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Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken  
 
Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om en ny aftale om bedre 

balance i rets- og udlændingepolitikken. 

 

Gennem de senere år er der skabt en ubalance i rets- og udlændingepolitikken 

med ensidigt fokus på skærpelser og kontrol. Aftaleparterne er enige om, at der 

skal rettes op på dette. 

 

Aftalen indebærer bl.a. følgende: 

 

 Sænkningen af den kriminelle lavalder blev gennemført stik imod alle anbefa-

linger. Derfor annulleres sænkningen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, 

så den kriminelle lavalder hæves fra 14 til 15 år. 

 Aftaleparterne drøfter en revision af reglerne om familiesammenføring af 

børn, når den igangværende gennemgang af Danmarks internationale forplig-

telser på udlændingeområdet er tilendebragt, med henblik på at fremsætte lov-

forslag i marts 2012. 

 Aftaleparterne konstaterer, at regeringen vil tilbyde asylansøgere, herunder af-

viste asylansøgere, bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene 

efter 6 måneder. Der nedsættes et hurtigt arbejdende embedsmandsudvalg, 

som hurtigst muligt og med henblik på politisk beslutningstagen inden som-

meren 2012 skal komme med konkrete anbefalinger til udformningen af den 

konkrete model for tilbuddet om udflytning fra asylcentrene samt se på de så-

kaldt motivationsfremmende foranstaltninger over for udlændinge, der ikke 

medvirker til udsendelse. Aftaleparterne vil drøfte resultatet og aftale den vi-

dere fælles udmøntning af arbejdsgruppens anbefalinger. 

 Med den betydelige skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af knive gik 

man for langt. Derfor ophæves forudsætningen om, at straffen i førstegangs-

tilfælde som altovervejende hovedregel skal fastsættes til 7 dages ubetinget 

fængsel.  

 Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. årligt til kriminalpræventive kampagner, 

herunder en forebyggelseskampagne mod knive i nattelivet. 

 Aftalen om permanent toldkontrol i Danmark fra maj 2011 bidrager ikke til en 

effektiv dansk toldkontrol. Derfor ophæves aftalen om permanent toldkon-

trol.  

 Der afsættes 36 mio. kr. årligt til en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret 

toldkontrol. 

 En række unødige overvågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammen-

føringsområdet begrænses og målrettes. 

 Aftaleparterne er enige om at tage en grundig drøftelse af politiets administra-

tive frihedsberøvelser, når retssagen om COP15-frihedsberøvelserne er afslut-

tet. 


