandlingstid i udlændingemyndighederne, når ressourcerne frigøres til egentlig 

sagsbehandling af asylsager m.v.  

Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 


