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Kapitel 1.

Indledning.

1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium.

Udvalget vedrørende udenlandske kvinders integration og

retsstilling i Danmark blev nedsat af indenrigsministe-

ren den 13. december 1993.

Udvalget blev nedsat som følge af regeringens ønske om

at forbedre integrationen af udlændinge i Danmark, jf.

regeringens handlingsplan for Danmarks udlændinge, og

som opfølgning på lov nr. 482 af 24. juni 1992 om æn-

dring af udlændingeloven.

Udvalgets opgaver er beskrevet således i kommissoriet:

"Udvalget bør gennemgå reglerne om meddelelse af op-
holdstilladelse og reglerne om inddragelse af en med-
delt opholdstilladelse. Udvalget skal i den forbindelse
særligt overveje, om der bør foretages ændringer i den
praksis, der i medfør af udlændingeloven følges med
hensyn til inddragelse af en meddelt opholdstilladelse.
Det gælder især, hvor en udenlandsk kvinde har været
udsat for vold, og hvor ægteskabet eller samlivet som
følge heraf er ophørt. Udvalget bør herunder overveje,
hvilke krav der skal stilles til dokumentation for, at
kvinden har været udsat for vold, og for at ægteskabet
eller samlivet som følge heraf er ophørt.

Danskkundskaber er af helt afgørende betydning for men-
nesker, som bosætter sig i Danmark. På den baggrund bør
udvalget endvidere tage op til overvejelse, om den
danskundervisning, der i integrationsøjemed tilbydes en
udlænding, er tilrettelagt med fornødent hensyn til de
forhold, der gør sig gældende for udenlandske kvinder,
herunder at mange har børnepasningsforpligtelser, en
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beskeden skolemæssig baggrund m.v.

Udvalget bør desuden med udgangspunkt i Barriereudval-
gets rapport om nedbrydning af barrierer for beskæfti-
gelse af indvandrere og flygtninge kortlægge, om der er
faktorer, der særligt virker som barrierer i forbindel-
se med udenlandske kvinders placering på arbejdsmar-
kedet. På baggrund heraf skal det overvejes, om der kan
være anledning til at supplere Barriereudvalgets ind-
stillinger med forslag, der specifikt retter sig mod en
forbedring af udenlandske kvinders deltagelse på ar-
be j dsmarkedet.

Udvalget skal derudover overveje, om der i relation til
udenlandske kvinders kontakt til og brug af social- og
sundhedsvæsenet er behov for særlige initiativer med
henblik på at forbedre denne gruppes muligheder for at
benytte tilbuddene. For eksempel skal det vurderes,
hvordan disse kan tilrettelægges, så de bedre imøde-
kommer udenlandske kvinders behov.

Endelig bør udvalget kortlægge eventuelle faktorer, der
virker som barrierer i forbindelse med udenlandske
kvinders deltagelse i den offentlige debat og i offent-
lige hverv, særligt i relation til udformningen af ind-
vandrerpolitikken på lokalt og centralt niveau. På bag-
grund heraf bør udvalget overveje, om der er behov for
en særlig indsats for at mobilisere udenlandske kvinder
til at deltage aktivt i den politiske proces og i givet
fald fremkomme med forslag hertil.

Såfremt der skønnes behov herfor, bør udvalget derud-
over analysere, om der på andre områder er behov for
nye initiativer med henblik på særligt at fremme uden-
landske kvinders integration og sikre deres retsstil-
ling i Danmark.

Udvalget kan løbende inddrage andre personer, organisa-
tioner m.fl. i udvalgets arbejde, såfremt det anses for
hensigtsmæssigt.

Der gives udvalget adgang til at fremkomme med indstil-
linger inden for de områder, der er fastsat i kommisso-
riet for udvalgets arbejde. Udvalget kan nedsætte un-
derudvalg og afgive delbetænkning om afgrænsede
spørgsmål. Udvalget forudsættes at afgive endelig be-
tænkning til indenrigsministeren senest i efteråret
1994."

1.2. Udvalgets sammensætning.

Ved afgivelsen af nærværende delbetænkning er følgende
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personer udpeget som medlemmer af udvalget (i parantes

er angivet den institution, der har indstillet det på-

gældende medlem):

Formand:

Afdelingschef Claes Nilas (Indenrigsministeriet).

Medlemmer:

Konstitueret kontorchef Kim Lunding (Indenrigsministe-

riet) ,

Fuldmægtig Jette Lou (Undervisningsministeriet),

Fuldmægtig Eva Pedersen (Socialministeriet),

Fuldmægtig Margit Ulmer (Sundhedsministeriet),

Fuldmægtig Bodil Holt (Arbejdsministeriet),

Socialrådgiver Mandana Høvsgaard (Københavns Kommune),

Konsulent Torben Essebo (Kommunernes Landsforening),

Socialrådgiver Lorne Lathery (Frederiksberg Kommune),

Fuldmægtig Hanne Rasmussen (Amtsrådsforeningen i Dan-

mark) ,

Konstitueret vicegeneralsekretær Andreas Kamm (Dansk

Flygtningehjælp),

Dina Vaneli (Mellemfolkeligt Samvirke),

Chandra Jayamanne (Indvandrerrådet),

Shadi Bazeghi (personligt udpeget af indenrigsministe-

ren) ,

Dina Kristina Kesic (personligt udpeget af indenrigsmi-

nisteren) ,

Direktør Hanne Reintoft (Mødrehjælpen af 1983),

Dorte Schiønning Andersen (Kvindecenterfonden Dannerhu-

set) ,

Britta Mogensen (Landsorganisationen for Kvindekrise-

centre (LOKK)),

Lenie Persson (Dansk Kvindesamfund)

Næstforkvinde Eva Munck (Danske Kvinders Nationalråd),

Filomenita Mongaya-Høgsholm (Indvandrerkvindeforeningen
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Soldue),

Parvaneh Shahabi (Indvandrerkvindeforeningen Soldue),

Observatører:

Sekretariatsleder Jytte Fischer Bentzen (Nævnet for Et-

nisk Ligestilling),

Tidligere medlemmer:

I maj 1994 blev konstitueret kontorchef Gitte Rubæk Pe-

dersen (Indenrigsministeriet) som medlem af udvalget

afløst af konstitueret kontorchef Kim Lunding (Inden-

rigsministeriet .

Med virkning fra september 1994 blev vicekontorchef Pe-

ter Kopp Sørensen (Københavns Kommune) afløst som med-

lem af udvalget af socialrådgiver Mandana Høvsgaard, og

Karina Smidth (Landsorganisationen for Kvindekrisecen-

tre) blev afløst af Britta Mogensen.

Den 8. februar 1995 blev tidligere sekretariatsleder

Henriette Skouenborg (Nævnet for Etnisk Ligestilling)

afløst af Jytte Fischer Bentzen som observatør i ud-

valget .

Sekretærer:

Som sekretærer for udvalget har fungeret fuldmægtig Ka-

ren Gunn og fuldmægtig Sanne Weidner, begge Inden-

rigsministeriet .

I september 1994 blev fuldmægtig Karen Gunn som sekre-

tær for udvalget afløst af fuldmægtig Line Hagn-

Meincke, Indenrigsministeriet.
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1.3. Udvalgets hidtidige arbejde.

De opgaver, som udvalget i henhold til kommissoriet har

til opgave at behandle, falder i to dele:

1) udenlandske, voldsramte kvinders retsstilling i re-

lation til udlændingelovens bestemmelser om inddra-

gelse af en meddelt opholdstilladelse, samt

2) udenlandske kvinders integration i det danske sam-

fund.

Udvalget har nedsat to mindre underudvalg, der har haft

til opgave nærmere at behandle hvert hovedområde. Ar-

bejdsgruppen vedrørende de voldsramte kvinder har af-

holdt 6 møder. Det samlede udvalg har afholdt 3 møder

og arbejdsgruppen vedrørende integrationsdelen forven-

tes at påbegynde arbejdet i 1995.

Udvalget har i overensstemmelse med kommisoriet be-

sluttet at afgive en delbetænkning om udenlandske

voldsramte kvinder og den praksis, der i medfør af ud-

lændingeloven følges med hensyn til inddragelse af en

meddelt opholdstilladelse, hvor en udenlandsk kvinde

har været udsat for vold, og hvor ægteskabet/samlivet

som følge heraf er ophørt.

Ved behandlingen af emnet har udvalget gennemgået de

forhold, som en udenlandsk kvinde stilles over for, når

samlivet/ægteskabet med den herboende ægtefælle ophæves

som følge af vold fra ægtefællens side. Udvalget har

således gennemgået kvindens retlige stilling i relation

til udlændingelovens bestemmelser, om inddragelse af en

meddelt opholdstilladelse ved samlivsophør, udlændinge-

myndighedernes praksis og sagsgang i en inddragelsessi-

tuation, krav til dokumentation for volden og for sam-
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livets ophør som direkte følge heraf, eksisterende råd-

givningsmuligheder i offentligt og privat regi, samt

økonomiske støttemuligheder for kvinden.

Endvidere har Direktoratet for Udlændinge v/ underdi-

rektør Henrik Dahl Sørensen og Rigspolitiet v/ politi-

mester Hans-Viggo Jensen deltaget i et af arbejdsgrup-

pens møder med henblik på nærmere at få drøftet reg-

lerne om meddelelse og inddragelse af opholdstilladel-

ser samt politiets foretagelse af samlivskontrol i for-

bindelse med voldsramte, udenlandske kvinder.

I forbindelse med udvalgets drøftelser af den danske

lovgivning og praksis vedrørende meddelelse af opholds-

tilladelse samt inddragelse af en meddelt opholdstilla-

delse har udvalget indhentet oplysninger vedrørende

dette område fra Sverige, Norge og Finland.

Foruden den konkrete lovning og praksis på området har

udvalget indhentet oplysninger vedrørende udenlandske,

voldsramte kvinders muligheder for rådgivning og støtte

i offentligt og privat regi i de tre lande.

På baggrund af udvalgets store interesse for forholdene

i andre lande har udvalget endvidere indhentet oplys-

ninger omkring forholdene for udenlandske voldsramte

kvinder i England og Holland. Udvalget har valgt at

indhente oplysninger fra netop disse to lande, da Dan-

mark på flere områder sammenligner sig med disse lande.

København, den 28. september 1995
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Kapitel 2

Baggrunden for nedsættelsen af udvalget.

2.1. Baggrunden.

Udvalget for udenlandske kvinders integration og rets-

stilling i Danmark blev nedsat af indenrigsministeren

den 13. december 1993 som opfølgning på regeringens

ønske om at forbedre blandt andet udenlandske kvinders

integration og retsstilling i Danmark udtrykt i rege-

ringens handlingsplan for Danmarks udlændinge.

Baggrunden for regeringens handlingsplan er en folke-

tingsbeslutning om bedre integration og sikring af ud-

lændinges retsstilling i Danmark vedtaget den 18. juni

1992. Af folketingsbeslutningen fremgår blandt andet

følgende:

"Regeringen opfordres til inden udgangen af 1992 som
opfølgning af Folketingets racismedebat den 3. december
1991 af fremsætte forslag til en sammenhængende politik
med henblik på at styrke indvandreres integration og
deres retsstilling som ligeværdige borgere med samme
pligter og rettigheder som danskfødte. Det skal ske i
respekt for indvandrernes forskelligartede kulturelle,
sproglige og religiøse baggrund."

På grundlag af denne beslutning har regeringen udarbej-

det en handlingsplan for Danmarks udlændinge, hvoraf

blandt andet fremgår følgende:

"18. Opfølgning af folketingsbeslutningen om bedre in-
tegration og sikring af udlændinges retsstilling i Dan-
mark.

For første gang i nyere tid vedtog Folketinget sidste
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sommer et samlet beslutningsforslag om bedre integrati-
on af indvandrere. Regeringen fører nu de forskellige
elementer i beslutningsforslaget ud i livet.

Udover at etablere et ligestillingsnævn som nævnt i
punkt 16 vil regeringen følge op på den rapport, der
inden for kort tid forventes at foreligge om ekstraor-
dinære barrierer i forbindelse med indvandreres og
flygtninges beskæftigelse.

Undervisningsministeren har netop udsendt en ny vejled-
ning om undervisning af voksne indvandrere og vil til
efteråret fremlægge lovforslag til opfølgning af de de-
le af beslutningsforslaget, der vedrører flere og bedre
til bud om undervisning af voksne indvandrere og flygt-
ninge . "

Hvad særligt angår den del af udvalgets kommissorium,

der vedrører spørgsmålet om udenlandske kvinders rets-

stilling i forhold til udlændingeloven, har baggrunden

blandt andet været at iværksætte en udredning vedrøren-

de betydningen af konsekvenserne af lov nr. 482 af 24.

juni 1992 om ændring af udlændingeloven, hvorved adgan-

gen til at inddrage en meddelt opholdstilladelse, her-

under i relation til udenlandske, voldsramte kvinder,

blev udvidet fra 2 til 3 år. Der redegøres for denne

lov nedenfor.

I den forbindelse har en række kvindeorganisationer i

1992 og foråret 1993 rettet henvendelser til daværende

indenrigsminister Thor Pedersen og senere til nuværende

indenrigsminister Birte Weiss for at gøre opmærksom på

det stigende antal udenlandske, voldsramte kvinder, der

henvendte sig til disse organisationer med henblik på

ophold på et kvindekrisecenter eller for at få rådgiv-

ning eller information.

Samlet set har det på denne baggrund været organisatio-

nernes opfattelse, at der burde være mulighed for, at

der efter en individuel vurdering vil kunne meddeles

opholdstilladelse til voldsramte, udenlandske kvinder

og deres eventuelle børn.
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Det er i denne forbindelse anført, at disse kvinder be-

finder sig i en umenneskelig situation, hvor de fast-

holdes i et voldeligt ægteskab, idet en ophævelse af

samlivet vil betyde, at de mister deres opholdstilla-

delse og bliver sendt tilbage til deres hjemland.

Kvindeorganisationerne har i den forbindelse opfordret

indenrigsministeren til at foretage en ændring af ud-

lændingeloven med hensyn til inddragelse af en meddelt

opholdstilladelse for udenlandske, voldsramte kvinder,

der som følge af vold i ægteskabet ophæver samlivet med

ægtefællen.
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Kapitel 3

Definition af voldsbegrebet

3.1. Indledning

I forbindelse med udvalgets gennemgang af reglerne om

meddelelse af opholdstilladelse og reglerne om inddra-

gelse af en meddelt opholdstilladelse og i forlængelse

heraf udvalgets overvejelser om, hvorvidt der bør fore-

tages ændringer i den praksis, der i medfør af udlæn-

dingeloven følges på dette område, har udvalget blandt

andet drøftet definitionen af voldsbegrebet.

Udvalget har i den anledning fundet anledning til at

anmode Kriminalistisk Institut om at foretage en udred-

ning af begrebet vold herunder vold af henholdsvis fy-

sisk og psykisk karakter. Der gengives i nedenstående

afsnit dele af Kriminalistisk Instituts udredning af

begrebet vold. Høringssvaret er samlet optaget som bi-

lag 1 til betænkningen.

3.2. Definition af voldsbegrebet

3.2.3. Vold m.v. i strafferetten

Kriminalistisk Institut har på baggrund af en gennem-

gang af voldsbegrebet i forskellige sammenhænge bemær-

ket, at det er tydeligt, at voldsbegrebet i på en række

lovområder er temmelig vidt, og at dets nærmere af-

grænsning kan variere betydeligt med sammenhængen. Det



- 11 -

fremgår også, at der med udgangspunkt i strafferetten

er betydelige variationsmuligheder for sådanne afgræns-

ninger .

Der skal herefter redegøres for de straffebestemmelser,

som umiddelbart må antages at være af størst betydning

ved en fastlæggelse af det voldsbegreb, som er relevant

i forbindelse med spørgsmålet om inddragelse af volds-

ramte kvinders opholdstilladelse.

I mange af straffelovens kapitler om de enkelte forbry-

delser, er der bestemmelser, der angiver "vold" som en

bestanddel af et strafbart forhold, f.eks. i kapitlerne

om seksual- hhv. berigelsesforbrydelser. Derimod er der

strengt taget ikke nogen paragraf, der udelukkende de-

finerer vold. Tre paragraffer kriminaliserer imidlertid

forskellige grader af forsætlige lecremsangreb, og et

legemsangreb vil typisk foreligge som voldsudøvelse,

sådan som det også udtrykkeligt er forudsat i § 244.

§ 244. Den, der øver vold mod eller på anden måde an-

griber en andens legeme, straffes.

De følgende to bestemmelser fastsætter højere straffe-

rammer for legemsangreb, som er af særlig rå, brutal

eller farlig karakter eller indebærer mishandling, el-

ler som indebærer, at der foreligger særdeles skærpende

omstændigheder.

Lidt forenklet siges de tre paragraffer i fagsproget at

handle om "ordinær"/"simpel", kvalificeret hhv. særlig

grov vold.

Ifølge § 244 er normalstrafferammen bøde, hæfte eller

fængsel indtil 1 år og 6 måneder, i § 245 er straffe-

rammen fængsel indtil 4 år, i § 246 fængsel indtil 8
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år.

Det fælles kendemærke for de strafbare legemsangreb er,

at der er tale om en fysisk krænkelse af en persons le-

geme .

Den form for vold, som i fagsproget betegnes som "ordi-

nær"/ "simpel", er ikke nærmere defineret i straffelo-

ven. En nærmere præcisering med henblik på grænsetil-

fælde må foretages i praksis og i den strafferetlige

litteratur.

Der må - i henhold til denne - kræves et ikke helt ube-

tydeligt indgreb mod en andens legeme, iværksat ved

midler som slag, skub, førergreb, benspænd, kast med

genstande der rammer den anden etc. Det er ikke til-

strækkeligt at en person griber en anden i armen, giver

ham et let puf eller tvinger ham tilbage ved at tage

nogle skridt fremad eller ved at lukke en dør. Heller

ikke en truende holdning kan udgøre vold. På den anden

side kræves det ikke at den fysiske aggression har ef-

terladt spor i form af rifter, buler, røde eller blå

mærker o.l. eller har fremkaldt smerte. Der kan dog

tænkes tilfælde hvor kriteriet smerte indgår i afgræns-

ningen, fx. hvis en person tager et så kraftigt greb om

en anden at det gør ondt. Forstyrrelse af en anden ved

fremkaldelse af frastødende, urovækkende eller sårende

indtryk falder uden for § 244.

Legemsangreb foretaget på anden måde end ved vold kan

f.eks. være udøvet ved afklipning af hår, fremkaldelse

I lovovertrædelser, hvori vold indgår som en bestanddel

af det strafbare forhold, vil også de netop nævnte le-

gemsangreb udøvet "på anden måde" være omfattet, selv

om dette ikke udtrykkeligt fremgår af loven. Ved sådan-

ne strafbare forhold vil der typisk være tale om, at
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volden anvendes som middel til at opnå en bestemt type

af formål, f.eks. en krænkelse af den personlige fri-

hed, jf. § 260 om ulovlig tvang; en krænkelse af køns-

friheden, jf. § 216 om voldtægt; en uberettiget vin-

ding, jf. § 2 88 om røveri. Der kan også være tale om at

fastsætte en skærpet strafferamme for vold udøvet mod

bestemte angrebsobjekter, f.eks. indehavere af of-

fentlig myndighed, jf. § 119 om overfald på en tjene-

stemand m.v.; angreb på vidner o.a., jf. § 123; angreb

rnod kongen, jf. § 115.

Det er også strafbart at udøve vold under slagsmål. I

princippet er det ligeledes strafbart at øve gengæld

mod en angriber. I begge slags tilfælde kan straffen

for "ordinær" vold dog under særlig formildende omstæn-

digheder bortfalde, jf. § 85.

Bestemmelsen om kvalificeret vold omfatter visse former

for "psykisk vold". Indtil 1989 var det strafbare ger-

ningsindhold beskrevet som tilføjelse af "skade på le-

geme eller helbred". Det er fast antaget, at den davæ-

rende bestemmelse omfattede psykiske skader såsom chok,

traumer o.lign., hvis tilstanden var fremkaldt med for-

sæt. Angrebsmidlet kunne være af en hvilken som helst

art. Den nugældende bestemmelse har en anderledes ord-

lyd, idet den handler om den, "som udøver et legemsan-

greb" af særlig kvalificeret art, se nærmere ovenfor.

Der har ifølge forarbejderne til den nye bestemmelse

ikke været tilsigtet nogen realitetsændring med hensyn

til bedømmelsen af den forsætlige tilføjelse af skade

på den angrebnes psykiske helbredstilstand, som således

stadig er omfattet.

Paragrafferne om forsætlige legemsangreb står i straf-

felovens 25. kapitel om forbrydelser mod liv og legeme.
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I samme kapitel står bestemmelserne om de forsætlige

drabsforbrydelser. hvoraf først og fremmest § 23 7 om

forsætligt manddrab har betydning i nærværende sammen-

hæng, når den ses i sammenhæng med reglerne om forsøgs -

ansvar og medvirkensansvar. Drabsforbrydelser må uden

videre opfattes som handlinger, der er omfattet af det

her drøftede voldsbegreb. I nærværende sammenhæng vil

dette kunne have praktisk betydning i lyset af reglerne

om strafbart forsøg og strafbar medvirken.

Drabshandlinger kan tænkes udført ved hjælp af psykiske

virkemidler. Hvis gerningsmanden har drabsforsæt, vil

han f.eks. kunne ifalde ansvar for at aflive eller

bortskaffe kæledyr eller at ødelægge eller bortskaffe

genstande af livsnødvendig betydning for den angrebne

person. Omend sådanne tilfælde ikke er af synderlig

praktisk betydning i strafferetlig praksis, illustrerer

de, hvorledes "psykisk vold" kan tages i betragtning i

en given sammenhæng.

En fuldbyrdet drabsforbrydelse vil selvsagt ikke være

af relevans for spørgsmålet om inddragelse af opholds-

tilladelse, hvis offeret er kvinden selv, men kan meget

vel være det, hvis den dræbte er kvindens barn eller en

anden nærtstående.

En tredje gruppe af strafbare forhold, som er behandlet

i straffelovens 25. kapitel, er de såkaldte faredelik-

ter, som er beskrevet i §§ 250-254.

I nærværende sammenhæng er det af særlig relevans at

omtale § 252 om hensynsløs forsætlig farefremkaldelse.

Bestemmelsen fastsætter strafansvar for den, der på

"hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv

eller førlighed". Som eksempler på, hvorledes forvol-



- 15 -

delsen af livsfare eller fare for tab af førlighed kan

være udøvet på "hensynsløs måde", nævner paragraffen,

at dette kan være sket 'for vindings skyld' eller 'af

grov kådhed'; men hensynsløsheden kan altså også fore-

ligge på anden måde. Det ligger i udtrykket "nærliggen-

de", at den forvoldte fare skal være åbenbar og væsent-

lig.

Ved et faredelikt beskriver loven det strafbare forhold

således, at det er fremkaldelsen af en fare for, at no-

gen kan lide overlast, der er kriminaliseret. På den

måde tilstræbes det at opnå et fremskudt værn mod for-

voldelsen af skader. Forvoldelsen af fare for en vis

type af skade er selvsagt mindre alvorlig end forvol-

delsen af skaden som sådan. Heraf kan det imidlertid

ikke sluttes, at det altid er mindre alvorligt at begå

et faredelikt end at begå et skadedelikt. En person,

der har været genstand for en fareforvoldende handling

af den type, som er nævnt i et faredelikt, vil under

alle omstændigheder være blevet udsat for en krænkelse,

og denne kan i nogle tilfælde være fuldt så følelig og

belastende som krænkelsen i forbindelse med mildere

former for 'ordinær' vold. Fremkaldelse af fare ved om-

gang ved skydevåben eller stikvåben kan være udtryk for

noget sådant, f.eks. hvis en mand morer sig med at sky-

de med skarpt om ørerne på sin hustru. Det er i lyset

heraf åbenbart, at en overtrædelse af bestemmelsen om

hensynsløs forsætlig fareforvoldelse er omfattet af det

voldsbegreb, som har relevans i forbindelse med den

drøftede regel i udlændingeloven.

De øvrige faredelikter i straffelovens 25. kapitel har

næppe større praktisk betydning i nærværende sammen-

hæng, men det kan ikke udelukkes, at en overtrædelse

heraf kan antage en sådan voldelig karakter, der gør
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det nærliggende at sidestille forholdet med et legems-

angreb, altså "fysisk" vold. Dette kan således tænkes

med hensyn til en overtrædelse af § 250. Paragraffen

omhandler dels den, der "hensætter en anden i hjælpeløs

tilstand", dels den, der "forlader en under hans vare-

tægt stående person i sådan tilstand". Sidstnævnte del

af bestemmelsen vil f.eks. kunne finde anvendelse, hvis

en person ikke sørger for, at en alvorlig syg ægtefælle

får den nødvendige hjælp.

De beskyttelsesinteresser, som ligger bag udlændingelo-

vens regler om undladelse af at inddrage en opholdstil-

ladelse som følge af vold mod kvinden, er af en sådan

beskaffenhed, at visse trusler ligestilles med udøvelse

af vold. Dette gælder i hvert fald en trussel om vold.

I straffeloven findes der en bestemmelse, som vedrører

visse særlig skræmmende trusler, der er strafbare uaf-

hængigt af, om truslen har været anvendt som middel til

at fremme en bestemt mål. Bestemmelsen omhandler en så-

kaldt fredskrænkelse, der beskrives således:

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen

at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv,

helbred eller velfærd, truer med at foretage en straf-

bar handling, straffes . . .

Den del af bestemmelsen, der angår frygt for eget eller

andres 'helbred', vil formentlig typisk finde anvendel-

se i forbindelse med trusler om alvorlig fysisk over-

last.

Bestemmelsen beskriver et såkaldt adfærdsdelikt, hvil-

ket vil sige, at truslen i det enkelte tilfælde ikke

nødvendigvis skal have haft den direkte virkning at
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fremkalde den form for frygt, som angives i paragraf-

fen. Truslen skal derimod have haft en sådan beskaffen-

hed, at den efter omstændighederne er egnet til at ska-

be en sådan frygt. Det er truslens indhold og grovhed i

den givne sammenhæng, der er afgørende, ikke virkningen

i det individuelle tilfælde. Den angrebne skal i prin-

cippet kunne forvente samme strafferetlige beskyttelse,

uanset om vedkommende hører til de mere sarte eller til

de mere hårdføre. Der er visse former for trusler, som

ingen skal finde sig i, og strafferetten bidrager med

et værn herimod. Ud fra en tilsvarende betragtningsmåde

må det antages, at det afgørende for, at fremsættelsen

af en sådan trussel mod en indvandrerkvinde kan indgå i

beslutningsgrundlaget ved overvejelsen af spørgsmålet

om inddragelse af opholdstilladelse, ikke er, om trus-

len har fremkaldt frygt for alvorlig overlast, men mere

grundlæggende, om den faktisk har været fremsat. Dog

vil beskyttelseshensynet dog alt andet lige være stær-

kere, hvis kvinden rent faktisk har levet i frygt på

grund af trusler, ikke mindst hvis disse har været hyp-

pige eller vedvarende.

Krænkelse af nogens "fred" ved forulempelse af vedkom-

mende er omhandlet i straffelovens § 265 om polititil-

hold. Som eksempler på sådanne forulempelser nævner pa-

ragraffen at "trænge ind på" eller forfølge offeret med

skriftlige henvendelser.

Sådanne forulempelser er ikke i sig selv strafbare, men

kan give anledning til en advarsel fra politiet, og en

tilsidesættelse af denne kan bevirke strafansvar. I

praksis anvendes polititilhold først og fremmest over

for mænd, der forulemper tidligere kvindelige partnere

eller bekendte. Det er i princippet optagelsen af kon-

takt som sådan, der er afgørende, ikke om denne i sig
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selv er truende, foruroligende, fornærmelig, fysisk

forulempende eller på anden måde krænkende ud fra de

standarder, der i sædvanlige sammenhænge gælder for om-

gang med andre personer. Omfattet af bestemmelsen kan

være personlig henvendelse, opringninger, tilsendelse

af breve, blomster eller gaver. Det kan være henvendel-

sernes antal, der bevirker, at de opleves som ubehage-

lige eller forstyrrende. Afgørelsen af, om der er tale

om en forulempelse, der er omfattet af § 265, beror i

praksis i vidt omfang på politiets skøn ud fra en kon-

kret vurdering af sagens faktiske og retlige forhold.

Krænkelsen skal typisk være foregået over en vis perio-

de. En enkelt ophidset episode vil som oftest ikke ud-

gøre et tilstrækkeligt grundlag for at meddele politi-

tilhold, medmindre den er af betydelig grovhed.

Det må antages, at polititilhold kun kan have praktisk

betydning i nærværende sammenhæng, hvis det forud for

meddelelsen af et sådant er besluttet at undlade ind-

dragelse af kvindens opholdstilladelse. Imidlertid er

det af relevans at rejse spørgsmålet om, hvorvidt foru-

lempelser af den type, som er beskrevet i § 265, bør

tages i betragtning ved overvejelsen om inddragelse,

selv om de i praksis næppe rent faktisk ville bevirke

et polititilhold, da udgangspunktet i nærværende sam-

menhæng er, at parterne har fast samliv på fælles bo-

pæl .

Spørgsmålet er, om sådanne forhold i sig selv kan være

så belastende for kvinden, at de kan ligestilles med

forhold af mere voldelig beskaffenhed. Som udgangspunkt

er det nok ikke nærliggende at forestille sig noget så-

dant. Helt udelukkes kan det imidlertid ikke. Man kan

måske forestille sig, at manden konstant opsøger kvin-

den på hendes arbejds- eller uddannelsessted på en for-
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styrrende måde. Man kan også forestille sig, at han i

deres privatliv insisterer på samværsformer, som ud fra

en konkret bedømmelse må opleves af kvinden som stærkt

belastende.

Af særlig praktisk betydning er formentlig tilfælde,

hvor forulempelsen'består i, at ægtemanden øver "psy-

kisk terror" mod kvinden i kraft af tilkendegivelser

om, at han vil ophæve samlivet med den virkning, at

hendes opholdstilladelse inddrages. Sådanne forhold vil

som udgangspunkt ikke i sig selv være strafbare som

forulempelser efter § 265 eller andre paragraffer. Det

kan formentlig ikke udelukkes, at der i sådanne tilfæl-

de vil kunne være tale om en ligeså stor belastning for

kvinden, som hvis hun er offer for et strafbart over-

greb fra mandens side. Som ovenfor nævnt vil det efter

udlændingeloven ikke kunne være udelukket at tillægge

sådanne omstændigheder vægt i forbindelse med spørgsmå-

let om inddragelse af opholdstilladelse. De groveste

forulempelser af denne type vil kunne være omfattet af

den tidligere omtalte bestemmelse om kvalificeret vold

i § 245.

En forulempelse kan have et islæt af diskrimination på

grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprind-

else. Ytringer med et diskriminerende islæt af denne

art er strafbare, hvis de indebærer at en gruppe af

personer trues, forhanes eller nedværdiges offentligt

m.v., jf. straffelovens § 266 b. Utilbørligt diskrimi-

nerende ytringer fremsat af en indvandrerkvindes part-

ner om hendes race- eller folkegruppe kan i sagens na-

tur være en stærk belastning. Det er ikke nødvendigvis

afgørende for styrken af denne belastning, om udta-

lelsen er fremkommet offentligt eller privat.
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Psykiske overgreb kan være strafbare som ærekrænkelser

efter bestemmelserne om "ringeagtsytringer" og "sigtel-

ser" i strfl. § 267 og de følgende paragraffer. Bestem-

melsen handler om et såkaldt adfærdsdelikt, hvilket be-

tyder, at det ikke er afgørende for strafbarheden, om

den, der i det enkelte tilfælde udsættes for ærekræn-

kelsen, rent faktisk i en eller anden forstand føler

sin ære krænket. Det afgørende er, at gerningsmandens

adfærd har en sådan beskaffenhed, at den efter omstæn-

dighederne er egnet til at være krænkende på en til-

strækkelig grov måde. Det er ytringens indhold og grov-

hed i den givne sammenhæng, der er afgørende, ikke

virkningen i det individuelle tilfælde. Den angrebne

skal i princippet kunne forvente samme strafferetlige

beskyttelse, uanset om vedkommende hører til de mere

sarte eller til de mere hårdføre. Der er visse former

for ytringer, som ingen skal finde sig i, og straffe-

retten bidrager med et værn herimod.

En ærekrænkende sigtelse er en påstand om et eller an-

det forhold, som ud fra den i sammenhængen relevante

socialetiske målestok er belastende for den berørte. En

strafbar ringeagtsytring er en i ord eller gerning

fremsat groft nedsættende karakteristik af en anden

person. Mange former for sårende, nedsættende, ufordel-

agtige, usandfærdige, grovkornede ytringer er ikke så

krænkende ud fra en almen målestok, at der er noget

strafferetligt værn herimod.

Den afgrænsning, som i retspraksis foretages af området

for strafbare ærekrænkelser, er i væsentlig grad kon-

tekstbundet, skønsbetonet og præget af interesseafvej-

ninger, og der kan ikke trækkes skarpe sondringer op

mellem det straffri og det tilladte. I sammenhæng her-

med er der grund til at nævne, at der på det erstat-
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ningsretlige område anerkendes retsvirkninger af freds -

og ærekrænkelser i videre omfang end på det strafferet-

lige område.

Frihedsberøvelse er strafbar efter strfl. § 261.

Frihedsberøvelse i' lovens forstand forudsætter en in-

despærring eller lignende tvungen förbliven på et for-

holdsvis snævert afgrænset område: i et værelse, et

hus, en institution, en båd, en bil etc.

En ganske kortvarig tilstand på under et par timer vil

normalt ikke kunne betragtes som strafbar som friheds-

berøvelse, men vil efter omstændighederne kunne bedøm-

mes som ulovlig tvang.

Det forekommer temmelig oplagt, at en strafbar friheds-

berøvelse udgør et forhold af en sådan "voldelig" ka-

rakter, at den må tillægges vægt i forbindelse med

overvejelser vedrørende inddragelse af forurettedes op-

holdstilladelse .

De forskellige strafbare forhold, som er omtalt i det

foregående, kan indgå i såkaldt sammensatte forbrydel-

ser, dvs. forbrydelser der er således beskrevet, at de

omfatter elementer, som er selvstændigt kriminaliseret

i en særskilt paragraf. Vold og trussel om vold kan væ-

re bestanddele af sådanne forbrydelser som voldtægt (§

216), ulovlig tvang (§ 260), afpresning (§ 281) og rø-

veri (§ 288). Det må umiddelbart antages, at sådanne

forbrydelser kan tages i betragtning ved afvejningen af

hensyn i forbindelse med spørgsmålet om undladelse af

inddragelse af opholdstilladelse.

Visse af af de nævnte forbrydelser omfatter også anven-
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deise af andre tvangsmidler, herunder især trussel om

betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse, om frem-

sættelse af visse typer af sigtelser eller åbenbarelse

af privatlivet tilhørende forhold, f.eks. voldtægtslig-

nende forhold (§ 217), ulovlig tvang (§ 260) og afpres-

ning (§ 261). Disse forhold kan være af meget forskel-

ligartet strafværdighed, og der kan næppe siges noget

mere generelt om deres betydning i forbindelse med

spørgsmålet om inddragelse af opholdstilladelse, end at

det må være berettiget - og efter omstændighederne en-

dog påkrævet - at tage dem i betragtning på samme måde

som egentligt voldelige forhold. Dette må ikke mindst

gælde trussel om frihedsberøvelse.

Foruden de allerede nævnte sædelighedsforbrydelser kan

der være grund til at nævne prostitution (§ 199). Der

kan tænkes tilfælde, hvor den herboende partner udnyt-

ter kvinden ved mod hendes vilje at gøre hende til ob-

jekt for utugt, deltagelse i pornografiske optagelser,

striptease opvisning eller lign. I de groveste tilfælde

pådrager partneren sig derved ansvar for ulovlig tvang,

eventuelt i sammenstød med strafbar blufærdighedskræn-

kelse (§ 232), og måske tillige alvorligere vold. I

nogle tilfælde vil kvindens stilling imidlertid være så

udsat, at hun kan tvinges uden anvendelse af de tvangs-

midler, som ansvar efter straffeloven forudsætter. Hun

føjer sig måske ved at blive stillet over for truslen

om ophævelse af samlivet og deraf følgende udsigt til

udsendelse. En sådan form for undertrykkelse og udnyt-

telse vil kunne antage en så belastende karakter, at

der ved afgørelsen af spørgsmålet om inddragelse af op-

holdstilladelse kan være grund til at ligestille for-

holdet med egentlig voldsudøvelse. Det kan i den sam-

menhæng være vejledende for bedømmelsen, om der er

grundlag for, at partneren ifalder ansvar for rufferi



- 23 -

(§ 228) eller alfonseri (§ 229) .

Misbrug af kvindens barn ved en seksualforbrydelse kan

være en større belastning for hende end handlinger ret-

tet mod hende selv. Dette gælder ikke mindst, hvis der

er tale om incest (§ 210) eller incestlicrnende forhold

(§ 223), og især hvis barnet er under den kriminelle

lavalder (§ 222). Tilsvarende gælder, hvis barnet ud-

nyttes til fremstilling af børnepornografi (§ 235).

Der kan tillige være grund til at nævne nogle former

for forbrydelser i familieforhold, som dels kan optræde

i sammenhæng med egentlig voldsudøvelse, dels kan være

undertrykkende på måder, der må ligestilles med vold.

Udtalte krænkelser af familieretlige pligter er straf-

bare efter § 213 om en persons "vanrøgt eller nedværdi-

gende behandling af vedkommendes ægtefælle, barn eller

andre under hans myndighed eller forsorg". Bestemmelsen

omfatter "adfærd, der i udtalt grad strider mod al-

mindelige normer for anstændig behandling af andre i

nære relationer", typisk ved gentagne handlinger.

I straffelovens kapitel om forbrydelser i familiefor-

hold findes også en paragraf om unddragelse af foræl-

dremyndighed mv.. jf. § 215. Bestemmelsen knytter sig

til den ovenfor omtalte bestemmelse om ulovlig friheds-

berøvelse, § 261. Unddragelse af et barn eller en ung

fra forældremyndighed indebærer ikke nødvendigvis en

strafbar frihedsberøvelse. I relation til den forelig-

gende problemstilling er det imidlertid mest nærliggen-

de at tænke på tilfælde, hvor den ene part bortfører et

fælles barn. Hvis barnet ulovligt føres ud af landet,

er dette forhold selvstændigt kriminaliseret, idet der

i 199 0 blev vedtaget en særlig bestemmelse om sådanne

"internationale børnebortførelser", jf. § 215, stk. 2.
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I politivedtægten findes der en bestemmelse, som bl.a.

indeholder forbud mod "voldelig" optræden.

Normalpolitivedtægt § 3. "Slagsmål, skrigen, råben,

højrøstet syngen eller anden støjende, voldelig, for-

nærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at

forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for

andre tilstedeværende eller omboende, må ikke finde

sted på veje eller andre steder, hvortil der er almin-

delig adgang,.."

I politivedtægtens brug af begrebet "voldelig" optræden

ligger der noget videre end i straffelovens brug af be-

greberne "vold", "legemsangreb" og "legemskrænkelse".

For det første omfatter begrebet "voldelig" i politi-

vedtægten også visse former for angreb på ting. For det

andet er grænsen for angreb på person sat lavere i po-

litivedtægten end i straffeloven. De er dog temmelig

flydende og lader sig kun meget vanskeligt beskrive ge-

nerelt. For det tredje kræver politivedtægten kun uagt-

somhed, mens ansvar for et uagtsomt legemsangreb kun

kan ifaldes efter straffeloven, hvis der er forvoldt

betydelig skade, jf. strf1. § 249.

Forbuddet i omtalte bestemmelse i politivedtægten for-

udsætter noget mere, end at der er udvist en adfærd af

den beskrevne art. I nærværende•sammenhæng er det væ-

sentligste at pege på, at den udviste adfærd skal være

"egnet til at forstyrre den offentlige orden eller med-

føre ulempe for andre".

Voldelige forhold, som efter en principiel bedømmelse

kun er omfattet af politivedtægtens voldsbegreb, men

som ikke kan henføres under bestemmelser i straffelo-
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ven, vil næppe kunne tillægges vægt i forbindelse med

spørgsmålet om inddragelse af den forurettedes opholds-

tilladelse.

Politivedtægtens interesse i den foreliggende sammen-

hæng ligger hovedsagelig deri, at den omtalte bestem-

melse eksemplificerer en reguleringsteknik, der indebæ-

rer, at der i fastlæggelsen af det strafbares område

kan inddrages kriterier, som rækker ud over beskrivel-

sen af en adfærd, hvis denne har en mindre alvorlig ka-

rakter og måske ikke lader sig afgrænse særlig præcist.

3.2.4. Voldsbegrebet i anden lovgivning uden for straf-

feretten.

Som gennemgået ovenfor optræder begrebet vold i mange

sammenhænge i straffeloven. Det optræder tillige i sær-

lovgivningens straffebestemmelser samt i anden lovgiv-

ning, hvor andre retsvirkninger end straf er angivet. I

en lang række sammenhænge har lovgivningsmagten anvendt

vekslende, men gennemgående forholdsvis vide voldsbe-

greber. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med den

retlige regulering af forurettede parters retsstilling

på forskellige områder.

Ved fastlæggelsen af retsplejelovens regler om beskik-

kelse af såkaldt bistandsadvokat for forurettede i for-

bindelse med voldtægt og vold har lovgivningsmagten

klart lagt til grund, at der efter sammenhængen kan væ-

re behov for at opfatte voldsbegrebet temmelig vidt.

Den nærmere bestemmelse heraf beror på en samlet poli-

tisk afvejning af bl.a. voldsofres behov over for øko-

nomiske og administrative hensyn. Retsplejelovens ord-

ning er blevet den, at beskikkelse af bistandsadvokat
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er obligatorisk i visse sædelighedssager og fakultativ

i visse andre sager om sædelighedsforbrydelser samt i

visse "voldssager". Det er betegnende, at der ved af-

grænsningen af "voldtægtssager" og "voldssager" i denne

sammenhæng er inddraget typer af forbrydelser, som ikke

ville være omfattet af disse begreber i mere snæver

forstand. Retsplejeloven benytter ikke udtrykkene, men

opregner de relevante paragraffer. I forarbejderne til

retsplejelovens bestemmelse benyttes udtrykkene imid-

lertid som samlebegreber. Reglerne om fakultativ be-

skikkelse af bistandsadvokat er udformet ud fra den op-

fattelse, at det ikke er muligt generelt at udpege en

gruppe af sager, hvor beskikkelse altid bør ske. Lov-

givningsmagten har derfor overladt til domstolene at

foretage en konkret vurdering af forurettedes behov.

Retsplejelovens indeholder desuden en særlig bestemmel-

se om dørlukning efter den forurettedes begæring i vis-

se sædelighedssager. Denne bestemmelse omfatter de sam-

me sædelighedsforbrydelser som dem, der giver anledning

til obligatorisk beskikkelse af bistandsadvokat.

Retsplejelovens bestemmelse om referat- eller navnefor-

bud indeholder ikke nogen henvisning til udvalgte be-

stemmelser i straffeloven, men nævner mere alment hen-

synet til at beskytte nogen i sagen mod "en ufornøden

krænkelse". Det samme gælder retsplejelovens bestemmel-

se om afhøring af forurettede uden tiltaltes tilstede-

værelse.

Efter offererstatningsloven yder staten erstatning til

ofre for visse forbrydelser. Der er et retskrav på er-

statning og godtgørelse for personskade, der forvoldes

ved overtrædelse af straffeloven. Offererstatningslo-

vens bestemmelse herom er altså ikke begrænset til at
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angå skader forvoldt ved bestemte voldsforbrydelser,

endsige forsætlig vold, men overtrædelser af særlovgiv-

ningen er i princippet holdt udenfor. Lovens væsentlig-

ste formål er imidlertid at sikre voldsofre erstatning.

Den offentlige sygesikring yder tilskud til psykologisk

behandling ved psykolog til bl.a. røveri-, volds- og

voldtægtsofre. Bestemmelserne herom findes i en be-

kendtgørelse, som ikke nærmere præciserer, hvad der

ligger i de anvendte begreber. Den fornødne afgrænsning

forudsættes at foregå derved, at ydelse af tilskud i

princippet kun kan ske, når der foreligger en skriftlig

henvisning fra en læge.

I ægteskabsloven blev der i 1987 indsat en bestemmelse

om, at en ægtefælle har ret til skilsmisse, når den an-

den ægtefælle har udøvet "forsætlig vold af grovere ka-

rakter" over for denne eller børnene. Bestemmelsen står

i den den nugældende ægteskabslov § 34, stk. 1. Den

nærmere fastlæggelse af det her anvendte voldsbegreb er

overladt til domstolene. Under debatten i Folketinget

fremkom der flere tilkendegivelser vedrørende omfanget

af det benyttede voldsbegreb. Interessen kom imidlertid

til at samle sig om at få fastslået, at volden skal ha-

ve været forsætlig.

Meddelelse af skilsmisse på det omtalte grundlag er ik-

ke betinget af, at den voldelige ægtefælle er dømt for

forholdet, men det må kunne godtgøres, at volden er ud-

øvet, hvilket f.eks. kan ske ved fremlæggelse af læge-

erklæring.

Visse love regulerer spørgsmålet om indskrænkninger i

en persons rettigheder på baggrund af "voldelig" ad-

færd.
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I arveloven findes der en bestemmelse om fradømmelse af

arveret. Bestemmelsen omfatter bl.a. "den, der har for-

søgt at dræbe en slægtning i opstigende linie, øvet

vold mod eller groft fornærmet ham eller truet ham på

strafbar måde". Det ses let, at det benyttede voldsbe-

greb er forholdsvis omfattende.

Udtrykket "groft fornærmer" er ikke nærmere bestemt

efter sin strafbare kvalitet og ikke indskrænket til

egentlige ærefornærmelser. Også grov vanrøgt, strf1. §

213, og hensættelse i hjælpeløs tilstand, strf1. § 250

omfattes af udtrykket, hvis nærmere forståelse er

overladt til domstolenes skøn.

I restaurationslovgivningen er der regler, der sigter

mod udelukkelse fra visse hverv af personer, der har

udvist "en sådan adfærd", at der er grund til at anta-

ge, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på

forsvarlig/betryggende måde. Loven specificerer ikke

nærmere, hvilken slags adfærd, der skal være tale om. I

bestemmelsens forarbejder er det nævnt, at hvor der

virker dørmænd, kan der være risiko for, at der opstår

uroligheder eller voldelige situationer. Godkendelses-

kravet kan udstrækkes til at gælde andre ansatte end

dørmænd, hvor det er nødvendigt for at imødegå kri-

minalitet i bestemte restaurationsmiljøer. Forarbejder-

ne nævner, at godkendelse eksempelvis vil kunne nægtes

eller tilbagekaldes, hvis en person er involveret i

voldskriminalitet eller andre strafbare handlinger så-

som hælerivirksomhed eller narkokriminalitet. Det uddy-

bes ikke, hvad der er tænkt på med begrebet voldskrimi-

nalitet, men det kan udledes af sammenhængen, at der må

være tale om et ganske vidt voldsbegreb.
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Efter flere love kan der ske frakendelse af visse ret-

tigheder, hvis en person har gjort sig skyldig i skade

på en anden person eller forvoldt fare herfor. Dette

gælder således frakendelse af førerbevis efter færd-

selslovens regler, frakendelse af jagttegn efter jagt-

loven.

Retsplejeloven indeholder en særlig bestemmelse om så-

kaldt "retshåndhævelsesarrest". Denne fik i 1987 en

tilføjelse om varetægtsfængsling i voldssager mv. Be-

stemmelsen har sin baggrund i en offentlig debat om be-

handlingen af "voldsmænd" forud for tiltale og dom. Den

anvendte lovteknik indebærer, at kriminalitetskravet i

forbindelse med dette straffeprocessuelle tvangsindgreb

er angivet ved opregning af en række straffelovsbestem-

melser, herunder også bestemmelser udover, hvad der må

opfattes som vold i mere snæver betydning. Fastlæggel-

sen af det i denne sammenhæng benyttede voldsbegreb har

givet anledning til en del debat.

3.3. Udvalgets overvejelser

3.3.1. Overvejelser vedrørende fremtidige tiltag.

Udvalget har drøftet voldsbegrebet ud fra mere generel-

le overvejelser og særligt fundet, at vold i udlæn-

dingelovens forstand må opfattes meget bredt. Grov psy-

kisk vold kan derfor udgøre en sådan voldsom belastning

for den kvinde, der udsættes herfor, at dette må omfat-

tes af udlændingelovens regler.

Grov psykisk vold kan blandt andet omfatte trusler på

livet, gentagne nedværdigelser m.v., og kan finde sted

alene eller sideløbende med fysisk vold, jf. cases fra
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Mødrehjælpen, bilag 2.

Foruden egentlige fysiske overgreb omfatter fysisk vold

- der umiddelbart vil være nemmere at dokumentere - ef-

ter udvalgets opfattelse f.eks. også indespærring.

I en situation, hvor kvindens ophold her i landet er

afhængigt af samlivet med ægtefællen, befinder hun sig

i en særlig udsat situation, idet kvinden herved sættes

i et afhængighedsforhold til manden. Hun vil derved få

vanskeligt ved at sige fra overfor urimelige krav, be-

tro sig til bekendte om problemer i ægteskabet, søge

hjælp hos kvindekrisecentre, melde ægtefællen til poli-

tiet, endsige forlade ægtefællen uden at skabe risiko

for samlivsophævelse og dermed inddragelse af opholds-

tilladelsen.

I en sådan situation vil trusler om fraflytning eller

blot det forhold, at manden bliver væk fra hjemmet i

længere tid, endvidere kunne virke særligt psykisk be-

lastende for kvinden.

En anden psykisk stressfaktor for kvinden er den, at

Direktoratet for Udlændinge efter længere tids samlivs-

ophævelse i tilfælde af en eventuel forlængelse af

kvindens opholdstilladelse kan lade en ny frist for

inddragelsen påbegynde ved beregningen af de 3 år, der

skal forløbe, inden opholdstilladelsen ikke længere kan

inddrages. Dette sker efter en samlet konkret vurdering

af sagens omstændigheder og når samlivsophæveIsen har

varet i længere end 3 måneder, jf. herved nærmere kapi-

tel 4 om udlændingelovens regler (s. 44) .

Udvalget har bemærket sig de særlige problemer, der

knytter sig til fristforlængelser i forbindelse med be-
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regningen af 3 årsfristen for inddragelse af en op-

holdstilladelse i disse tilfælde, men henset til at

problemet ikke udelukkende vedrører voldsramte kvinder

men også andre udlændinge i en inddragelsessituation,

har udvalget besluttet, at dette emne ikke skal behand-

les yderligere i denne delbetænkning. Problemet vil

derimod blive inddraget i udvalgets anden arbejdsgruppe

vedrørende integration.

Endvidere kan den udøvede vold have et socialt aspekt,

idet udenlandske kvinder i forvejen har vanskeligt ved

at etablere en kontakt til det danske samfund, og så-

fremt der yderligere er tale om vold i ægteskabet, kan

det ofte være den voldsramtes indstilling, at det er

noget, der skal dækkes over, idet der føles skyld og

afmagt.

Det er sjældent, at en voldsramt kvinde forlader sin

mand den eller de første gange, han har udøvet vold mod

hende. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det ofte

er karakteristisk for hustruvold, at den udøvede vold

vil være tiltagende under samlivet og med tiden blive

grovere.

Udvalget har på baggrund af Kriminalistisk Instituts

udtalelse bemærket, at der på en række lovgivningsområ-

der anlægges en ganske vid forståelse af begrebet vold.

I nogle sammenhænge anvendes således udtrykket "vold"

som samlebetegnelse for de relevante tilfælde, også

selv om disse vedrører noget mere, end dét der umiddel-

bart er omfattet af de egentlige voldsbestemmelser i

straffeloven.

Udvalget finder herefter, at der i relation til udlæn-

dingelovens regler om opholdstilladelse og reglerne om
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inddragelse af en opholdstilladelse skal anlægges en

vid forståelse af voldsbegrebet, således at voldsbe-

grebet i denne sammenhæng udgør en samlebetegnelse for

forskellige overgreb som misbrug, udnyttelse, under-

trykkelse eller anden form for tvang begået af en ægte-

fælle eller samlever mod en udenlandsk kvinde.

Udvalget ønsker i den sammenhæng at understrege, at

vold ikke kan forklares som et kulturelt betinget eller

alment menneskeligt fænomen. Vold skal således opfattes

som en individuel handling, der udøves af den enkelte

voldsmand overfor det enkelte voldsoffer.



Udlændingelovens regler

4.1. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2

I medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, gives

der efter ansøgning opholdstilladelse til:

"En udlænding over 18 år, som samlever på fælles bopæl
i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere va-
righed med en i Danmark fastboende person over 18 år,
der
a) har dansk indfødsret
b) har indfødsret i et af de nordiske lande
c) har opholdstilladelse efter §§ 7-8 eller
d) lovligt har boet i landet i mere end de sidste 5
år. "

Ved lov nr. 482 af 24. juni 1992 om ændring af udlæn-

dingeloven blev § 9, stk. 1, nr. 2 ændret på flere

punkter, blandt andet således, at der er krav om, at

begge ægtefæller/samlevere skal være over 18 år.

Bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2,

blev endvidere ændret således, at adgangen til familie-

sammenføring med ægtefæile/samlever er forbeholdt per-

soner, der er fastboende i Danmark, og som har indføds-

ret i Danmark eller et af de andre nordiske lande, op-

holdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8

(asyl), eller som lovligt har boet her i landet i mere

end de sidste 5 år.

Formålet med sidstnævnte ændring er ifølge lovforsla-
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gets bemærkninger følgende:

"Det er af stor betydning for den vellykkede integrati-
on også af ægtefæller til herboende udlændinge, at den
herboende har opnået en vis tilknytning til og forstå-
else for det danske samfund, således at den pågældende
har mulighed for at kunne hjælpe sin ægtefælle til ret-
te her i landet".

Endvidere udtales det i bemærkningerne, at

"En sådan ændring vil også bidrage til at imødegå de
proforma ægteskaber, hvor en udlænding indgår ægteskab
med en herboende med det formål at opnå opholdstilla-
delse her i landet og senere - efter at have ladet sig
skille - indgår ægteskab med en person fra hjemlandet
for på denne måde at kunne skaffe også denne person op-
holdstilladelse her i landet."

For lovforslaget stemte Socialdemokratiet, Kristeligt

Folkeparti, Venstre, Fremskridtspartiet, Centrum Demo-

kraterne og Det Konservative Folkeparti.

Det bemærkes i den forbindelse, at det er udgangspunk-

tet i udlændingeloven, at det er uden betydning for

retskravet på opholdstilladelse (og arbejdstilladelse),

under hvilke omstændigheder parterne har truffet hinan-

den. Der lægges alene vægt på, at der er indgået et æg-

teskab, og at der er etableret eller agtes etableret et

fælles samliv på fælles bopæl.

En opholdstilladelse, der meddeles efter § 9, stk. 1,

nr. 2, vil de første 3 år være tidsbegrænset, således

at Direktoratet for Udlændinge i forbindelse med ansøg-

ning om forlængelse har mulighed for at undersøge, om

betingelserne for opholdstilladelsen fortsat er til

stede. I forbindelse hermed skal begge ægtefæller un-

derskrive en erklæring om, at de fortsat samlever. Den-

ne erklæring afgives under strafansvar.
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4.2. Udlændingelovens § 19 og § 26.

I medfør af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, kan

en tidsbegrænset opholdstilladelse inddrages, når det

grundlag, som er angivet i ansøgningen eller tilladel-

sen, var urigtigt eller ikke længere er til stede. I

medfør af § 19, stk. 2 gælder dette dog ikke for udlæn-

dinge, der lovligt med henblik på varigt ophold har bo-

et her i landet i mere end de sidste 3 år. Det fremgår

således af § 19 stk. 2, at

"Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på en
udlænding, som er omfattet af §§ 7, 8 eller 9, stk. 1
og 2, og som med henblik på varigt ophold lovligt har
boet her i landet i mere end de sidste tre år."

Inddragelse af en meddelt opholdstilladelse indenfor de

første 3 år vil blandt andet kunne finde sted i de til-

fælde, hvor en udlænding er meddelt opholdstilladelse

på baggrund af samliv på fælles bopæl i ægteskab eller

fast samlivsforhold med en i Danmark fastboende person,

jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, og hvor samli-

vet er ophævet.

Ved vurderingen af, om opholdstilladelsen skal inddra-

ges, skal udlændingemyndighederne efter udlændingelo-

vens § 19, stk. 5, bl.a. tage hensyn til, om inddragel-

sen af opholdstilladelsen må antages at virke særlig

belastende for den pågældende under hensyntagen til be-

stemmelserne i udlændingelovens § 26.

Udlændingelovens § 2 6 har følgende ordlyd:

"Ved afgørelsen om udvisning foruden til udlændingens
tilhørsforhold til det danske samfund, herunder varig-
heden af opholdet her i landet, tages hensyn til, om
udvisning må antages at virke særligt belastende navn-
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lig på grund af:
1) udlændingens alder, helbredstilstand og andre per-

sonlige forhold,
2) udlændingens personlige eller familiemæssige til-

knytning til herboende danske eller udenlandske
statsborgere,

3) udlændingens tilknytning til landet i øvrigt, herun-
der at udlændingen er kommet hertil som barn eller
ganske ung og dermed helt eller delvis har haft sin
opvækst her i landet,

4) udlændingens manglende eller ringe tilknytning til
hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan
ventes at tage ophold,

5) risikoen for, at udlændingen vil lide overlast i
hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan
ventes at tage ophold."

De hensyn, der er nævnt i § 2 6 , skal ikke kun tages i

betragtning ved afgørelser om udvisning, men også ved

afgørelser om inddragelse af opholdstilladelser efter §

19, jf. § 19, stk. 5.

Det fremgår af forarbejderne til loven, at "det for-
hold, at en udlænding har opholdt sig her i landet i op
til (nu) 3 år indebærer imidlertid ikke, at udlændingen
i almindelighed kan antages at have opnået et sådant
tilhørsforhold til det danske samfund, at inddragelse
af opholdstilladelsen ikke kan ske. Tværtimod vil det
være den absolutte hovedregel, at inddragelse kan ske.
Selv om udgangspunktet således er, at inddragelse af
opholdstilladelse kan og skal finde sted inden for den
nævnte frist, hvis opholdsgrundlaget ikke længere er
til stede, kan udlændingemyndighederne dog i særlige
tilfælde undlade inddragelse f.eks. i tilfælde, hvor et
ægteskabeligt samliv, der har været en vis tid, ophører
ved den herboendes død, hospitalsindlæggelse eller
fængselsophold, og disse begivenheder ikke var påregne-
lige for ægtefællen ved ægteskabets indgåelse."

Ved lov nr. 482 af 24. juni 1992 om ændring af udlæn-

dingeloven blev de tidsmæssige betingelser for inddra-

gelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse efter ud-

lændingelovens § 19, stk. 2, forlænget fra 2 år til 3

år.

I Retsudvalgets betænkning af 11. juni 1992 over for-
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slag til lov om ændring af udlændingeloven er anført

følgende i relation til forlængelsen af tidsfristen:

"Flertallet er af den opfattelse, at det særligt bør
sikres, at udenlandske kvinder, der ophæver samlivet
med deres herboende ægtefælle som følge af dennes
voldsudøvelse mod dem, ikke automatisk skal udsendes af
landet. Det er efter flertallets opfattelse nødvendigt
også at tage særlige hensyn med henblik på at tage høj-
de for de situationer, hvor en kvinde ved en udsendelse
henvises til en yderst usikker tilværelse i hjemmet.

Flertallet har noteret sig den praksis, der allerede i
dag følges af Justitsministeriet (nu Indenrigsministe-
riet, red.) efter udlændingelovens § 19, stk. 5, og ud-
lændingelovens § 2 6."

"... Alligevel finder udvalgets flertal, at der i for-
bindelse med forlængelsen af den i § 19, stk. 2, nævnte
frist på 2 år er særlig anledning til hensyntagen over
for udenlandske kvinder, hvis ægteskabelige samliv op-
hæves som følge af ægtefællens voldsudøvelse. Flertal-
let finder således, at udlændingemyndighederne i de
tilfælde, hvor et ægteskabeligt samliv ophæves under
denne forlængede frist i § 19, stk. 2, ved afvejningen
af de hensyn, der taler imod inddragelse af opholdsret-
ten, jf. lovens § 26, bør tillægge det betydelig vægt,
om samlivet ophører på grund af ægtefællens voldsudø-
velse mod kvinden. Dette gælder ikke mindst i de til-
fælde, hvor den udenlandske kvindes personlige forhold
giver grund til at tro, at det vil være vanskeligt for
hende at vende tilbage til en tålelig tilværelse i
hjemlandet.

Med henblik på at modvirke risikoen for misbrug og om-
gåelse i denne forbindelse, er det flertallets opfat-
telse, at det må være en forudsætning for de nævnte
princippers anvendelse, at det kan godtgøres, at kvin-
den har været udsat for fysisk voldsudøvelse fra den
herboende ægtefælles side, at denne voldsudøvelse er
den reelle årsag til samlivets ophævelse, og at kvinden
ikke kan vende tilbage til en tålelig tilværelse i
hjemlandet."

Direktoratet for Udlændinge har i sine årsberetninger

fra henholdsvis 1992 og 1993 beskrevet ændringen såle-

des :

"Det er ved lovændringen forudsat, at der under den ud-
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videde frist i relation til kvinder, der er udsat for
vold i ægteskabet og på denne baggrund ophæver samlivet
skal udvises tilbageholdenhed med inddragelse af op-
holdstilladelsen, når der er grund til at tro, at det
vil være vanskeligt for den pågældende kvinde at vende
tilbage til en tålelig tilværelse i hjemlandet".

Det bemærkes, at ændringen af udlændingeloven i juni

1992, herunder forlængelsen af fristen fra 2 til 3 år,

kun gælder for opholdstilladelser, der er meddelt efter

lovens ikrafttræden. Udlændingemyndighederne begynder

derfor først i løbet af efteråret 1994 at behandle sa-

ger, hvor ændringen har betydning, idet de kvinder, der

har ansøgt om opholdstilladelse efter ændringen i juni

1992, først nu vil have opholdt sig i Danmark i mere

end 2 år.
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Kapitel 5.

Udlændingemyndighedernes sagsgange og praksis ved ind-

dragelse af en meddelt opholdstilladelse.

5.1. Indledning.

I det følgende gives en kort gennemgang af sagsgangene

og den gældende praksis hos udlændingemyndighederne i

forbindelse med inddragelse af en meddelt opholdstilla-

delse i relation til en udenlandsk kvinde, der angiver

at have været udsat for vold, og hvor ægteskabet/samli-

vet som følge heraf er ophørt.

Af udlændingelovens § 46 fremgår, at det er Direktora-

tet for Udlændinge, der i første instans træffer afgø-

relse om meddelelse af opholdstilladelse efter udlæn-

dingelovens § 9, samt inddragelse af en meddelt op-

holdstilladelse efter udlændingelovens § 19.

Udvalget har i den forbindelse hørt Direktoratet for

Udlændinge om direktoratets praksis i forbindelse med

inddragelse af en meddelt opholdstilladelse i relation

til an udenlandsk kvinde, der angiver at have været ud-

sat for vold, og hvor ægteskabet/samlivet som følge

heraf er ophørt, men det har ikke været muligt at rede-

gøre nærmere herfor, idet der efter direktoratets op-

lysninger kun foreligger forholdsvis få sager, hvor det

er blevet anført, at en samlivsophævelse skyldtes hu-

struvold, ligesom afgørelsen af, om en inddragelse bør

finde sted, i alle tilfælde har været konkret begrun-
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det.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Direktoratet

for Udlændinge i sådanne sager hidtil udelukkende har

registreret, at der har fundet en samlivsophævelse sted

og ikke baggrunden herfor. Det er derfor på nuværende

tidspunkt ikke muligt at tilvejebringe en tilfredsstil-

lende statistik, der belyser omfanget af samlivsophæ-

velser begrundet i vold udøvet af ægtefællen.

Direktoratet har dog oplyst, at der i første halvår af

1994 er registreret 138 tilfælde hvor opholdstilladel-

sen, der er meddelt på grund af ægteskab, er inddraget.

Baggrunden for inddragelsen er hovedsaglig samlivsop-

hævelse. I forlængelse heraf er det blevet understre-

get, at det efter direktoratets opfattelse er meget få

sager, hvor vold er eneste eller en medvirkende årsag

til samlivsophæveIsen. Hovedparten af de nævnte 13 8 sa-

ger forventes at være eller at blive paklaget til In-

denrigsministeriet .

5.2. Sagsgangene i Direktoratet for Udlændinge.

En ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægte-

skab med en herboende person over 18 år, jf. udlændin-

gelovens § 9, stk. 1, nr. 2, kan enten indgives til en

dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller det

land, hvor ansøgeren har haft fast ophold de sidste

seks måneder, jf. § 3 6 i udlændingebekendtgørelsen, el-

ler - såfremt ansøgeren allerede er indrejst til Dan-

mark - til Direktoratet for Udlændinge eller den lokale

politimester, jf. bekendtgørelsens § 36, stk. 2, og

stk. 4.
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Når ansøgningen indgives i udlandet, anmoder direktora-

tet den herboende ægtefælle om at bekræfte oplysninger-

ne i ansøgningen under strafansvar, jf. straffelovens §

163, og når ansøgningen indgives her i landet, skal der

foreligge en erklæring om samliv på fælles bopæl under-

skrevet af begge ægtefællerne under strafansvar. Denne

erklæring skal underskrives, mens begge ægtefæller er

til stede.

En opholds- og arbejdstilladelse meddelt med henblik på

varigt ophold i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1,

nr. 2, meddeles efter fast praksis for et år ad gangen

de første 3 år. Såfremt udlændingen ikke allerede ved

tilladelsens udløb har indgivet ansøgning om forlængel-

se, anmoder direktoratet om, at ansøgning indgives.

Ved ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen an-

modes ægtefællerne om at afgive erklæring om, at samli-

vet stadig består. Erklæringen afgives under strafan-

svar. Såfremt det i den forbindelse konstateres, at

samlivet er ophævet, opstår spørgsmålet om nægtelse af

forlængelse automatisk.

Såfremt en ansøgning om (forlængelse af) opholdstilla-

delsen kan imødekommes, vurderer sagsbehandleren i Di-

rektoratet for Udlændinge endvidere, om det er hensigt-

mæssigt på et senere tidspunkt at undersøge, om grund-

laget for tilladelsen fortsat er til stede. Der lægges

herved blandt andet vægt på, om der er grund til at an-

tage, at ægteskabet er indgået for at skaffe udlændin-

gen et opholdsgrundlag her i landet, eller om andre om-

stændigheder - f.eks oplysninger om længden af et for-

udgående samliv eller bekendtskab - giver anledning til

at antage, at samlivet er skrøbeligt. Det kan i den

forbindelse besluttes, at samlivskontrollen skal fo-



- 42 -

retages med det samme, eller at sagen skal bero (f.eks.

seks måneder), inden samlivskontrollen foretages. Sam-

livskontrollen foretages af politiet i den pågældende

politikreds efter anmodning fra Direktoratet for Udlæn-

dinge, jf. afsnittet 5.3 om samlivskontrol.

Direktoratet for Udlændinge kan endvidere tænkes at un-

dersøge spørgsmålet om inddragelse af opholdstilladel-

sen, hvis f.eks. direktoratet får underretning fra et

statsamt om bevilling til separation eller skilsmisse,

anmeldelser fra private eller notitser fra politiet.

Oplysninger fra statsamterne om skilsmisser samt oplys-

ninger fra folkeregistrets adresseoplysning lægges u-

prøvet til grund.

Kommer henvendelsen til direktoratet derimod fra priva-

te personer, anmoder direktoratet i nogle tilfælde po-

litiet om at undersøge sagen nærmere. Politiets under-

søgelser indebærer bl.a. afhøring af ægtefællerne. Di-

rektoratet anmoder endvidere af egen drift politiet om

at foretage samlivskontrol.

Inden Direktoratet for Udlændinge træffer afgørelse i

sagen, tilvejebringes i fornødent omfang de oplysning-

er, der kan have betydning for sagen. Det bemærkes, at

Direktoratet for Udlændinge sædvanligvis ikke finder,

at det er forsvarligt at behandle ansøgninger om for-

længelse af en opholdstilladelse, der ikke er indgivet

ved personligt fremmøde, jf. udlændingelovens § 40,

stk. 1, hvorefter en udlænding skal meddele de oplys-

ninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en til-

ladelse i henhold til denne lov kan gives, eller om ud-

lændingen lovligt opholder sig her i landet. Udlændinge

skal efter tilsigelse give personligt møde og på begæ-

ring stille sit pas eller sin rejselegitimation til rå-
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dighed ved behandlingen af ansøgninger i henhold til

loven.

I forbindelse med udlændingens personlige møde er det

blandt andet muligt for direktoratets sagsbehandler at

bede udlændingen om oplysninger, der ikke fremgår af

ansøgningsskemaet,• men som alligevel kan have betydning

for behandlingen af udlændingesagen. Disse oplysninger

kan vedrøre ægtefællernes arbejde, samliv, forhold til

øvrige familie, muligheder for at kommunikere med hin-

anden etc.

Udlændingelovens § 26 indgår altid i direktoratets

overvejelser omkring inddragelsen, jf. kapitel 4 oven-

for. Oplysninger om forhold, der kan tale imod en ind-

dragelse, vil komme frem under det personlige fremmøde,

eller ved at politiet vil blive anmodet om at afhøre

udlændingen om de i § 2 6 nævnte forhold. Den pågældende

vil derfor, inden direktoratet inddrager tilladelsen,

være bekendt med, at direktoratet overvejer et sådant

skridt, og vil derfor have mulighed for at komme med

supplerende oplysninger til sagen.

Tidsrummet, fra Direktoratet for Udlændinge har iværk-

sat samlivsundersøgelser, til der træffes afgørelse,

afhænger i høj grad af omfanget af den enkelte sag. Mø-

der udlændingen i direktoratet straks efter at have

modtaget en tilsigelse, kan en eventuel afgørelse om

inddragelse træffes tilsvarende hurtigt.

Såfremt en udlænding, der er tilsagt at møde i direkto-

ratet, ikke møder op inden 15 dage, sendes sagen til

politiet. Herved bliver sagsbehandlingstiden tilsvaren-

de længere.
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Det skal dog bemærkes, at sålænge en tilladelse ikke er

inddraget, betragtes udlændingens ophold her i landet

som udgangspunkt som værende lovligt, selvom et samliv

med ægtefællen eventuelt er ophørt.

Genoptager ægtefællerne samlivet, beregner direktoratet

som udgangspunkt 3-årsfristen fra indgivelse af den 1.

ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på grundlag

af ægteskabet. I enkelte tilfælde har direktoratet, ef-

ter en samlet konkret vurdering af sagens omstændighe-

der, herunder om samlivsophævelsen har været af længe-

revarende karakter (i praksis længere end 3 måneder)

fraveget dette udgangspunkt og beregnet 3-årsfristen

fra indgivelse af ansøgning på grundlag af det genop-

tagne samliv.

Såfremt der meddeles afslag, finder Direktoratet for

Udlændinge som udgangspunkt, at sådanne afgørelser bør

udleveres til og forkyndes for udlændinge enten i di-

rektoratets ekspedition eller af politiet. Om fornødent

anvendes der tolkebistand. Herved sikres, at udlændin-

gen, selvom afgørelsen er udfærdiget på dansk, får

kendskab til udfaldet af sagen, begrundelsen, udrejse-

fristen og klageadgangen til Indenrigsministeriet.

5.3. Samlivskontrol.

Dette afsnit vil kort forsøge at beskrive det faktuelle

hændelsesforløb i forbindelse med Direktoratet for Ud-

lændinge begæring af samlivskontrol - og hvordan en

samlivskontrol forløber.

Endvidere er der indhentet oplysninger fra Civilretsdi-

rektoratet angående udførelsen af samlivskontrol in-
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denfor andre lignende retsområder.

5.3.1. Samlivskontrol i udlændingesager.

Direktoratet for Udlændinges hjemmel til at iværksætte

samlivsundersøgelser findes i udlændingelovens § 9, der

fastslår et krav om samliv på fælles bopæl. Kravet om,

at der skal være tale om samliv på fælles bopæl, skal

ses i lyset af det almindelige indvandringsstop. En

forudsætning for retskravet på opholdstilladelse er, at

der ikke blot er tale om et forsøg på omgåelse af ind-

vandringsstoppet. Da bevisvanskelighederne i så hense-

ende er betydelige, er en tilladelse i kraft af lovens

formulering gjort afhængig af det konstaterbare faktum,

at parterne bor sammen på fælles bopæl.

Samlivskontrol foretages af politiet, og iværksættes

efter Direktoratet for Udlændinges begæring.

I det Storkøbenhavnske område er det Rigspolitichefen,

Afdeling E, der foretager samlivskontrollen, mens kon-

trollen i den øvrige del af landet foretages af politi-

et i den enkelte politikreds.

Rigspolitichefen, Afdeling E, har overfor udvalget op-

lyst, at samlivskontrol i sjældne tilfælde kan iværk-

sættes i forbindelse med behandlingen/efterforskningen-

af en anden sag, som oftest en straffesag, hvor politi-

et bliver bekendt med forhold, der gør, at samlivskon-

trol skønnes nødvendig.

Ud over sådanne tilfælde modtager politiet tillige hen-

vendelser fra private borgere så som naboer, ægtefæll-

er, anden familie eller lignende angående formodninger
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om samlivsophør. Såfremt politiet skønner, at oplysnin-

gerne er af en sådan karakter, at de kan give anledning

til et kontrolbesøg, kontaktes Direktoratet for Udlæn-

dinge med henblik på, at direktoratet kan tage stilling

til, om samlivskontrol skal foretages.

Ved henvendelse fra den implicerede ægtefælle - typisk

manden - om samlivsophør retter politiet henvendelse

til kvinden for dennes kommentarer.

Politiet tilrettelægger selv samlivskontrollen.

Rigspolitichefen har understreget, at samlivskontrol er

en civil opgave, hvilket blandt andet betyder, at poli-

tiet ikke er uniformeret, når der foretages samlivskon-

trol. Kontrollen, der sædvanligvis består i et fremmøde

på den angivne fælles bopæl, foretages uanmeldt. Poli-

tiet identificerer sig og spørger om tilladelse til at

blive lukket ind.

Rigspolitichefen, afdeling E, har endvidere understre-

get, at politiet i denne forbindelse ikke har magtmid-

ler, hvilket betyder, at politiet ikke kan tiltvinge

sig adgang til det pågældende hjem. Politiet indskærper

dog overfor den pågældende udlænding, at vedkommende

efter § 40 i udlændingeloven har pligt til at meddele

de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om

betingelserne for opholdstilladelsen i henhold til ud-

lændingeloven er opfyldt. Tillades politiet ikke adgang

til hjemmet, noteres dette i rapporten, der efterføl-

gende sendes til Direktoratet for Udlændinge.

Tillades politiet adgang til hjemmet, undersøges det,

om bopælen bærer præg af ægtefællernes samliv. Ægtefæl-

lerne kan for eksempel anmodes om at fremvise sovevæ-
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reise, beklædningsgenstande, toiletsager, personlige

dokumenter etc. Endvidere afhører politiet ægtefæller-

ne, hvis dette skønnes nødvendigt. I denne afhøring

vil blandt andet indgå en vurdering af ægtefællernes

kendskab til hinandens familie, venner samt arbejds- og

lønforhold. I situationer, hvor der er tilgået oplys-

ninger til sagen, som den pågældende formodes uvidende

om, vil politiet oplyse udlændingen herom.

Rigspolitichefen har endvidere oplyst, at der som ud-

gangspunkt ikke ydes tolkning ved samlivskontrolbesøg.

Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt for politiet at

gøre sig forståeligt overfor de pågældende, vil politi-

et forsøge sig igen på et senere tidspunkt - medbrin-

gende en tolk.

Træffes ingen på den oplyste adresse møder politiet op

på ny på et senere tidspunkt. Er det efter tredje for-

søg ikke muligt at træffe begge parter, sender politiet

sagen retur til Direktoratet for Udlændinge. Direktora-

tet for Udlændinge vil herefter typisk forsøge at tage

kontakt til det pågældende ægtepar, og sagen vil som

regel efterfølgende blive sendt til politiet til forny-

et samlivskontrol.

Når Direktoratet for Udlændinge modtager rapporten fra

politiet, vil direktoratet forlænge opholdstilladelsen,

såfremt man ikke finder grundlag for at antage, at sam-

livet er ophørt. Finder Direktoratet for Udlændinge

derimod, at der reelt ikke er tale om samliv, vil poli-

tiets rapport blive tilsendt den pågældende udlænding,

der risikerer at få sin opholdstilladelse inddraget,

med henblik på, at den pågældende kan udtale sig, inden

Direktoratet for Udlændinge træffer en endelig afgørel-

se i sagen. Den pågældende har aktindsigt i politiets -
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rapport vedrørende samlivskontrollen.

Rigspolitichefen har endvidere understreget, at de rap-

porter, som politiet udfærdiger på baggrund af samlivs -

kontrollen, ikke indeholder vurderinger af, hvorvidt

politiet mener, at der er tale om samliv på fælles bo-

pæl. Rapporterne indeholder udelukkende en beskrivelse

af de faktiske oplysninger, som politiet indhenter un-

der samlivskontrollen. Politiet angiver dog i et vist

omfang på rapporten til Direktoratet for Udlændinge,

hvorvidt sagen efter politiets opfattelse bør behandles

hurtigt. Dette vil være tilfældet, såfremt en sag er

relativt åbenbar, og en forsinkelse i sagsbehandlingen

vil kræve en ny samlivskontrol.

Rigspolitichefen har oplyst, at politiet og Direktora-

tet for Udlændinge har iværksat overvejelser om, hvor-

vidt der bør fastsættes nærmere retningslinier for gen-

nemførelsen af samlivskontrol.

5.3.2. Procedurer indenfor lignende retsområder.

I forbindelse med gennemgangen af samlivskontrol i for-

bindelse med sager vedrørende inddragelse af opholds-

og arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 19, stk.

2, jf. § 9, stk. 1, nr. 2, har flere af udvalgets med-

lemmer udtrykt ønske om, at der endvidere blev indhen-

tet oplysninger fra Civilretsdirektoratet angående reg-

lerne for - og udøvelsen af - den samlivskontrol, der

foretages i sager om fastsættelse af ægtefællebidrag,

til brug for udvalgets overvejelser vedrørende praksis

inden for udlændingelovens område.

I den anledning har sekretariatet indhentet en udtalel-



- 49 -

se fra Civilretsdirektoratet, der har oplyst, at myn-

dighederne i bidragssager kan anmode om, at politiet

foretager samlivskontrol. Dette vil ske i de bidrags -

sager, hvor der ikke kan skaffes oplysning om parternes

økonomiske og personlige forhold hos parterne selv, hos

parternes arbejdsgivere eller hos skattevæsenet. Her

vil statsamtet efter omstændighederne anmode om poli-

tiets bistand til at undersøge disse. Som det fremgår

af cirkulære om Ægteskabs Opløsning § 23 bør denne

fremgangsmåde dog så vidt muligt undgås.

I sager om ægtefællebidrag, hvor den bidragspligtige er

fremkommet med en anmodning om, at bidraget bortfalder

på grund af bidragsberettigedes samliv med tredjemand

kan det efter omstændighederne være den eneste mulighed

til sagens oplysning at anmode om politiets bistand til

afhøring af bidragsberettigede og den pågældende anden

mand. Det drejer sig om de situationer, hvor det skøn-

nes, at der reelt foreligger et etableret økonomisk og

personligt interessefællesskab, hvilket i praksis med-

fører bortfald af ægtefællebidrag.

Politiet anmodes i sådanne situationer normalt om at

gennemgå boligen med henblik på at vurdere, om indret-

ningen heraf afkræfter eller bekræfter påstanden om

samliv med tredjemand. Det bemærkes dog, at hverken bi-

dragsberettigede eller tredjemand har pligt til at ud-

tale sig, og at boligen kun kan gennemgås, såfremt der

opnås samtykke hertil.

Sager om samliv med tredjemand giver i praksis ofte an-

ledning til betydelige bevismæssige vanskeligheder, og

Civilretsdirektoratet understreger, at det er derfor af

stor betydning, at de enkelte ekspeditioner i sagen

overvejes nøje.
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Om sagsforløbet i sådanne sager har Civilretsdirektora-

tet oplyst følgende:

En forudsætning for, at et statsamt skal iværksætte en

nærmere undersøgelse af en påstand om samliv med tred-

jemand er, at påstanden er sandsynliggjort, det være

sig ved mandens redegørelse for, hvorpå han bygger sin

antagelse eller ved hustruens oplysninger til sagen,

f.eks. i oplysningsskemaet.

Har manden ikke været i stand til at sandsynliggøre på-

standen, træffer statsamtet afgørelse i sagen (afslag

på ansøgning om bortfald af bidrag) på det foreliggende

grundlag og uden at iværksætte yderligere undersøgel-

ser.

Er der derimod efter de i sagen foreliggende oplysnin-

ger grundlag for at foretage en nærmere undersøgelse af

spørgsmålet, kontakter statsamtet folkeregistret for at

få oplyst, om den påståede tredjemand er tilmeldt hus-

truens adresse. Er dette tilfældet, anmoder statsamtet

skriftligt eller mundtligt hustruen om hendes bemærk-

ninger til påstanden om samliv med tredjemand.

Er hustruen og tredjemanden ikke tilmeldt samme adres-

se, sendes sagen til politiet til afhøring, medmindre

der i sagen foreligger oplysninger, der gør dette upå-

krævet, f.eks. hvis hustruen tidligere har udtalt sig

om spørgsmålet. Skrivelsen til politiet skal udformes

således, at der ved afhøringen indhentes samtlige rele-

vante oplysninger om hustruens forhold til tredjemand.

Er det efter forklaringen til politirapporten tvivl-

somt, om der er grundlag for at lade hustrubidraget
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bortfalde på grund af samliv med tredjemand, sender

statsamtet en kopi af rapporten til manden til udtalel-

se.

Anmoder manden statsamtet om at foranledige vidner af-

hørt til rapport, skal han opfordres til at oplyse,

hvilken relation vidnerne har til ham, hustruen eller

tredjemand, hvilke forhold de vil kunne afgive forkla-

ring om, samt indsende en erklæring fra hvert enkelt

vidne, hvorefter dette er villigt til at udtale sig til

politiet cg indforstået med, at hustruen eventuelt får

kendskab til forklaringen i forbindelse med aktindsigt.

Det er Civilretsdirektoratets opfattelse, at der gene-

relt bør udvises tilbageholdenhed med indhentelse af

oplysninger gennem politiet.

I almindelighed vil et statsamt være forpligtet til at

gøre en bidragsberettiget part bekendt med, at der er

indkommet en anmodning om, at bidraget nedsættes til 0

kr. i anledning af den pågældendes samliv med tredje-

mand. Den bidragsberettigedes bemærkninger i den anled-

ning vil i nogle sager være tilstrækkelige til, at sa-

gen kan afgøres uden yderligere efterforskning.

Hvis der i en enkelt sag er en særligt bestyrket mis-

tanke om, at den bidragsberettigede vil modvirke sagens

oplysning og tillige et forholdsvist sikkert grundlag

for at antage, at den pågældende har indledt et samliv

med tredjemand, er det Civilretsdirektoratets opfattel-

se, at politiet undtagelsesvist kan forestå den vars-

ling af bidragsberettigede, som denne har krav på. Det-

te vil navnlig kunne komme på tale i situationer, hvor

den bidragsberettigede tidligere har afgivet bevidst u-

rigtige oplysninger.
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Sammenfattende kan det konkluderes, at man i ovennævnte

sager i særlig grad forsøger at undlade at inddrage po-

litiet - og i særlig grad forsøger at holde sig til de

involveredes afgivne forklaringer.

5.4. Sagsgangene i Indenrigsministeriet.

Af udlændingelovens § 46, stk. 2, fremgår, at Direkto-

ratets afgørelse kan påklages til Indenrigsministeriet.

Påklage over direktoratets afgørelse kan enten ske ved

personlig henvendelse eller ved brev til Indenrigsmini-

steriet. Når en afgørelse påklages indenfor en tids-

frist af 7 dage, meddeles der efter loven opsættende

virkning med hensyn til udrejsefristen, hvorved den på-

gældende har mulighed for at blive i landet, indtil In-

denrigsministeriets afgørelse foreligger.

Såfremt henvendelse sker ved personligt fremmøde, for-

søger sagsbehandleren på baggrund af udlændingens for-

klaring at stille opklarende spørgsmål til sagen. Der

stilles tillige spørgsmål om den pågældendes forhold i

hjemlandet, og om disse taler mod en inddragelse, jf.

udlændingelovens § 26. Den i anledning af samtalen ud-

arbejdede notits fremsendes til Direktoratet for Udlæn-

dinge med anmodning om en udtalelse om sagen.

Er påklagen foretaget ved brev, oversendes dette uden

yderligere undersøgelser til Direktoratet for Udlændin-

ge til udtalelse.

Klageren har i hele sagsbehandlingsperioden mulighed

for at mødes med sagsbehandleren.
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Når Direktoratet for Udlændinge har fremsendt udtalel-

sen til Indenrigsministeriet, og den trufne afgørelse

fastholdes, træffer ministeriet som udgangspunkt afgø-

relse på det foreliggende grundlag. Såfremt sagen ikke

er tilstrækkeligt oplyst, er der mulighed for på ny at

fremsende sagen til Direktoratet for Udlændinge med an-

modning om, at visse forhold, herunder de omstændighe-

der, der begrunder inddragelse, belyses nærmere, og at

der afgives en supplerende udtalelse.

Såfremt der i direktoratets udtalelse fremkommer nye

væsentlige oplysninger, der har været lagt til grund

ved sagens afgørelse, fremsendes disse til klageren med

anmodning om en udtalelse vedrørende de nye oplysning-

er. Fristen for at fremkomme med en udtalelse er 14 da-

ge.

Indenrigsministeriet træffer herefter afgørelse på

grundlag af sagens akter og de yderligere oplysninger,

der er fremkommet i forbindelse med Indenrigsministe-

riets sagsbehandling.

Når ministeriets afgørelse foreligger, fremsendes den

til klageren på dansk. Kun i særlige tilfælde, hvor ad-

ressen på den pågældende ikke er tilgængelig, sendes

afgørelsen til politiet med anmodning om udlevering.

Indenrigsministeriets afgørelse er skrevet på dansk, og

det er derfor som udgangspunkt op til. klageren selv

eventuelt at få afgørelsen oversat og forstået.

Såfremt Indenrigsministeriet stadfæster direktoratets

afgørelse, fastsættes udrejsefristen efter udlændinge-

lovens § 33, stk. 2, til 1 måned med henblik på, at den

pågældende kan få lejlighed til at ordne sine forhold
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inden udrejsen.

5.5. Udlændingemyndighedernes praksis i forbindelse med

inddragelse af opholds- og arbejdstilladelse ved sam-

livsophør som følge af voldsudøvelse belyst ved en gen-

nemgang af en række konkrete sager på området.

Det følger af praksis for inddragelse af en opholds-

tilladelse, hvor det lægges til grund, at samlivet er

ophørt på grund af vold fra ægtefællens side, at volds -

udøvelsen alene indgår som et moment blandt andre, der

taler for at undlade at inddrage opholdstilladelsen,

jf. udlændingelovens § 19, stk. 5, jf. § 26.

Af andre momenter i forbindelse med undladelsen af en

inddragelse kan nævnes vurderingen af, om den pågælden-

de på grund af religion, tradition og kultur i hjem-

landet risikerer at blive udstødt af lokalsamfundet,

eller om den pågældende vil være særligt vanskeligt

stillet socialt i hjemlandet ved tilbagevenden.

Det må understreges, at de personlige og individuelle

forhold, der kan inddrages efter bestemmelsen, skal væ-

re momenter, der knytter udlændingen her til landet på

en sådan måde, at en inddragelse må antages at virke

særligt belastende for den pågældende, jf. i øvrigt ka-

pitel 4.

Det forhold, at den pågældende kvinde som følge af den

udøvede vold er i en vanskelig situation, vil efter den

nuværende praksis - og når volden udøves inden for de

første 2 år af ægteskabet - som udgangspunkt ikke være

et enkelt moment, der på en ganske særlig måde antages

at knytte udlændingen nærmere her til landet end til
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den pågældendes hjemland.

For at anskueliggøre rammerne for Indenrigsministeriets

og dermed tillige Direktoratet for Udlændinges praksis

i disse sager, vil enkelte udvalgte sager blive gennem-

gået i det følgende.

Det skal understreges, at der i samtlige sager er tale

om inddragelse af opholdstilladelser, der sker indenfor

de 2 første år af samlivet. Udlændingemyndighederne har

som oplyst i kapitel 4 endnu ikke haft sager, hvor ind-

dragelse er sket efter, at pågældende har opholdt sig i

Danmark i mere end 2 år.

- Indenrigsministeriet stadfæstede i august 1992 en af-

gørelse, hvor en russisk statsborgeres opholdstilladel-

se blev inddraget som følge af samlivsophør. Inddragel-

sen skete kort før 2-årsfristen. Samlivsophøret var

sket på grund af volds-udøvelse og trusler om mord.

Kvinden havde ifølge det oplyste været udsat for slag

med knippel og kidnapning. Der foreligger ikke nærmere

oplysninger om pågældendes tilknytning til Danmark, li-

gesom der ikke foreligger dokumentation for voldsepiso-

derne .

Den pågældende udlænding påklagede sagen til Folketin-

gets Ombudsmand, der den 23. november 1992 efter en

gennemgang af sagen konkluderede følgende:

"Efter min gennemgang af sagen må jeg lægge til grund,
at De alene på grundlag af det indgåede ægteskab med nn
blev meddelt opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.
Det kan ikke give mig anledning til kritik, at Inden-
rigsministeriet og Justitsministeriet har anset samli-
vet mellem Dem og nn for ophævet på tidspunktet for di-
rektoratets afgørelse.

Da De på tidspunktet for direktoratets afgørelse havde
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boet her i landet i mindre end 2 år med henblik på va-
rigt ophold, har betingelserne for at nægte forlængelse
af opholds- og arbejdstilladelsen i medfør af udlændin-
gelovens § 11, stk. 2, 2. pkt., jf. § 19, stk. 1, nr.
1, og § 21, været tilstede.

Afgørelsen af, hvorvidt nægtelse af forlængelse af op-
holdstilladelse herefter skal finde sted, beror på en
skønsmæssigt præget vurdering, i hvilken der bl.a. skal
tages hensyn til de i udlændingelovens § 26 nævnte om-
stændigheder. En sådan skønsmæssigt præget vurdering
kan jeg efter regler, der gælder for min virksomhed,
kun kritisere, såfremt der foreligger særlige omstæn-
digheder.

Ved min gennemgang af sagen har jeg ikke fundet,.at der
foreligger sådanne omstændigheder. Jeg har således ikke
grundlag for at kritisere, at Justitsministeriet ved
sin afgørelse af 17. august 1992 stadfæstede Direktora-
tet for Udlændinges afgørelse af 17. februar 1992,
hvorved der blev meddelt Dem afslag på Deres ansøgning
om forlængelse af Deres opholds- og arbejdstilladelse."

- I maj 1993 stadfæstede Indenrigsministeriet en afgø-

relse, hvorved en polsk statsborger var blevet meddelt

afslag på forlængelse af hendes opholdstilladelse som

følge af samlivsophør. Det blev i forbindelse med kla-

gen anført, at samlivsophøret var sket som følge af

voldsudøvelse fra ægtefællens side. Herudover blev det

anført, at den pågældende - bortset fra sine gamle syge

forældre - hverken havde familie eller venner at vende

tilbage til i Polen.

Det blev endvidere anført, at hun havde fået nye venner

i Danmark og i 3 måneder havde været i beskæftigelse i

Danmark. Pågældende havde på tidspunktet for inddragel-

sen haft opholdstilladelse i 16 måneder.

Det bemærkes, at det ikke fremgår klart, hvilken type

overgreb den pågældende havde været udsat for, og om

disse var behandlingskrævende.
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Der er ifølge det oplyste ikke foretaget høring overfor

ægtefællen vedrørende påstandene om overgrebene.

- I juli 1993 stadfæstede Indenrigsministeriet en afgø-

relse, hvorved en marokkansk kvinde var blevet meddelt

afslag på forlængelse af opholdstilladelse, idet hun

ikke længere samlevede på fælles bopæl med sin ægte-

fælle. Det fremgår af sagen, at den pågældende var fra-

flyttet den fælles bopæl ganske få uger, før hun kunne

opnå varig opholdstilladelse, samt at årsagen til at

hun forlod den fælles bopæl var, at hun var blev udsat

for vold og trusler fra sin ægtefælles side.

Det fremgår, at den pågældende på grund af volden fra

ægtefællens side var indlagt på Roskilde Sygehus i de-

cember 1991, ligesom den pågældende i sommeren 1992

måtte konsultere skadestuen.

Det blev af advokaten anført, at hun ville have meget

svært ved at blive accepteret som fraskilt kvinde i

hjemlandet. Herudover blev det anført, at familien i

Marokko levede under ringe vilkår, og at de ikke havde

mulighed for at hjælpe hende med daglige fornødenheder.

Den pågældendes søster var bosat i Danmark og havde ar-

bejde, ligesom pågældende selv havde haft arbejde under

sit ophold i Danmark.

Der er ikke til sagen blevet oplyst nærmere om pågæl-

dendes yderligere tilknytning til Danmark.

Hverken Indenrigsministeriet eller Direktoratet for Ud-

lændinge fandt dog, at en inddragelse af opholdstilla-

delsen måtte antages at være således som i udlændinge-

lovens § 2 6 beskrevet særligt belastende for den pågæl-

dende, at en inddragelse burde undlades.
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- I en verserende sag, har Indenrigsministeriet - på

baggrund af de nugældende regler - overfor ministeren

indstillet, at Direktoratet for Udlændinges inddragelse

af den pågældendes tilladelse som følge af samlivsophør

stadfæstes. Endelig afgørelse i sagen er dog endnu ikke

truffet.

Sagen vedrører en polsk kvinde, der efter 14 måneders

ophold i Danmark fraflytter den fælles bopæl på grund

af vold fra ægtefællens side.

Det fremgår af sagen, at den pågældende har arbejdet i

16 år som sygeplejerske i Polen, og at hun fortsat har

sin mor og søster i Polen. Vedrørende hendes tilknyt-

ning til Danmark fremgår det, at hun har 2 søstre i

Danmark.

Klagen ti] Indenrigsministeriet er vedlagt en skade-

stuejournal, hvoraf det fremgår, at hun den 11. decem-

ber 1993 henvendte sig efter at have været udsat for

vold fra ægtefællens side.

Som eksempler, hvor vold fra ægtefællens side har været

medvirkende til, at inddragelsen af en tidligere med-

delt opholdstilladelse på trods af samlivsophør er ude-

ladt, kan nævnes følgende:

- Indenrigsministeriet meddelte i marts 1993 opholds-

tilladelse til en tyrkisk kvinde, der havde ophævet sit

samliv med manden. Tilladelsen blev meddelt i medfør af

udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4.

Det fremgår af sagen, at den pågældende efter 6 måned-

ers ophold i Danmark rejste tilbage til Tyrkiet, idet
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hun gentagende gang havde været udsat for såvel fysisk

som psykisk vold fra sin ægtefælles side, herunder

voldtægt.

Da hun udrejste af landet var hun gravid. Hun indrejste

imidlertid på ny efter 14 dage, idet hendes familie i

Tyrkiet ikke ønskede at tage imod hende, da hun havde

forladt sin mand, og man tvang hende derfor til at rej-

se tilbage til Danmark, hvor hun tog ophold på et kri-

secenter.

Indenrigsministeriet fandt herefter, at betingelserne i

udlændingelovens § 2 6 var opfyldt, idet den pågældende

kvinde på baggrund af, at hun, som muslimsk enlig kvin-

de med et mindre barn og uden familie til at støtte

sig, ville have yderst vanskeligt ved at klare sig i

Tyrkiet.

- I september 1994 fandt Indenrigsministeriet, at der

kunne meddeles opholdstilladelse i medfør af udlændin-

gelovens § 9, stk. 2, nr. 4 til en tyrkiske kvinde,

hvis opholdstilladelse var blevet inddraget på grund af

samlivsophør efter 18 måneder.

Den pågældende havde oplyst, at samlivsophæveIsen var

sket på baggrund af vold fra ægtefællens side.

I sagen forelå der oplysninger om, at den pågældende på

grund af hjemlandets kultur og traditioner ville være i

en særdeles ydmygende situation ved en tilbagevenden

til hjemlandet, og at det derfor ville være særligt be-

lastende for den pågældende, at tilladelsen blev ind-

draget .

I den konkrete sag har Indenrigsministeriet, efter me-
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gen presseomtale omkring den meddelte tilladelse, mod-

taget et brev fra pågældendes ægtefælle, hvor vedkom-

mende stærkt tager afstand fra påstandene om, at han

skulle have udøvet vold mod sin ægtefælle.

Det skal understreges, at volden ikke har været et af-

gørende moment i sidstnævnte sager, men at Indenrigsmi-

nisteriet derimod har fundet, at den udøvede vold sam-

menholdt med oplysninger om forholdene i hjemlandet har

gjort, at en inddragelse ville være været særligt be-

lastende for de pågældende.

- Indenrigsministeriet har herudover modtaget en klage

vedrørende en polsk statsborger, der flere gange er

blevet skilt og gift med den samme person. Hun har så-

ledes haft opholdstilladelse i Danmark i flere perio-

den siden 1987, og har således siden 1987 stort set har

haft fast ophold her i landet på baggrund af ægteskab.

Hun har senest haft opholdstilladelse i 18 måneder. År-

sagen til samlivsophøret er ifølge det oplyste voldelig

adfærd fra ægtefællens side. Det bemærkes, at op-

lysningerne om volden udelukkende beror på kvindens ud-

sagn.

Vedrørende den pågældendes tilknytning til Danmark er

det oplyst, at hun er fastansat som lærerinde, og at

eneste nærtstående familie i Polen er den pågældendes

moder. Sagen er endnu ikke afgjort af Indenrigsministe-

riet .

- Indenrigsministeriet har i september 1994 modtaget en

klage over en inddragelse af en tidligere meddelt op-

holdstilladelse som følge af samlivsophør. Den pågæl-

dende har påberåbt sig vold som årsag til samlivsophør.

Sagen er endnu ikke afgjort i Indenrigsministeriet.
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5.6. Lovmæssige bestemmelser vedrørende inddragelse af

an meddelt opholdstilladelse i de nordiske lande.

I forbindelse med udvalgets drøftelser af den danske

lovgivning og praksis vedrørende meddelelse af opholds-

tilladelse samt inddragelse af en meddelt opholdstilla-

delse, besluttede udvalget at indhente oplysninger ved-

rørende dette område fra Sverige, Norge og Finland.

5.6.1. Sverige

Af 2. kapitel, § 4 i svensk udlændingelov fremgår det

blandt andet, at opholdstilladelse gives, såfremt en

udlænding har familiemæssig tilknytning til en person,

der er bosat i Sverige. Dette betyder, at opholdstilla-

delse som regel bevilges til ægtefælle og mindreårige

børn til svenske borgere og til udenlandske borgere,

der er bosat i Sverige, og accepterede som indvandrere

i landet.

Samlevende under ægteskabslignende forhold ligestilles

med ægtefæller og homoseksuelle forhold med heterosek-

suelle .

En forudsætning for, at permanent opholdstilladelse kan

bevilges til ægtefælle eller samlever er, at der er ta-

le om et etableret forhold. Som regel kræves det, at

parterne tidligere har været bosat og samboende i et

fælles hjem i udlandet. Er dette ikke tilfældet, gives

udlændingen såkaldt udskudt behandling, hvilket bety-

der, at vedkommende de første to år tildeles opholds-

tilladelse for 6 måneder af gangen.
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Af forarbejderne fremgår det ikke, hvor lang tid man

skal have boet sammen i udlandet, før man kan tale om

et etableret forhold, og permanent opholdstilladelse

dermed kan bevilges. I praksis kræver Invandrarværket

cirka 2 års samliv eller, at parterne har børn sammen.

Den person i Sverige som søger at få sin ægtefælle til

Sverige, må være svensk eller accepteret som indvandrer

1 Sverige. En permanent opholdstilladelse kan ikke til-

bagekaldes på grund af samlivsophør.

Udskudt behandling gælder som nævnt i princippet under

2 år, hvilket i praksis indebærer, at fire seks-måne-

ders opholdstilladelser bevilges. Såfremt parterne der-

efter fortsat samlever, bevilges permanent opholdstil-

ladelse. I praksis er det fastslået, at toårsfristen

skal beregnes ud fra den faktiske samlivstid. Har par-

terne et barn sammen kan permanent opholdstilladelse

bevilges tidligere end efter 2 års samliv.

Såfremt et alvorligt ment ægteskab eller et seriøst

samliv ophører før toårsperiodens udgang, tages hensyn

til samtlige omstændigheder i sagen, når det bedømmes,

hvorvidt udlændingens opholdstilladelse skal forlænges.

Sådanne omstændigheder kan være:

- at udlændingen er blevet mishandlet eller dårligt be-

handlet

- at der er børn i forholdet,

- at udlændingen risikerer at blive socialt udstødt ved

tilbagevenden til hjemlandet eller

- at udlændingen er blevet veletableret i erhvervslivet

i Sverige.

Af forarbejderne fremgår i denne sammenhæng følgende:
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"Jeg (kulturministeren, red.) deler komiteens opfattel-
se af, at hensyn i den situation bør tages til samtlige
omstændigheder i det enkelte tilfælde, som hvorvidt ud-
lændingen er blevet mishandlet, eller er blevet dårligt
behandlet under samlivet, om ansøgeren risikerer at
blive socialt udstødt ved tilbagevenden til hjemlandet,
samt om pågældende er veletableret i erhvervslivet. Det
er selvfølgelig vigtigt at undgå afgørelser, der frem-
står som stødende for den almindelige retsopfattelse.
Jeg (kulturministeren, red.) mener, at der er grund til
i højere grad end det tidligere har været tilfældet at
lade udlændingen blive i Sverige, når samlivet er op-
hørt før toårs udgangen. Jeg (kulturministeren, red.)
er imidlertid ikke i øjeblikket parat til en generel
sænkning af prøvetiden fra de nuværende to år. Jo nær-
mere toårstiden ægteskabet eller samlivet kommer, desto
mere bør man dog kræve, at vægten lægges på humanitære
hensyn, der taler for, at udlændingen skal have lov til
at blive i landet. Hvad jeg nu har sagt, tager selvføl-
gelig sigte på de tilfælde, hvor forholdet fra begyn-
delsen har været seriøst, i hvert tilfælde fra an-
søgerens side".

Politiet kan i visse tilfælde beslutte at forlænge op-

holdstilladelsens gyldighed på grund af vedkommendes

tilknytning til landet. Ved første ansøgning og når det

gælder ansøgning om permanent opholdstilladelse, er det

dog altid statens Invandrarverk, der træffer beslut-

ningen.

Invandrarverkets beslutning om udvisning og i sammen-

hæng hermed beslutning vedrørende opholds- og arbejds-

tilladelse eller inddragelse af en meddelt opholdstil-

ladelse kan påklages til Udlændingenævnet.

5.6.2. Norge

Reglerne om opholds- og arbejdstilladelse på grundlag

af ægteskab eller samliv fremgår af den norske udlæn-

dingelov kapitel 2, jf. udlændingeforskriften kapitel 2
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vedrørende udlændinges arbejde, ophold og bosættelse i

Norge. Ifølge kapitel 2, § 8 i udlændingeloven har en

udlænding ret til arbejds- og opholdstilladelse efter

følgende regler:

"1) Underhold og bolig må være sikret efter nærmere
regler, der fastsættes af Kongen ved forskrift.

2) De vilkår for arbejds- og opholdstilladelse, der er
fastsat ved forskrift i medhold af § 5, andet led
må være opfyldt.

3) Der må ikke foreligge omstændigheder, der vil give
grund til at nægte udlændingen adgang til riget,
arbejds- eller opholdstilladelse i medhold af andre
regler i loven.

Når stærke menneskelige hensyn taler for dette, eller
når udlændingen har særlig tilknytning til landet kan
arbejds- eller opholdstilladelse gives selvom kravene
ikke er opfyldt. Kongen kan fastsætte nærmere regler
ved forskrift."

Når det gælder fornyelse af opholdstilladelse henvises

der til lovens § 11, jf. forskriftens §§ 32-42. Som ho-

vedregel vil en sådan tilladelse kunne fornyes i over-

ensstemmelse med det grundlag den er givet på, såfremt

dette grundlag fortsat er til stede. Fornyet tilladelse

gives i almindelighed for et år.

Såfremt en udenlandsk statsborger har haft opholdstil-

ladelse på grundlag af ægteskab eller samliv, er det

herefter som udgangspunkt en betingelse for en fornyel-

se af opholdstilladelsen, at ægteskabet eller samlivet

består, og at parterne fortsat samlever.

Der eksisterer dog undtagelser fra denne hovedregel i

form af blandt andet udlændingeforskriftens § 37 stk.

5, pkt. 2. Det fremgår af denne bestemmelse at

"Kvinder der hverken opfylder kravene i tredje eller
fjerde led kan få opholdstilladelse efter § 21, tredje
led, dersom hun som følge af samlivsophør vil få urime-
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lige vanskeligheder i hjemlandet grundet sociale og
kulturelle forhold der. Selvom disse grunde ikke tilsi-
ger det, skal tilladelse gives dersom kvinden eller
barnet er blevet mishandlet i samlivet."

Det følger således af § 21, tredje led, at opholdstil-

ladelse skal gives, selvom ægteskabet eller samlivet

ikke består, såfremt kvinden eller eventuelle børn er

blevet mishandlet i ægteskabet eller samlivet.

Den nye opholdstilladelse gives i sådanne tilfælde ef-

ter udlændingelovens § 8, stk. 2, jf. udlændingebe-

kendtgørelsen § 21, tredje led, på grundlag af stærke

menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til lan-

det.

Kvinder har efter de eksisterende regler retskrav på at

få deres ansøgning imødekommet, hvis det sandsynliggø-

res, at der har fundet mishandling sted. Udlændingefor-

skriftens § 37, stk. 5, der er nævnt ovenfor, var tid-

ligere udformet som en skønsbestemmelse. Formålet med

ændringen af forskriften i januar 1994 var at styrke

udenlandske, voldsramte kvinders retsstilling. Man

ønsker således at forhindre, at udenlandske kvinder

forbliver i et uholdbart ægteskab eller samliv udeluk-

kende af frygt for at blive udvist til hjemlandet.

5.6.3. Finland

Overordnet set gælder det i Finland, at en ansøgning om

opholdstilladelse skal være bevilget, før den pågælden-

de ankommer til landet.

I § 18 i udlændingeloven redegøres for vilkårene for

meddelelse af opholdstilladelse. En udlænding, der sø-
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ger opholdstilladelse i Finland bevilges tidsbegrænset

opholdstilladelse, såfremt en nær slægtning til udlæn-

dingen bor i Finland, er af finsk herkomst, eller har

en anden forbindelse til Finland. I motiveringen til

regeringens forslag til loven defineres en nær slægt-

ning som blandt andet ægtefælle eller samlever.

Udgangspunktet er, at opholdstilladelse i praksis be-

vilges, såfremt udlændingens ægtefælle bor i Finland.

Opholdstilladelse kan afslås, hvis udlændingen som sø-

ger om opholdstilladelse har gjort sig skyldig i'en

grov forbrydelse, eller hvis man kan bevise, at der ik-

ke eksisterer et reelt samliv mellem ægtefællerne, men

at ægteskabet er indgået med det formål at omgå indrej -

sebestemmelserne.

Såfremt det drejer sig om ægteskab, der indgås efter

ankomsten til Finland, bevilges opholdstilladelse i 2

år for 6 måneder af gangen. Ved opløsning af ægteskabet

forlænges opholdstilladelsen ikke. Såfremt der er tale

om et mere veletableret familieliv, kan udlændingen be-

vilges tidsbegrænset opholdstilladelse for 1 år eller

permanent opholdstilladelse.

Ifølge udlændingelovens § 21, stk. 1 kan opholdstilla-

delsen inddrages, såfremt en udlænding, der søger om

opholdstilladelse, bevidst har givet urigtige oplysnin-

ger, som har påvirket udfaldet af sagen, eller hvis på-

gældende har hemmeligholdt oplysninger, som kunne have

indvirket på beslutningen. En tidsbegrænset opholdstil-

ladelse kan også inddrages af andre grunde.

I medfør af finsk lovgivning gives kvinder, der er ble-

vet udsat for vold, ikke umiddelbart krav på forlængel-

se af en tidligere meddelt opholdstilladelse. Dog har
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man, såfremt et kortvarigt ægteskab eller ægteskabslig-

nende forhold er opløst på grund af en voldelig op-

førsel fra den part, der stadig bor i Finland, kunnet

tage hensyn til denne omstændighed i hver enkelt sag

sammen med de øvrige omstændigheder, der har talt for

forlængelse af opholdstilladelsen og bevilget en ny op-

holdstilladelse på-trods af, at ægteskabet eller det

ægteskabslignende forhold er opløst, og det egentlige

grundlag opholdstilladelse således er bortfaldet.

Ifølge udlændingelovens § 41 skal der, når inddragelse

af en opholdstilladelse overvejes, tages hensyn til al-

le omstændigheder, der vedrører sagen. Sådanne omstæn-

digheder er, i hvor lang tid udlændingen har opholdt

sig i Finland, forholdet mellem børn og forældre, fami-

lierelationer og andre relationer til Finland. Såfremt

kvinden har været udsat for vold under sit korte ægte-

skab, er dette en omstændighed, der i praksis generelt

set har betydning for overvejelsen af bevilling af

fortsat opholdstilladelse på trods af samlivsophør.

Hver enkelt sag overvejes således individuelt. Eftersom

der har været forholdsvis få sager af denne type i Fin-

land, og eftersom tilfældene er meget individuelle, kan

man efter de foreliggende oplysninger ikke tale om en

fast praksis vedrørende sådanne sagstyper.

5.7. Lovmæssige bestemmelser vedrørende inddragelse af

en meddelt opholdstilladelse i England og Holland.

5.7.1. England

Der er ifølge engelsk udlændingelov ingen bestemmelser,

der garanterer, at personer der søger indrejse eller

opholdstilladelse på grundlag af samliv eller papirløst
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ægteskab, kan opnå opholdstilladelse. Enhver beslutning

om at imødekomme en sådan ansøgning træffes udenfor

reglerne efter skøn fra ministeren. I tilfælde, hvor

afgørelsen træffes efter skøn, skal ansøgeren opfylde

følgende punkter:

1) parret skal have; levet sammen i et fast forhold i
mindst to år,

2) parternes eventuelle tidligere ægteskaber (eller
lignende forhold) skal være endeligt afsluttede,

3) der skal være passende underhold og bolig for parret
og parrets eventuelle familie således, at parret ik-
ke er afhængig af offentlig støtte.

I tilfælde, hvor et ægteskab eller samliv opløses (uan-

set af hvilken årsag, inklusiv tilfælde hvor en uden-

landsk partner har været udsat for vold fra ægtefælle)

er den normale procedure, at den udenlandske partner

forlader landet, hvis denne endnu ikke har opnået per-

manent opholdstilladelse, og ikke kan komme i betragt-

ning under et andet regelgrundlag.

Engelsk lovgivning eller praksis tillader ikke, at der

gøres undtagelser fra reglen om udvisning eller tages

særlige hensyn til ansøgere, der har været udsat for

vold, hvis et ægteskab eller samliv ophører.

5.7.2. Holland

Ifølge hollandsk udlændingelovgivning udstedes op-

holdstilladelse på baggrund af ægteskab eller samliv

til udenlandske kvinder således, at der meddeles op-

holdstilladelse til ægtefælle eller samlever for 1 år

ad gangen. Består samlivet fortsat efter det første år,

fornyes tilladelsen for endnu 1 år.
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I tilfælde af skilsmisse eller samlivsophør vil op-

holdstilladelsen ikke blive forlænget, og kvinden ud-

vises. Kvinden kan søge om selvstændig opholdstilladel-

se, såfremt ægteskabet eller samlivet har varet 3 år,

og hun har boet mindst 1 år legalt i Holland hos ægte-

fællen.

Ved samliv gælder, at forholdet skal have varet mindst

3 år, samt at parterne ligeledes skal have boet sammen

legalt i Holland i 3 år.

Ansøgninger bedømmes individuelt, og er ovennævnte krav

opfyldt, meddeles i reglen 1 års ophold. Kvinden skal i

løbet af dette år søge og finde arbejde, således at hun

kan klare sig selv økonomisk.

Efter 1 år skal ansøges på ny, og kvindens situation

bedømmes. Der vil blive taget hensyn til, om kvinden

har børn under 12 år. Er dette tilfældet, vil man i

reglen frafalde kravet om beskæftigelse.

Såfremt en kvinde er voldsramt, og ægteskabet eller

samlivet som følge heraf er ophørt, vil man kunne give

opholdstilladelse af humanitære grunde. I hollandsk lov

findes ingen særskilt bestemmelse om, at voldsramte

kvinder får meddelt opholdstilladelse, fordi de har væ-

ret udsat for vold i ægteskab eller samliv. Den danske

ambassade i Holland har overfor Indenrigsministeriet

oplyst, at ambassadens samtalepartner ikke havde hørt

om tilfælde, hvor opholdstilladelse udelukkende er med-

delt på basis af vold i ægteskab eller samliv. Der vil

i bedømmelsen af kvindens situation altid blive taget

hensyn til andre faktorer, herunder forholdene i hjem-

landet og hendes familiesituation der.
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5.8. Udvalgets overvejelser.

5.8.1. Nuværende tiltag på området.

Direktoratet for Udlændinge og Rigspolitichefen, Afde-

ling E, har nedsat en arbejdsgruppe, der i fællesskab

skal forsøge at kortlægge og at klargøre de administra-

tive retningslinier for udøvelsen af samlivskontrol og

anvendelsen heraf.

Rigspolitichefen, afdeling E, har i den forbindelse i

samarbejde med Direktoratet for Udlændinge udarbejdet

skriftlige retningslinier herfor, der er fremsendt til

samtlige landets politikredse, jf. bilag 3.

5.8.2. Overvejelser vedrørende fremtidige tiltag.

Udvalget har noteret sig de tiltag, som er iværksat af

Direktoratet for Udlændinge og Rigspolitichefen, Afde-

ling E, i forbindelse med behandling af sager, vedrø-

rende inddragelse af en meddelt opholdstilladelse i re-

lation til en udenlandsk kvinde, der angiver at have

været udsat for vold, og hvor ægteskabet/samlivet som

følge heraf er ophørt.

Udvalget har i forlængelse heraf drøftet rammerne for

udøvelse af samlivskontrol samt det problematiske i, at

politiet både modtager politianmeldelser i forbindelse

med vold i ægteskabet og foretager samlivskontrol. Det

er fra flere sider blevet påpeget, at dette kan afholde

kvinder fra at anmelde vold i ægteskabet, som følge af

frygt for, at en voldsanmeldelse vil føre til udvis-

ning .
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Udvalget har i den forbindelse fundet det nødvendigt at

skelne mellem den almindelige samlivskontrol og den

sagsbehandling, der iværksættes i sager, hvor en uden-

landsk kvinde påberåber sig vold som årsag til samlivs -

ophævelsen.

Udvalget anbefaler i den forbindelse, at den almindeli-

ge samlivskontrol fortsat udføres af politiet. Udvalget

finder dog, at politiet under kontrollen bør ledsages

af en socialmedarbejder.

Det bør imidlertid ved en ændring af den af Rigspoli-

tiet udarbejdede rundskrivelse til politiet særligt be-

tydes, at politiet skal sikre sig, at de berørte perso-

ner til fulde forstår, at der foretages samlivskontrol

samt formålet hermed.

En udenlandsk kvindes påberåbelse af vold som årsag til

samlivsophør bør udløse en undersøgelse, der foretages

af en anden myndighed eller organisation end politiet

eksempelvis i form af en social undersøgelse/person-

undersøgelse.

Det er udvalgets idé med en socialundersøgelse/person-

undersøgelse, at man skal forsøge at fastslå dokumen-

tationen for volden, kvindens situation i øvrigt samt

hendes fremtidsmuligheder. Ved sådan en undersøgelse

bør der anvendes tolkebistand.

I forbindelse med udvalgets overvejelser vedrørende den

almindelige samlivskontrol har udvalget indhentet op-

lysninger fra Civilretsdirektoratet om samlivskontrol

på familierettens område, jf. afsnit 5.3.2.
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Udvalget har noteret, at det i visse tilfælde er nød-

vendigt at foretage samlivskontrol i sager vedrørende

meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens

§ 9, stk. 1, nr. 2. Udvalget finder dog som ovenfor

nævnt, at politiet under den almindelige samlivskontrol

bør ledsages af en socialmedarbejder.

Af hensyn til baggrunden for og formålet med den almin-

delige samlivskontrol finder udvalget, at direktoratets

praksis, hvorefter udøvelsen af samlivskontrol gennem-

føres, uden at parterne underrettes herom, bør opret-

holdes .

Vedrørende sagsgangene i Indenrigsministeriet og Direk-

toratet for Udlændinge har udvalget drøftet følgende

områder, der kunne ændres:

a) kvindens kontakt til sagsbehandleren,

b) tolkebistand, jf. kap 8,

c) vejledning af kvinden, jf. kap 7,

d) dokumentation for volden, jf. kap. 6, og

e) forkyndelsen af afgørelsen på eget sprog, jf. kap 7.

Vedrørende udlændingemyndighedernes praksis vil det

fremgå af de følgende kapitler, at udvalget har over-

vejet, hvilke krav, der kan stilles til dokumentation

for den udøvede vold, rådgivningssituationen, og beho-

vet for tolkebistand.

Udvalget har i lyset af ovenfor gennemgåede praksis no-

teret sig, at nuværende praksis for anvendelsen af ud-

lændingelovens § 26 er restriktiv. I overensstemmelse

med bemærkningerne til lovændringen i 1992 har påberå-

belse af vold i en udvisningssituation således som ud-

gangspunkt ikke i sig selv medført, at inddragelse af
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en tidligere meddelt opholdstilladelse er blevet und-

ladt.

Udvalget har i den forbindelse fundet, at det er nød-

vendigt at afskaffe det eksisterende skel mellem 2 og 3

års ophold, således at det ikke er afgørende for ud-

faldet af sagen, hvor længe en udenlandsk, voldsramt

kvinde har opholdt sig i landet, men at udlændingemyn-

dighederne i højere grad skal vurdere de konkrete om-

stændigheder i de enkelte sager.

Udvalget finder, at vold i ægteskab eller samliv bør

indgå som et særskilt hensyn i udlændingelovens § 26,

hvorefter tillige udsættelse for overgreb, misbrug el-

ler anden overlast m.v. her i landet, eller fordi ud-

lændingen i øvrigt befinder sig i en særligt svag posi-

tion/er særligt svagt stillet bør medføre, at en tidli-

gere meddelt opholdstilladelse ikke inddrages.

I vurderingen heraf bør særligt indgå hensyn til even-

tuelle børn, situationen i kvindens hjemland, herunder

risikoen for udstødning i hjemlandet, om ægteskabet har

bestået i hjemlandet, m.v..

I denne forbindelse kan henvises til norsk lovgivning

på området. Det fremgår af § 37, stk. 5, i den norske

udlændingeforskrift, at udenlandske, voldsramte kvinder

har retskrav på at få deres ansøgning om opholdstilla-

delse forlænget, såfremt det kan sandsynliggøres, at

der har fundet voldsudøvelse sted. § 37, stk. 5, var

tidligere udformet som en skønsbestemmelse. Formålet

med ændringen er at styrke disse kvinders retsstilling,

og således forhindre at udenlandske, voldsramte kvinder

forbliver i et voldeligt ægteskab udelukkende af frygt

for at blive udvist af landet.
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Fra de øvrige lande, hvorfra udvalget har ønsket at

indhente oplysninger angående lovgivningen på dette om-

råde, fremgår; at efter svensk og finsk udlændingelov

indgår vold i ægteskabet som et moment blandt andre,

der taler for at undlade at inddrage opholdstilladel-

sen. Det samme gør1sig gældende i hollandsk udlændinge-

lov, der ikke indeholder særskilte bestemmelser om, at

udenlandske, voldsramte kvinder får meddelt opholdstil-

ladelse udelukkende på grund af voldsudøvelse fra ægte-

fælle eller samlever. Voldsudøvelse vil indgå i bedøm-

melsen af kvindens situation som et blandt andre momen-

ter, herunder forholdene i hjemlandet og kvindens fami-

liesituation der.

Ifølge engelsk udlændingelov er den normale procedure,

at den udenlandske partner ved samlivsophør (uanset af

hvilken årsag samlivet ophører) forlader landet, så-

fremt vedkommende endnu ikke har opnået permanent op-

holdstilladelse, og ikke kan komme i betragtning under

et andet regelgrundlag. Dette gælder også i tilfælde,

hvor en udenlandsk partner har været udsat for vold fra

sin ægtefælle. Engelsk lovgivning eller praksis tilla-

der ikke, at der tages særlige hensyn til udenlandske,

voldsramte kvinder.

Udvalget finder det i forbindelse med at optage et sær-

ligt hensyn i § 26 væsentligt at understrege, at det er

nødvendigt at udvide dette hensyn til også at gælde an-

dre svage grupper, herunder for eksempel stærkt handi-

cappede personer.

Ifølge FN's Konvention om Børns Rettigheder art. 23

tilsikres det psykisk eller fysisk handicappede barn

ret til omsorg og bistand. Der er eksempler på, at børn



- 75 -

med et alvorligt handicap udvises til samfund, hvor be-

handling ikke er mulig. Det danske samfund er fra bi-

standsarbejdet bekendt med det handicappede barns meget

svære vilkår i mange af verdens lande.

Endvidere har udvalget noteret sig, at udlændingemyn-

dighederne indtil videre ikke har behandlet sager, hvor

ministeriet har undladt at inddrage opholdstilladelser

i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 5, jf. § 26,

udelukkende på baggrund af samlivsophør begrundet i

vold udøvet af ægtefællen.

Derimod har udlændingemyndighederne behandlet sager,

hvori man efter en samlet vurdering har fundet, at en

inddragelse ville være særligt belastende for den på-

gældende, efter de hensyn, der er nævnt i udlændingelo-

vens § 26.

Udvalget finder i den forbindelse, at det i modsætning

til hidtil bør pålægges Direktoratet for Udlændinge at

føre statistik over antallet af sager, hvor vold i æg-

teskab eller samliv fremhæves som eneste eller en med-

virkende årsag til samlivsophør. Direktoratet for Ud-

lændinge bør på dette grundlag afgive beretning til

Folketingets Retsudvalg ved Folketingets førstkomne

samling.
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Kapitel 6.

Dokumentation for volden.

6.1. Indledning

Som nævnt i kapitel 2 fandt flertallet af Folketingets

Retsudvalg ved ændringen af 2-årsfristen til 3 år i ud-

lændingelovens § 19, stk. 2 i juni 1992, at der i det

3. år af opholdet er særlig anledning til at tage hen-

syn til udenlandske kvinder, hvis ægteskabelige samliv

ophæves som følge af den herboende ægtefællens fysiske

voldsudøvelse.

Ændringen af 2-års reglen til 3 år finder alene an-

vendelse på ansøgninger indgivet efter lovens ikraft-

træden den 27. juni 1992. Det særlige hensyn til

voldsramte kvinder, som der ifølge flertallet i Fol-

ketingets Retsudvalg skal tages i det 3. år af ophol-

det, har derfor endnu ikke haft mulighed for at udmønte

sig i praksis.

I de enkelte tilfælde hvor en voldsramt udenlandsk

kvindes opholdstilladelse ikke er blevet inddraget på

trods af samlivsophør, har afgørelsen været meget kon-

kret begrundet og ikke udelukkende baseret på den ud-

øvede vold.

Der gennemgås i det følgende udlændingemyndighedernes

praksis i relation til kravet til dokumentation for

vold i den omhandlede sammenhæng.
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6.2. Udlændingemyndighedernes praksis vedrørende krav

til dokumentation for vold.

Oplysninger fra en kvinde om, at samlivet med en ægte-

fælle eller samlevende er ophævet på grund af vold,

lægges ikke uprøvet til grund. Det beror på en konkret

vurdering, hvornår oplysningen anses for at være til-

strækkeligt godtgjort. I den forbindelse har udlændin-

gemyndighederne lagt særlig vægt på lægeerklæringer,

politirapporter eller anmeldelser til politiet samt ud-

talelser fra kommuner eller krisecentre. Endvidere vil

det være af betydning, på hvilket tidspunkt i sagsbe-

handlingen, den pågældende fremkommer med oplysninger-

ne, og der vil blive lagt vægt på oplysningernes tro-

værdighed i øvrigt.

Direktoratet for Udlændinge har i forbindelse med en

drøftelse af krav til dokumentation for vold overfor

udvalget oplyst, at behandlingen af en konkret sag vil

bero på den enkeltes sagsbehandlers konkrete vurdering,

men at'det vil styrke kvindens udsagn, såfremt der fo-

religger en politianmeldelse eller lægerapport.

Indenrigministeriet har indtil nu fulgt den samme prak-

sis for så vidt angår dokumentation.

Som det fremgår af kapitel 5.4, hvor der redegøres for

udlændingemyndighedernes praksis i forbindelse med ind-

dragelse af en meddelt opholdstilladelse på grund af

samlivsophør som følge af voldsudøvelse, har udlændin-

gemyndighederne i tilfælde inddraget en opholdstilla-

delse på trods af dokumenteret vold i form af ophold på

sygehus og besøg på skadestue, mens myndighederne i an-
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dre tilfælde, hvor der er fremført vold som årsag til

samlivsophør har meddelt opholdstilladelse i medfør §

9, stk. 2, nr. 4, på trods af, at oplysningerne om vold

udelukkende beroede på kvindens eget udsagn.

Der eksisterer således ikke i den nuværende udlændinge-

lov eller praksis retningslinier for, hvilke krav ud-

lændingemyndighederne kan stille til dokumentation for

vold.

Det skal bemærkes, at Mødrehjælpen overfor udvalget har

oplyst, at man ved hjælp af Mødrehjælpens læge i visse

tilfælde - og efter samtykke fra kvinden - vil kunne

dokumentere voldsudøvelsen, idet en akut voldsramt

kvinde, der henvender sig til Mødrehjælpen, vil blive

tilset af dennes læge.

Dannerhuset har endvidere oplyst, at man ved henvendel-

se fra en kvinde, der har været udsat for vold, noterer

voldens art. Såfremt en voldsramt kvinde indlogeres i

Dannerhuset, noteres såvel voldens karakter, omfang som

varighed på baggrund af kvindens udsagn. Dannerhuset

forlanger ingen skriftlig dokumentation for volden, men

opfordrer kvinden til at henvende sig til skadestue el-

ler praktiserende læge for at få dokumenteret volden,

særligt hvis kvinden ønsker at anmelde volden.

Den dokumentation, der foreligger i form af registre-

ringer af volden på baggrund af kvindens eget udsagn,

når hun indlogeres, vil kunne udleveres til myndigheder

eller lignende, såfremt kvinden ønsker det.

6.3. Kriminalistisk Instituts overvejelser angående be-

visførelsen for den udøvede vold.
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Kriminalistisk Institut har bl.a. bemærket, at der kan

være grund til at afklare visse bevisretlige spørgsmål,

som har en nær sammenhæng med spørgsmålet om, hvilket

voldsbegreb man arbejder med. Strafferetten og de dele

af udlændingeretten, som har betydning for udvalgets

arbejde, er meget forskelligartede retsområder, som

stiller vidt forskellige krav til den retlige beskri-

velse af de forhold, som har retsvirkninger, og til de

hermed forbundne bevisregler.

Strafferetligt ansvar er belastende for den, der ifal-

der det. I strafferetten gælder i almenhed, at straf-

barhed skal være hjemlet ved lov, at beskrivelsen af

den enkelte forbrydelse skal være rimeligt præcis, at

anklagemyndigheden har bevisbyrden, og at enhver rime-

lig tvivl skal komme den anklagede til gode. På den

baggrund er bevistærskelen i almindelighed høj. Bevis-

temaet er, om gerningsmanden med forholdsvis stor sik-

kerhed kan siges at have har gjort sig skyldig i en vis

adfærd. Denne skal være temmelig præcist beskrevet i

lovgivningen, som derfor ikke kan operere ud fra mere

upræcise forestillinger om, at 'vold' eller 'voldelig'

adfærd er strafbar, men må fastlægge en lang række mere

specifikke gerningsindhold.

I forbindelse med spørgsmålet om inddragelse af

voldsramte kvinders opholdstilladelse har lovgivnings-

magten som nævnt fundet det påkrævet at tage hensyn til

administrative vanskeligheder og mulighederne for omgå-

else. Man har derfor bl.a. forudsat, at det er godt-

gjort , at kvinden har været udsat for vold.

I det materiale, som har været til rådighed for Krimi-

nalistisk Institut, er der oplysninger, som tyder på,
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at den nævnte bevisretlige forudsætning opfattes mere

håndfast, end der er grundlag for i lovens forarbejder.

Noget tyder således på, at udlændingemyndighederne og

politiet til en vis grad opfatter forholdet således, at

kvinden selv har bevisbyrden, og at denne kun kan løf-

tes, hvis der er - bestemte slags - holdepunkter for,

at der er forekommet alvorlig fysisk voldsudøvelse.

Disse holdepunkter søges tilsyneladende i nogle tilfæl-

de snævert i sådanne omstændigheder som politianmeldel-

se og lægelige undersøgelser af legemlige skader.

Kriminalistisk Institut mener imidlertid ikke, at det

er kvinden, der har bevisbyrden i den forstand, at det

er hende, der må sørge for at producere bevis - eller

en bestemt slags bevis - for de omstændigheder, hun på-

beråber sig. Hun har derimod en særlig oplysningspligt

ud fra princippet bag udlændingelovens § 40, hvorefter

en udlænding skal meddele de oplysninger, som er nød-

vendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold

til loven kan gives. Hun har med andre ord en såkaldt

'bevisførelsesbyrde', dvs. at hun som part i sagen må

bidrage til dens oplysning og føre beviser frem for sin

opfattelse, hvis hun vil opnå, at denne lægges til

grund. Det er indledende op til hende selv - eller hen-

des repræsentant - at fremkomme med oplysninger om, at

hun har været udsat for vold, samt i fornødent omfang

at meddele oplysninger, der støtter hendes påstand. Hun

kan ikke forvente, at udlændingemyndighederne på eget

initiativ iværksætter undersøgelser herom. Hvis ikke

hun selv tager et sådant initiativ, og hvis der ikke

fra anden side fremkommer relevante oplysninger, vil

udlændingemyndighederne uden videre kunne se bort fra

muligheden og bedømme sagen på grundlag af de forelig-

gende oplysninger med den eventuelle virkning, at op-

holdstilladelsen inddrages.
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Hvis spørgsmålet om vold bringes op, påhviler ansvaret

for, at de nødvendige oplysninger tilvejebringes, imid-

lertid udlændingemyndighederne, som skal påse, at sagen

oplyses så godt som muligt, før der træffes en afgørel-

se. Disse oplysninger kan dels indhentes fra kvinden

selv, dels fra anden side.

Bevisbyrdereglen i den foreliggende sammenhæng går alt-

så ud på, at undladelse af at inddrage kvindens op-

holdstilladelse forudsætter, at visse omstændigheder

(vold mv.) er bevist med rimelig sikkerhed. Derimod in-

debærer den ikke, at det er kvinden, der selv skal pro-

ducere alle relevante oplysninger. Udlændingemyndighe-

derne er undergivet et undersøgelsesprincip. Bevisbyr-

den påhviler udlændingemyndighederne i den forstand, at

inddragelse af opholdstilladelsen kun kan ske, hvis der

er fornøden sikkerhed for, at hun falder uden for den

personkreds, som er afgrænset i udlændingelovens § 26.

Det må i den sammenhæng tages i betragtning, at inddra-

gelse af en opholdstilladelse er en bebyrdende forvalt-

ningsakt, som efter omstændighederne kan være særdeles

indgribende. I den givne sammenhæng kan det, der skal

foreligge bevis for, ikke på forhånd afgrænses for snæ-

vert. Bevistemaet vil tværtimod kunne omfatte alle ty-

per af forhold, som kan være relevante i henhold til §

2 6 og de til grund for denne bestemmelse liggende huma-

nitære principper.

Kriminalistisk Institut anbefaler i den sammenhæng, at

der fastlægges særlige procedurer med henblik på at af-

klare, om ophævelsen af samlivet i den enkelte sag

skyldes vold e.lign. Oplysninger i det materiale, som

har været til rådighed for Kriminalistisk Instituts ud-

talelse, tyder på, at det kan være hensigtsmæssigt at
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inddrage de sociale myndigheder mere. Oplysninger ved-

rørende kontakt med krisecenter, herberg eller anden

lignende hjælpeorganisation vil formentlig lettere kun-

ne tilvejebringes af de sociale myndigheder end af po-

litiet, som efter den nugældende ordning forestår så-

danne undersøgelser.

6.4. Krav til dokumentation for vold i de nordiske lan-

de.

Udvalget har indhentet oplysninger fra Sverige, Norge

og Finland vedrørende disse landes krav til dokumenta-

tion for vold, samt til at ægteskabet eller samlivet er

ophørt som følge heraf.

6.4.1. Sverige.

Ifølge svensk praksis i forbindelse med dokumentation

for vold kræves det almindeligvis, at mishandlingen po-

litianmeldes, såfremt den udlænding, der er blevet mis-

handlet af sin ægtefælle eller samlever, skal meddeles

opholdstilladelse på dette grundlag. I visse tilfælde

kan mishandlingens pålidelighed dog styrkes på andre

måder eksempelvis gennem lægeerklæringer eller fra

kvindeorganisationer.

6.4.2. Norge.

Ifølge norsk praksis på området er det kvinden selv,

der i henhold til almindelig forvaltningspraksis må

sandsynliggøre, at mishandling har fundet sted. Myndig-

hederne må så vidt muligt undersøge, om det er tilfæl-
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det, men den endelige bevisbyrde ligger hos kvinden.

Norsk udlændingelovgivning indeholder ingen regler for

hvilke krav, der skal stilles som bevis for, at mis-

handling har fundet sted. Denne vurdering må foretages

konkret i hver enkelt sag ud fra de oplysninger, der

forefindes. Endvidere opstilles der ingen bestemte krav

til mishandlingens' art eller omfang. Det kræves ikke,

at der skal fremlægges dokumentation for, at mishand-

ling har fundet sted. Rapporter og udtalelser fra sund-

hedstjeneste, læger, krisecentre og socialkontorer vil

være vigtige momenter i vurderingen, men der er ikke

givet specielle retningslinier for, hvordan sådanne ud-

talelser skal udformes.

6.4.3. Finland.

Udvalget har ikke modtaget oplysninger fra Finland på

dette område.

6.5. Udvalgets overvejelser.

6.5.1. Overvejelser vedrørende fremtidige tiltag.

Udvalget finder, at der bør søges opstillet klare ret-

ningslinier for, hvilke krav der kan stilles til doku-

mentation for vold, samt for at ægteskab eller samliv

er ophørt som følge heraf.

Udvalget har endvidere drøftet, hvilke krav man kan

stille til dokumentation, samt hvilke myndigheder eller

organisationer der kan dokumentere den udøvede vold.

Udvalget har påpeget, at det findes problematisk, så-
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fremt man fra udlændingemyndighederne generelt vil kræ-

ve, at vold i ægteskabet skal dokumenteres ved en poli-

tirapport, idet det også er politiet, der foretager

samlivskontrol i forbindelse med udlændingemyndigheder-

nes formodning om samlivsophør. Det er i den forbindel-

se opfattelsen, at politiets rolle i udvisningssager

vil afholde mange kvinder fra at politianmelde volden.

Udvalget har noteret, at Kriminalistisk Institut peger

på, at myndighederne vil kunne inddrage de sociale myn-

digheder mere i relation til oplysningen af denne type

sager, jf. i øvrigt udvalgets overvejelser i kap.

5.8.2.

Danmark er bundet af en række internationale konventio-

ner og forpligtelser omkring menneskerettigheder, og

der bør derfor træffes afgørelser på et veldokumenteret

grundlag. Udvalget skal derfor anbefale, at der i disse

sager foretages en grundig undersøgelse af den

voldsramte kvindes sociale og psykologiske forhold og

fremtidsmuligheder. En sådan undersøgelse kunne danne

grundlag for afgørelser, der sikrer kvindernes rets-

stilling og samtidig giver det danske samfund konkret

og anvendelig viden om problemernes art og omfang. Sam-

tidig kunne en sådan undersøgelse bidrage til at afdæk-

ke myter om proformaægteskaber samt mere indviklede

problematikker om kvinder og børns daglige liv og de

overgreb, der eventuelt er begået mod dem. Endvidere

finder udvalget, at resultatet af en sådan personunder-

søgelse skal indgå som en del af dokumentationen for

volden og dermed også som et af de momenter, der bør

ligge til grund for de konkrete overvejelser i vurde-

ringen af voldsramte, udenlandske kvinders opholds-

grundlag i Danmark.

Umiddelbart savnes et instrument til at gennemføre så-
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danne undersøgelser. Der er dog i anden forbindelse in-

stitutionaliseret sammenlignelige former for under-

søgelsesvirksomhed. Udvalget skal henlede opmærksomhe-

den på to undersøgelsesformer, der kunne danne udgangs-

punkt og model.

I medfør af myndighedslovens § 10, 11 og 14 er det mu-

ligt af foretage børnesagkyndige undersøgelser inden

forældremyndighedstvist afgøres. I medfør af § 27 a i

denne lov kan tilbydes tværfaglig børne- og familiesag-

kyndig rådgivning. Statsamter og Overpræsidium har an-

svaret for dette arbejde. De fleste statsamter ansætter

de børnesagkyndige på konsulentbasis. Grundsynspunktet

bag rådgivningen har været, at der skal være "skodder"

mellem rådgiver/undersøger og den besluttende myn-

dighed, således at rådgivnings-/undersøgelsesarbejdet

foregår på neutral basis.

En tilsvarende model kendes fra retsplejelovens § 808.

Ved førstegangssigtelser eller andre komplicerede

straffesager kan indhentes personundersøgelse, der kan

danne grundlag for domstolenes afgørelser. Disse under-

søgelser har været kendt i flere årtier og har fungeret

som et fornuftigt socialt fundament for svære afgørel-

ser, hvor det ligeledes handler om menneskers grundlæg-

gende livsvilkår og fremtid. Undersøgelsen baseres dels

på undersøgerens vurdering af den sigtedes samlede so-

ciale- og psykologiske situation og suppleres med ind-

hentning af oplysninger fra skoler, institutioner, ar-

bejdspladser m.v. som formodes at have kendskab til

sigtede. Også disse undersøgelser foretages som hoved-

regel af personer med konsulentstatus med Kriminalfor-

sorgen som udgangspunkt.

Udvalget ønsker derfor at pege på, at der kunne skabes
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et tilsvarende hensigtsmæssigt undersøgelsesinstrument

omkring disse afgørelser, f.eks. med placering i Stats-

amter/Overpræsidium, hvor metoden i anden forbindelse

er kendt og indarbejdet.

Udvalget finder endvidere, at man i højere grad skal

forsøge at forstærke dokumentationsgrundlaget til også

at omfatte rapporter fra kvindekrisecentre.

Der har været en generel enighed i udvalget om, at ud-

talelser fra krisecentre er anvendelige i forbindelse

med dokumentation for vold.

Mødrehjælpen har oplyst overfor udvalget, at man vil

udarbejde et udvidet spørgeskema, som de enkelte krise-

centre kan anvende, når en voldsramt kvinde henvender

sig. Spørgeskemaet skulle kunne gøre det lettere i en

senere inddragelsessituation at dokumentere volden.

Udvalget har noteret sig, at norsk udlændingelov ikke

indeholder regler for, hvilke krav der kan stilles som

dokumentation for voldsudøvelsen. Denne vurdering fore-

tages konkret i hver enkelt sag ud fra de foreliggende

oplysninger. Det påpeges dog, at rapporter og udtalel-

ser fra sundhedstjeneste, læger, krisecentre og social-

kontorer vil være vigtige momenter i vurderingen, men

der gives ikke specielle retningslinier for, hvordan

sådanne udtalelser skal udformes.

Endvidere opstilles der efter norsk udlændingelov ingen

bestemte krav til voldens art eller omfang.

Som det fremgår af kapitel 7 foretager nogle kvinde-

krisecentre allerede i dag en form for registrering af

voldsramte kvinder. Således vil en voldsramt kvinde,
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der henvender sig til Mødrehjælpen efter akut voldsud-

øvelse, kunne få dette attesteret af Mødrehjælpens læ-

ge.

Dannerhuset praktiserer ligeledes en form for registre-

ring af vold, idet man ved indlogering af en voldsramt

kvinde noterer voldens art samt omfang og varighed.

Denne registrering vil, såfremt kvinden ønsker dette,

kunne udleveres til myndigheder som dokumentation for

volden. Det skal i øvrigt bemærkes, at en voldsramt

kvinde, der henvender sig til Dannerhuset om hjælp,

foruden den akutte krisehjælp vil blive henvist til at

søge yderligere dokumentation for volden hos egen læge,

på skadestuen etc. samt blive henvist til at indgive

politianmeldelse mod manden. I den forbindelse henviser

Dannerhuset ofte kvinden til at søge bistand hos en ad-

vokat .

Udvalget har noteret sig, at krisecentrene fælles har

udtalt, at man ikke umiddelbart ønsker at påtage sig en

mere vidtgående forpligtelse i forbindelse med dokumen-

tationen af volden, idet man er af den opfattelse, at

dokumentationen som udgangspunkt bør løses indenfor of-

fentligt regi.

Udvalget bemærker i den forbindelse, at det påhviler

udlændingemyndighederne at sørge for sagens oplysning,

forinden afgørelsen træffes.
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Kapitel 7

Rådgivnings- og støttemuligheder.

7.1. Indledning.

I forbindelse med den generelle vurdering af situatio-

nen - og mulige forbedringer heraf - for en voldsramt

udenlandsk og udvisningstruet kvinde har udvalget også

fundet det nødvendigt at undersøge omfanget af den råd-

givning og støtte den pågældende kvinde kunne få i en

sådan situation - såvel i offentligt som i privat regi.

Udlændingeloven indeholder ikke regler vedrørende råd-

givning af udenlandske kvinder, der har været udsat for

vold i ægteskab eller samliv, og som følge heraf har

ophævet samlivet og i den forbindelse risikerer inddra-

gelse af en tidligere meddelt opholds- og arbejdstilla-

delse .

Baggrunden for de offentlige myndigheders vej lednings-

pligt skal derfor findes i forvaltningsloven - her sær-

ligt § 7 - som vil blive gennemgået nedenfor.

7.2. Forvaltningslovens § 7 i relation til rådgivning.

Det følger af forvaltningslovens § 7 at,

"En forvaltning skal i fornødent omfang yde vejledning
og bistand til personer, der retter henvendelse om
spørgsmål inden for myndighedens område.
Stk.2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig
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henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde videre-
sendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndig-
hed. "

Det skal i den forbindelse bemærkes, at vej lednings -

pligten efter forvaltningsloven kun gælder med hensyn

til spørgsmål inden for myndighedens eget sagsområde.

Rettes der derimod,henvendelse om spørgsmål uden for

myndighedens sagsområde, bør myndigheden dog så vidt

muligt henvise vedkommende til den eller de myndighe-

der, hvorunder spørgsmålet eventuelt måtte henhøre. Det

nærmere omfang af denne bestemmelse vil blive behandlet

nedenfor.

Der eksisterer intet krav om, hvorvidt den fornødne

vejledning skal være skriftlig eller mundtlig.

For så vidt angår indholdet af vejledningen, er det i

den kommenterede forvaltningslov fra 1992, s. 122,

fastslået, at:

"Vejledning efter § 7, stk. 1, bør sikre, at borgeren
får tilstrækkelig orientering om de regler, der gælder
på det pågældende forvaltningsområde, herunder om den
eventuelle praksis der følges af myndigheden. Vejled-
ningen bør efter omstændighederne suppleres med udleve-
ring af kopi af reglerne.

Der skal derudover gives vejledning om, hvilke oplys-
ninger der skal tilvejebringes af borgeren som led i en
sags behandling. Endelig skal det ved vejledningen ef-
ter omstændighederne oplyses, hvor lang til der kan
forventes at gå, før der vil foreligge en afgørelse i
sagen".

7.3. Rådgivningsmuligheder hos udlændingemyndighederne.

Som nævnt ovenfor indeholder udlændingelovgivningen in-

gen særlige regler angående rådgivnings- og støttemu-
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ligheder for voldsramte kvinder.

Udlændingeloven indeholder ikke i øvrigt regler om ad-

gangen for udlændinge til rådgivning og støtte i til-

fælde hvor opholds- og arbejdstilladelsen risikeres

inddraget eller nægtet forlænget.

Direktoratet for Udlændinge har overfor udvalget op-

lyst, at direktoratet i inddragelsessituationerne oply-

ser udlændinge i fornødent omfang om deres retsstilling

i forhold til udlændingelovgivningen, og kun såfremt

Direktoratet for Udlændinge skønner det relevant, ydes

en voldsramt udenlandsk kvinde oplysning om hendes mu-

ligheder for at opnå opholdstilladelse på andet grund-

lag. Hvis kvinden direkte anmoder om anden hjælp, hen-

vises hun til rette myndighed.

Indenrigsministeriet foretager ingen form for rådgiv-

ning, vejledning eller henvisning til andre myndigheder

udover det, der fremgår af forvaltningslovens § 7.

7.4. Sociallovgivningen og socialforvaltningerne.

7.4.1. Lov om social bistand.

Udenlandske kvinder med bopæl i Danmark er omfattet af

de almindelige regler om social bistand i bistandslo-

ven, jf. lovens § 1.

Såfremt der indtræder en "social begivenhed", således

at den pågældende er afskåret fra at skaffe det fornød-

ne til sit eget eller familiens underhold, kan den på-

gældende modtage kontanthjælp til underhold efter bi-

standslovens §§ 37 og 37 a.
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I tilfælde af samlivsophævelse vil der kunne ydes hjælp

efter bistandslovens § 37, idet samlivsophævelsen anses

for at være en social begivenhed i bistandslovens for-

stand - uafhængigt af voldsudøvelse eller ej. Der kan

her henvises til Socialministeriets vejledning nr. 45

af 3. april 1995, der er optaget som bilag 4 til be-

tænkningen.

Adgangen til kontanthjælp efter §§ 37 og 37 a er i øv-

rigt upåvirket af, hvad der måtte være årsagen til sam-

1ivs ophæveIsen.

For så vidt angår betydningen af tidspunktet for sam-

livs ophæve Is en bemærkes, at det i forhold til mulighe-

den for at få hjælp og størrelsen af denne hjælp er u-

den betydning, om samlivsophævelsen sker inden for den

3 års frist, der er fastsat i udlændingelovens § 19,

stk. 2.

Det fremgår af bistandslovens § 2, at retten til bi-

stand i form af vedvarende hjælp til forsørgelse er be-

tinget af dansk indfødsret. Der er dog visse undtagel-

ser herfra:

a) hvis der efter bistandslovens § 3 er indgået aftale
med andre stater eller organisationer om at yde ved-
varende hjælp til forsørgelse til personer, der ikke
har dansk indfødsret.

b) hvis udlændingen med henblik på varigt ophold har
boet lovligt i Danmark i mere end 3 år - (2 år for
udlændinge, der har søgt om opholdstilladelse eller
lovligt har taget ophold i Danmark inden ændringen
af udlændingeloven den 24. juni 1992).

c) hvis der verserer en sag om opholdstilladelse i Dan-
mark på baggrund af samlivsophør med en her i landet
bosiddende person. Meddeles der ikke opholdstilla-
delse, vil der kunne ydes kontanthjælp indtil den
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dato, den pågældende er blevet pålagt at udrejse.

Er situationen derimod den, at en opholdstilladelse ik-

ke inddrages, har dette efter hidtidig praksis betydet,

at der i den konkrete sag enten foreligger en sådan

særlig tilknytning til Danmark eller andre særlige for-

hold, der begrunder, at den pågældende ikke bør hjem-

sendes. Den pågældende vil i så fald kunne få vedvaren-

de bistand i Danmark, selv om opholdet ikke har varet i

3 år og selv om den pågældende ikke har dansk indføds-

ret.

Såfremt ingen af de tre betingelser er opfyldt, og så-

fremt der bliver behov for vedvarende hjælp til forsør-

gelsen af en person, der ikke har dansk indfødsret,

følger det endvidere af bistandslovens § 4, at Social-

ministeriet på grundlag af et konkret skøn afgør, om

pågældende skal hjemsendes.

Nærmere retningslinier om administrationen af bistands-

lovens § 4 findes i Socialministeriets vejledning nr.

137 af 31. juli 1992 om indberetninger i henhold til

bistandslovens § 4, når der ydes hjælp til udlændinge.

Efter bistandslovens §§ 17 og 18 har alle, der søger

økonomisk bistand, pligt til at medvirke til sagens op-

lysning, herunder pligt til at give oplysninger om æn-

dringer i deres forhold, der kan påvirke en ændring af

hjælpen.

Det er udelukkende personer, der alene søger rådgivning

og vejledning efter § 28 i bistandsloven, der kan kræve

at være anonyme.

Ordlyden af bistandslovens § 28 er som følger:
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"Kommunalbestyrelsen kan tilbyde enlige og familier ve-
derlagsfri løbende vejledning og rådgivning og er for-
pligtet til ved opsøgende virksomhed at rette sådant
tilbud til enhver, som må antages at trænge hertil. Må-
let for vejledningsarbejdet er at hjælpe de pågældende
over øjeblikkelige vanskeligheder og på længere sigt
sætte dem i stand til at løse opståede problemer ved
egen hjælp. Vejledningen kan ydes alene eller i for-
bindelse med anden hjælp eller bistand. Rådgivning og
vejledning skal kunrie ydes anonymt og som et åbent til-
bud til enhver, herunder børn og unge, som alene søger
rådgivning og vejledning."

Udenlandske, voldsramte kvinder, der har forladt den

fælles bopæl, vil således have mulighed for at modtage

sådan vejledning. Det skal understreges, at rådgivning

og vejledning er en kommunal opgave, og det er den en-

kelte kommune, der ud fra de lokale behov tilrettelæg-

ger indsatsen.

Kommunerne er endvidere - som fremgår af bestemmelsen -

forpligtede til ved opsøgende arbejde at rette tilbud-

det om vejledning til enhver, som må antages at trænge

hertil. Socialministeriet cirkulære af 12. december

1986 om rådgivning og tilsyn efter bistandsloven fast-

slår, at "det sociale udvalg må drage omsorg for, at

tilbuddet om åben, vederlagsfri vejledning og rådgiv-

ning bliver kendt som en hjælpeforanstaltning, der er

til rådighed for alle. Dette kan bl.a. ske gennem an-

noncering, fremlæggelser af brochurer m.v. Der må spe-

cielt lægges vægt på, at svage eller truede personer

eller familier også reelt får let adgang til vejledning

og rådgivning." Som eksempel nævnes bl.a. indvandrere.

Socialministeriets cirkulære er optaget som bilag 5 til

betænkningen.

Ifølge § 28, 3. pkt. kan vejledningen ydes alene eller

i forbindelse med anden hjælp eller bistand.
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Socialministeriet har overfor udvalget oplyst, at man

ikke er i besiddelse af konkrete oplysninger om, i

hvilket omfang muligheden for vejledning benyttes af de

udenlandske kvinder.

Såfremt kommunalbestyrelsen afslår at yde rådgivning,

kan dette påklages•til det sociale ankenævn efter de

almindelige klageregler. Det sociale ankenævn vil nor-

malt være sidste klageinstans, men Ankestyrelsen kan

dog optage en klage over et ankenævns afgørelse, hvis

sagen er af principiel betydning.

Socialministeriet har oplyst, at man ikke i besiddelse

af oplysninger om, i hvilket omfang de udenlandske

kvinder bruger ankesystemet.

7.4.2 Kommunal rådgivning.

Udvalget har anmodet Kommunernes Landsforening om at

indhente nærmere oplysninger om Kommunernes forvaltning

af bistandslovens regler angående mulighed for økono-

misk/social bistand til udenlandske kvinder, der på

grund af vold ophører med at samleve med deres ægtefæl-

le eller samlivspartner på fælles bopæl, samt om det i

den forbindelse har nogen betydning, at samlivet ophæ-

ves, inden den udenlandske kvinde har haft fast bopæl i

Danmark i 3 år, jf. udlændingelovens § 19, stk. 2.

Endvidere har udvalget anmodet om Kommunernes Landsfor-

enings opfattelse af, om eksisterende klagemuligheder

udnyttes.

I den forbindelse har Kommunernes Landsforening fore-

lagt udvalgets spørgsmål for deres kontaktforum med so-
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cialcheferne samt foretaget en rundspørge til en række

kommuner med mange flygtninge og indvandrere.

Kommunernes Landsforening har oplyst, at det er et gen-

nemgående træk i tilbagemeldingerne til landsforenin-

gen, at man i kommunerne kun har kendskab til meget få

henvendelser fra voldsramte udenlandske kvinder. Da der

hovedsageligt er tale om enkeltstående tilfælde, er det

ikke muligt at give et dækkende billede af problemets

omfang.

Man kender i kommunerne således kun få eksempler på ud-

visnings truede voldsramte kvinder, der anvender bi-

standslovens § 2 8 om vejledning og rådgivning. Kun en

enkelt kommune oplyser, at udenlandske voldsramte kvin-

der ofte henvender sig til forvaltningen vedrørende

rådgivning og vejledning.

For så vidt angår støttemuligheder omfatter disse råd-

givning og vejledning om kvindernes retsstilling, til-

bud om ophold i krisecenter/mødrehus eller lignende,

hvortil så kommer vejledning om udvisning, opholdstil-

ladelse m.v., hvor f.eks. også spørgsmålet om kvindens

mulighed for at vende tilbage til hjemlandet inddrages.

Med hensyn til andre støttemuligheder oplyser Århus

Kommune, at der i Århus er en frivillig organisation:

Komiteen for udlændinges retsstilling, som gennem årene

har søgt at hjælpe disse kvinder.

I besvarelserne til landsforeningen har de enkelte kom-

muner i øvrigt peget på forskellige indtryk/erfaringer:

- at man i vejledningen har erfaret, at den enkelte
kvinde ikke alene har et mangelfuldt kendskab til sin
retsstilling her i landet, men at der også er situa-
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tioner, hvor enkelte kvinder bliver direkte vildledt
af ægtefællen,

- at de voldsramte kvinder er isolerede og uden net-
værk,

- at de voldsramte kvinder vender tilbage til ægtefæl-
len, fordi de er udvisningstruede, og at de ikke mod-
tager kommunens tilbud, f.eks. familiebehandlingstil-
bud, deltagelse i en gruppe for voldsramte kvinder,
m.v.

- at kommunen er bekendt med vold udøvet mod kvinder i
flygtningeparforhold, men at kvinderne søger at skju-
le dette problem.

- at vejlednings- og rådgivningsarbejdet i kommunen
vanskeliggøres, fordi man ikke i forbindelse med råd-
givningen kan oplyse noget om, hvorvidt kvinden kan
bevare sin opholdstilladelse eller ej ved sam-
livsophævelse. De fleste af kvinderne vælger på bag-
grund af denne usikkerhed at forblive i parforholdet.

Udover de ovenfor skitserede muligheder eksisterer der

herudover en række kommunale og private rådgiv-

ningsinitiativer, der særligt retter sig mod etniske

minoriteter.

I København findes eksempelvis den kommunale indvan-

drerrådgivning, og i Århus Kommune yder F.I. Gruppen

åben rådgivning én gang ugentligt. Rådgivningen, der er

anonym, kan for eksempel vedrøre kvindens retsstilling

i forhold til udlændingeloven, men man vil også kunne

henvise kvinden til relevante myndigheder og organisa-

tioner om andre spørgsmål. Kirkens Korshær har ligele-

des oprettet åbne, anonyme rådgivninger, der kan yde

rådgivning om forskellige emner.

For så vidt angår den kommunale indvandrerrådgivning i

København, kan det nævnes, at det har været muligt, at

lave en opgørelse over de voldsramte kvinder, der har

henvendt sig i perioden 1. januar - 17. august 1994.
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Opgørelsen ser således ud:

Der er ialt 27 kvinder, der har henvendt sig i Ind-

vandrerrådgivningen og søgt om hjælp efter bistandslo-

vens § 28.

De 27 kvinder kom fra følgende lande:

Tyrkiet 4

Marokko 6

Filippinerne 1

Kina 1

Pakistan 9

Irak 1

Chile 1

Indien 2

Gambia 1

Libanon 1

Ialt 2_7

Henvisningsinstanser:

Socialcenter 5

Distrikspsyk 1

Stolpegård 1

Psykolog fra Socialcenter 1

Glostrup kommune 1

Støttecentret i Linnesgade 1

Kvindehj emmet 1

Eget initiativ 4

Venner og bekendte (jungle trommen) 8

Døgnvagten 1

Ungdomspensionen (hvor datteren boede)..1
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Skolesund iiedsplej erske 1

Hørhuset 1

I alt 27.

7.5. Andre rådgivnings- og støttemuligheder.

7.5.1. Krisecentre for kvinder.

En anden rådgivningsmulighed for udenlandske voldsramte

kvinder findes hos krisecentrene for kvinder, der ud-

over vejledning også yder anden form for hjælp og støt-

te, herunder terapi, husly m.v., til voldsramte kvin-

der.

Der eksisterer i dag ca. 34 krisecentre for kvinder i

Danmark, som er geografisk spredt over hele landet, så-

ledes at alle landsdele er dækket ind. Krisecentrene er

fælles for både danske og udenlandske kvinder.

I Danmark består der udelukkende en løs sammenhæng mel-

lem krisecentrene, som viser sig ved den årlige natio-

nale konference under Landsorganisationen for Kvinde-

Krisecentre (LOKK). Her mødes repræsentanter for de en-

kelte krisecentre og diskuterer emner af fælles inte-

resse.

Der findes ingen centre udelukkende for udenlandske

kvinder, men på nogle centre består en del af den fri-

villige arbejdskraft af udenlandske kvinder, især an-

dengenerationskvinder.

I Danmark vil man på nogle centre af principielle grun-

de ikke søge offentlig støtte, da man finder, at dette
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vil medføre en uhensigtsmæssig afhængighed af staten.

En del af arbejdskraften på disse centre er frivillig,

da man ikke har ressourcer til at ansætte lønnet per-

sonale i et tilstrækkeligt omfang. Desuden bygger en

række centre også på et princip om, at frivillig ar-

bejdskraft er at foretrække.

Mange centre får dog offentlig støtte, herunder de cen-

tre, der falder ind under bistandslovens § 105, der om-

handler herberger for hjemløse.

Udvalget har indhentet udtalelser fra henholdsvis Mød-

rehjælpen af 19 83 og Kvindecenterfonden Dannerhuset med

henblik på at få belyst, i hvilket omfang og i hvilken

form der ydes vejledning og anden hjælp til udenlands-

ke, voldsramte kvinder.

7.5.2. Mødrehjælpen.

Rådgivning.

Mødrehjælpen har institutioner og rådgivninger, der ar-

bejder i et tværfagligt team, hvori indgår socialråd-

givere, psykologer, jurister, praktiserende læger, fy-

sioterapeuter samt egentlig retshjælp. Der kan således

tilbydes rådgivning, vejledning, terapeutiske forløb,

herunder par-samtale, ligesom der tillige for de

voldsramte kvinder er mulighed for børnepsykologisk as-

sistance til familiens børn.

De voldsramte kvinder, der henvender sig til Mødrehjæl-

pen, kan være henvist fra socialforvaltning, krisecen-

tre, læger etc., eller de kan henvende sig på eget ini-

tiativ. Den eneste betingelse for benyttelse af Mødre-
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hjælpen er, at man har børn under 18 år. De voldsramte

kvinder uden børn kan altså ikke benytte Mødrehjælpen.

Mødrehjælpens ene retshjælpsadvokat har specialiseret

sig i voldsramte kvinders udvisningssituation. Der er

således også mulighed for ansøgning om fri proces og

egentlig gratis retshjælp.

Mødrehjælpen kan også tilbyde døgnophold med familiebe-

handling, samt tilbyde en nødbolig til akut boligløse

kvinder.

I samarbejde med Falck gennemfører Mødrehjælpen for

øjeblikket et særligt projekt for voldsramte kvinder,

hvor der tilbydes trygheds-alarm, video-dørovervågning

samt gruppearbejde under ledelse af psykolog og social-

rådgiver. Kvinderne bor i eget hjem, men kan i tilfælde

af trusler om eller overfald fra deres forhenværende

ægtefælle eller samlever tilkalde øjeblikkelig hjælp.

Sideløbende hermed får kvinderne tilbud om deltagelse i

grupper, der afholder gruppemøde hver 14. dag under le-

delse af socialrådgivere og psykologer, samt indivi-

duelle samtaler efter behov med socialrådgivere, psyko-

loger, retshjælpsjurister og læger.

Af en midtvejsrapport fra Mødrehjælpen og Falck (perio-

den 1. september 1992 til 1. april 1993) om projektet

fremgår, at installeringen af alarmsystemet har været

en effektiv hjælp for de pågældende kvinder, idet de

fleste tidligere ægtefæller eller samlevere har holdt

sig væk.

Denne hjælpemulighed kan også anvendes af udenlandske

voldsramte kvinder.
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Finansiering af Mødrehjælpens arbejde.

Aktiviteterne er en integreret del af Mødrehjælpens

budgetter, der finansieres via staten (knap 1/3), pri-

vate, fonde, legater samt fundraising-kampagner.

Tavshedpligt/anonymitet.

Mødrehjælpen håndhæver tavshedspligt i meget vidt om-

fang. Alle medarbejdere underskriver en tavshedserklæ-

ring og må i øvrigt ikke rette henvendelse til offent-

lige myndigheder eller andre uden klientens skriftlige

samtykke. Dette samtykke skal fornys løbende og kan så-

ledes ikke anvendes som en generel tilladelse under sa-

gens behandling til at henvende sig til forskellige in-

stanser. Undtaget herfra er den lovpligtige underret-

ning i medfør af bistandslovens § 20, hvis det observe-

res, at børn er truet på sundhed og udvikling.

7.5.3. Kvindecenterfonden Dannerhuset.

Rådgivning.

Dannerhuset har oplyst, at en voldsramt kvinde, der

henvender sig til centret, får mulighed for at tale sin

situation igennem med den tilstedeværende vagt. Disse

vagter (ca. 60 ialt i krisecenterdelen) er frivillige

og har uddannelsesmæssigt en meget forskellig baggrund.

Aften/natte/weekend-vagter dækkes efter et rullende

vagtskema, men der kan opstå huller i vagtdækningen

p.g.a. for få frivillige. Dagvagterne dækkes af frivil-

lige, der har lyst og mulighed for at arbejde i dagti-
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merne. Dagvagterne må højst have 2 dagvagter om ugen.

Kvinderne, der bruger Dannerhuset, kommer derfor i be-

røring med mange forskellige frivillige og "følges" ik-

ke af én enkelt "sagsbehandler."

Såfremt der er plads på centret, kan en kvinde, der er

voldsramt eller direkte truet på livet af sin tidligere

ægtefælle/samlever, få mulighed for at blive i Danner-

huset - ofte sammen med sine børn (dog kun drenge under

14 år). Ophold tillades ikke for kvinder, der lider af

psykiske problemer, er stofmisbrugere eller alkoholike-

re. Kvinden indlogeres da i et ledigt værelse i et af

de tre selvstyrende beboerkollektiver, hvor der maksi-

malt bor 6 kvinder og 6 børn. Beboerne organiserer selv

indkøb, madlavning etc. Der afholdes et daglig køkken-

møde, hvor en dagvagt deltager, og der er mødepligt til

køkkenmødet, såfremt man er hjemme.

Der tilbydes ikke egentlig behandling, og den rådgiv-

ning, der gives, er alene baseret på den enkelte vagts

personlige viden og erfaringer. Vagten må dog ikke være

alene, førend den pågældende har haft mindst 8 vagter

sammen med en erfaren krisecentervagt. En stor del af

rådgivningen på Dannerhuset består i at vejlede om til-

bud, der kan gives udenfor Dannerhuset.

Herunder kan der henvises til Dannerhusets Rådgivnings-

gruppe, der tilbyder rådgivning hver tirsdag aften,

hver man har mulighed for at tale med en jurist, en so-

cialrådgiver eller en psykolog. Dette tilbud gælder bå-

de for kvinder, der bor i huset, og kvinder, som bor

hjemme, men har problemer. Der tilbydes ikke terapi, og

der kan ikke føres sager for kvinderne. Det er således

op til kvinderne selv at tage kontakt til en sagsbe-

handler i socialforvaltningen, advokat m.v. I det om-
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fang, der er tid, kan vagterne fungere som bisiddere

ved henvendelser til andre myndigheder.

Der er ikke iværksat særlige foranstaltninger for uden-

landske, voldsramte kvinder, som ligesom de danske

kvinder får den rådgivning, den enkelte frivillige er i

stand til at yde. •

Finansiering af Dannerhusets arbejde.

Dannerhuset ejes af Kvindecenterfonden, der tilveje-

bringer sine midler gennem offentlige indsamlinger, ga-

ver, arv og tilskud fra private samt offentlige myndig-

heder m.v.

Kvinderne betaler selv for opholdet i Dannerboligerne.

Overnatning koster 30,00 kr. for voksne, 10,00 kr. for

det første barn, og 5,00 kr. for de efterfølgende børn.

Hvis kvinden har udgifter til anden husleje, kan soci-

alforvaltningen bidrage til betaling af opholdet i bo-

ligerne .

Kostpenge betales til en fælles kostkasse i hvert be-

boerkollektiv. Priserne er 25 kr. for børn fra 9 år og

voksne, samt 20 kr. for børn mellem 1 til 9 år.

Tavshedsp1igt/anonym!te t.

Alle henvendelser til Dannerhuset registreres, men ikke

ved efternavn. Af hensyn til brandmyndighederne regi-

streres alle indlogerede kvinder og børn med deres ful-

de navn og fødselsdato. Disse registreringer opbevares

i et brandsikret pengeskab og destrueres ved fraflyt-
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ning. Kvindes CPR-nummer oplyses ofte til brug for reg-

ninger, der skal sendes til socialforvaltningen, men

CPR-numrene fås fra gang til gang og noteres ikke va-

rigt .

Alle de frivillige har tavshedspligt, men der kræves

ikke en skriftlig erklæring herom.

7.6. Støtte- og rådgivningsmuligheder for udenlandske,

voldsramte kvinder, der har forladt den fælles bopæl i

de nordiske lande.

Udvalget har indhentet udtalelser vedrørende udenland-

ske, voldsramte kvinders støtte- og rådgivningsmulighe-

der fra Sverige, Norge og Finland.

7.6.1. Sverige

I Sverige har udenlandske, voldsramte kvinder følgende

støtte- og rådgivningsmuligheder:

Indvandrerbureauer

Indvandrerbureauer findes i mange af landets kommuner.

De har godt kendskab til det svenske samfund, og kan

henvise kvinden til rette instans. Indvandrerbureauerne

sørger også for tolkeservice til indvandrere og myndig-

heder. Indvandrere som ikke taler svensk har ret til

vederlagsfri tolkning. Indvandrerbureauerne kan også

formidle kontakt til indvandrerorganisationerne i den

pågældende kommune.
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Sundhedsvæs ene t

For at blive undersøgt og behandlet henvender man sig

til det hospital eller den central man tilhører. Forud-

en medicinsk hjælp kan hospitaler tilbyde kontakt med

en kurator, der giver støtte, ordner praktiske forhold

og formidler kontakt til de rette myndigheder og støt-

teorganisationer .

På hospitalet findes også psykiatriske klinikker. Så-

fremt man har brug for psykologhjælp kan man få hjælp

der. Man kan også selv bestille tid eller ved akut be-

hov henvende sig personligt. I visse tilfælde findes

desuden psykiatriske konsultationer indenfor den åbne

afdeling.

Socialbureauer

Socialtjenesten har det største ansvar for, at menne-

sker får den støtte og hjælp de behøver. Socialbureau-

erne er en del af socialtjenesten og kan blandt andet

tilbyde:

- rådgivning i form af en socialsekretær, der kan give

råd i personlige spørgsmål samt vejledning i sociale

og visse juridiske spørgsmål. Endvidere kan social-

sekretæren hjælpe med at formidle kontakt til andre

myndigheder.

- socialbureauerne kan etablere kontakt til privat per-

soner og familier, der i deres fritid hjælper mis-

handlede kvinder. De står til rådighed, når socialbu-

reauerne er lukkede, og kan hjælpe med personlig
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støtte, kontakt til myndighederne, være med ved po-

litiafhøringer og i retten m.v.

- på socialbureauerne kan man endvidere få økonomisk

bistand.

- socialbureauerne' har pligt til at ordne logi for en

kvinde, der tvinges fra sit hjem, fordi hendes mand

er voldelig.

- såfremt kvinden har bestemt sig for at forlade' ægte-

fællen, der mishandler hende, kan socialbureauet søge

om fortrinsret til en ny bolig hos boligformidlingen.

Familierådgivning

Familierådgivningsbureauerne drives af Landstinget og,

i nogle tilfælde, af kommunerne. Også kirkerne har fa-

milierådgivningsbureauer. Man henvender sig til fami-

lierådgivningen for at få hjælp med samlivsproblemer.

Rådgivningsbureauerne tager imod begge ægtefæller. Der

foregår ingen registrering af dem der søger hjælp, og

personalet har tavshedspligt.

Kvindeorganisationer

Der findes cirka 120 kvindeorganisationer i Sverige.

Medlemmerne arbejder frivilligt. 45 organisationer har

lønnede medarbejdere. Kvindeorganisationerne tilbyder

mishandlede kvinder beskyttelse, støtte og fællesskab.

De fleste organisationer kan tilbyde midlertidigt logi.

De hjælper også til med kontakten med myndighederne,

fungerer som støtte ved politiafhøringer og i retten
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num. Kvindeorganisationerne fører ingen journal, og man

kan være anonym.

Paraplyorganisationen for kvindecentrene hedder ROKS.

ROKS er en aktiv politisk aktør, der tager del i den

politiske og sociale debat samt forestår informations-

spredning om centrene og kvindernes situation.

I Sverige har man også centre ledet direkte af de loka-

le myndigheder, som i modsætning til de øvrige centre

har flere finansielle ressourcer og derfor for eksempel

kan have åbent også om natten. Udvalget har ikke modta-

get information om, hvorvidt de øvrige centre i Sverige

modtager offentlig støtte eller ej.

Indvandrerorganisationer

For mange kvinder i en personlig krise er det naturlige

at henvende sig til sin indvandrerorganisation eller

til det religiøse samfund man tilhører. Der tales der

ens eget sprog, og man kender til kvindens kultur, re-

ligion, moral o.s.v.

7.6.2. Norge

Mishandlede udenlandske kvinder har ret til hjælp og

bistand fra sundhedsvæsenet, krisecentre o.s.v.

Udenlandske borgere kan på nærmere bestemte vilkår mod-

tage økonomisk støtte i form af socialydelser efter Lov

om Folketrygd og sosialstønad eller Lov om Sosial om-

sorg. Udenlandske kvinder som får bevilget fortsat op-

holdstilladelse efter samlivsophør på grund af mis-
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handling, står ikke i nogen særstilling i forhold ti

disse regler.

I Norge eksisterer der 50 krisecentre og 10 rådgiv-

ningstelefoner for kvinder i krise. Disse har været or-

ganiseret i "National Krisesenterbevægelsen", men 5 af

centrene er brudt ud herfra og har dannet deres eget

"Norsk Krisesenterforbundet." Oslo Krisesenter er for

eksempel ikke organiseret og krisecentrene står således

ikke stærkt i én samlet national organisation.

Centrene i Krisesenterbevægelsen finansieres alle af

offentlige midler, hvor 50 procent kommer fra staten og

5 0 procent fra de lokale myndigheder. I Norge finder

man den holdning på krisecentrene, at vold mod kvinder

er et socialt problem, som staten skal betale til løs-

ningen af. Da det er de lokale myndigheder, der bestem-

mer beløbets størrelse, er der imidlertid stor forskel

på centrenes økonomi og dermed omfanget af den service,

der ydes. Nogle ansatte får fuld løn, mens andre kun

modtager et symbolsk beløb.

Kvinderne og deres problemer før og på centret.

En indisk kvinde, Rachel Poul, der er bosiddende fast i

Norge har forestået et projekt vedrørende dokumentation

om indvandrerkvinder og deres brug af krisecentre. Hun

har i den forbindelse fundet, at der er 4 grupper af

kvinder, der bruger krisecentrene i Norge, og disse er:

1) indvandrerkvinder gift med indvandrere.

2) indvandrerkvinder gift med nordiske mænd.

3) flygtningekvinder gift med flygtninge.

4) andengenerationskvinder gift med indvandrere.
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Disse fire grupper oplever forskellige problemer i for-

bindelse med vold i ægteskabet.

Den første gruppe vil ved samlivsophør ofte miste deres

netværk, da deres netværk er mandens netværk. De er of-

te blevet holdt isoleret fra det omgivende samfund og

forhindret i at lære sproget. De vil ofte ikke bryde ud

af samlivet, da de er opdraget til at leve for børn,

familie og fællesskabet, og ikke er vant til individua-

lisme. De vil have svært ved at klare sig alene i det

vestlige samfund. Den typiske form for vold er psykisk

vold i form af isolation.

Den anden gruppe kvinder vil ofte ikke have noget net-

værk overhovedet, da de er kommet alene til landet, og

da deres mænd typisk ikke selv har noget netværk eller

kontakt med familie. D.v.s., at disse mænd tit er en-

somme mennesker, der på en eller anden måde er afskåret

fra socialt og samfundsmæssigt liv. Kvinderne har ingen

information om landet, og ved ikke hvor de kan søge

hjælp i en volds- eller misbrugssituation.

Begge disse grupper bliver tillige truet af deres mænd

med udvisning, hvis de forlader ham inden 3 år.

Den tredje gruppe - flygtningekvinder - behandles ikke

i forskningsprojektet, fordi de ikke kommer på krise-

centrene. I Norge er asylsøgende kvinder dobbelt afhæn-

gige af deres mænd, da deres asylansøgning er registre-

ret og klassificeret baseret på mandens asylansøgning.

Den fjerde gruppe er unge andengenerationskvinder, der

oftest søger hjælp for at undgå at skulle indgå i et af

forældrene arrangeret ægteskab. Nogle centre er usikre



- 110 -

på, om denne gruppe er voldsramt/misbrugt i traditionel

forstand, og om de derfor bør have beskyttelse i cen-

trene .

De gennemgående problemer er, at kvinderne isoleres,

føler sig fremmedgjorte, og at de ikke har noget net-

værk til at støtte1 sig i en situation, hvor samliv op-

hører. Manden vil også for gruppe l's vedkommende ofte

have afskåret kvinden fra at lære norsk, hvilket yder-

ligere forringer kvindens muligheder for at klare sig.

F.eks. afskæres hun fra at henvende sig med sine'pro-

blemer til socialvæsenet, hvis der ikke stilles uvildig

tolk til rådighed, da manden så ofte vil fungere som

tolk.

De fleste centre mener, at de udenlandske kvinder ikke

får nok hjælp i forhold til deres specielle behov. Cen-

trene er ikke indrettet til at kunne varetage disse be-

hov - og hvis kvinderne oplever en følelse af afvis-

ning, får de endnu flere psykiske problemer. Problemet

er, at centrene ikke har de økonomiske og arbejdskraft-

mæssige ressourcer til f.eks. at yde tolkebistand, el-

ler bruge den ekstra tid der skal til, for f.eks at

kunne tale med en udenlandsk kvinde om seksuelt misbrug

eller sexualitet i det hele taget, da dette ofte er ta-

bu for kvinden. Der er også problemer i forhold til, at

udenlandske kvinder er bange for at tale med kvinder

fra deres egen etniske gruppe eller omgangskreds,

sandsynligvis af angst for sladder. Ligeledes kan det

være uheldigt at anvende mandlige tolke.

7.6.3. Finland

En udlænding, der er omfattet af § 14 i socialvårdslo-
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ven (710/82), og hermed har hjemsted i en kommune, har

samme ret til social- og sundhedsydelser som finske

statsborger.

Såfremt en opholdstilladelse bevilges til en udlænding

inden for rammerne af programmet for familiesammenfø-

ring, omfattes den> person af modtagelse af flygtninge,

og udgifterne for modtagelsen betales til kommunen for

denne person.

Permanent opholdstilladelse eller som regel et års op-

holdstilladelse er forudsætning for visse rettigheder,

som bevilges af Folkpensionsanstalten, såsom sygefor-

sikring, moderskabsunderstøttelse, børnepenge og ar-

bejdsløshedsunderstøttelse. Med undtagelse af, for ek-

sempel ved familiesammenføring, er det tilstrækkeligt

med en opholdstilladelse, der bevilges for en kortere

periode end et år, såfremt det kan konstateres, at per-

sonen ikke bliver i landet permanent. Udlændinge der er

berettigede til Folkepensionsanstaltens rettigheder har

et bedre udgangspunkt end andre udlændinge, hvilket og-

så giver bedre forudsætninger for at klare familiekri-

ser.

Udlændinge, der har permanent opholdstilladelse i Fin-

land har i tilfælde af familevold samme muligheder for

hjælp som de øvrige borgere i form af blandt andet fa-

milierådgivningsbureauer, kvindehjem, ydelser via so-

cialt arbejde, misbrugshjem m.v..

Udlændinge, der noteres i hjemstedskommuneregistret får

kommunal retshjælp under samme forudsætninger som

finske statsborger.

Når en opholdstilladelse ikke længere gælder og ikke
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kan fornys, ligestilles udlændingen med en turist.

Økonomisk støtte gives i almindelighed i form af en -

billet til hjemlandet, eller det land hvorfra personen

er kommet til Finland. I spørgsmål om øvrig social- og

sundhedsmæssig hjælp ydes den mest nødvendige hjælp.

Loven om forvaltning (598/82) og loven om patientens

stilling og rettigheder (785/92) forpligter myndighe-

derne og sundhedsvæsenet til at yde tolkeservice, så-

fremt udlændingen ikke kan finsk eller svensk eller ik-

ke kan forstås på disse sprog. I familievoldssituatio-

ner overvejer myndighederne og sundhedsvæsenet om tolk-

ning er nødvendig. Ofte anvendes tolkeservice ikke til-

strækkeligt, hvilket fører til, at ydelsernes effekti-

vitet forringes og det kan hænde, at klienten ikke får

den hjælp som vedkommende behøver. Personer der modta-

ges som flygtninge har bedre adgang til tolkeservice i

forbindelse med social- og sundhedsvæsenet end øvrige

indvandrere.

Krisecentre for udlændinge betjener alle udlændinge i

Finland, som har mentalhygiejniske problemer. Mental-

vårdsbureauerne betjener udlændinge, der er opført i

befolkningsregisteret, og kan ved behov konsultere kri-

secentret for udlændinge.

Udlændingeforeningen er en interesseorganisation for

udlændinge. Den har mulighed for at støtte udlændinge

også i familievoldssituationer. Udlændingene har også

andre interesseorganisationer, hvor man kan søge hjælp.

Der findes dog ikke noget organiseret netværk for fami-

lievoldssituationer for udlændinge.
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7.7 Kvoter for udenlandske kvinder på krisecentre.

Dette afsnit bygger hovedsageligt på en samtale med re-

præsentant for LOKK, Lillian Geertsen, Åbenrå Krisecen-

ter.

I Danmark har man - i modsætning til Sverige og Norge -

på mange centre fastlagt kvoter for, hvor mange ikke-

dansktalende kvinder, der må være på det enkelte center

ad gangen. Det skyldes, at man ikke mener at have til-

strækkelige ressourcer til at give den fornødne hjælp

til kvinderne, hvis der er mange ikke-dansktalende. De

udenlandske kvinder har ofte særlige behov, idet de ud-

over behovet for tolk også kan have særlige behov for

rådgivning om rettigheder og muligheder samt hjælp til

kontakt til myndigheder og lignende.

Såfremt det skønnes, at man ikke kan modtage en uden-

landsk kvinde på det pågældende center, kontaktes andre

centre, som i stedet kan tage imod den pågældende.

Kvinden efterlades således aldrig på gaden.

De fleste centre finder, at de udenlandske kvinder ikke

ydes tilstrækkelig hjælp i forhold til deres særlige

behov. Centrene er ikke indrettet til at kunne varetage

disse behov. Problemet er, at centrene ikke har midler

og økonomiske ressourcer til for eksempelvis at yde

tolkebistand eller bruge den ekstra tid, der skal til

for at kunne tale med en udenlandsk kvinde om seksuelt

misbrug eller seksualitet i det hele taget, da dette

kan være et tabubelagt emne for den pågældende kvinde.

Der er også problemer i forhold til, at udenlandske

kvinder er bange for at tale med kvinder fra deres egen

etniske gruppe eller omgangskreds, sandsynligvis af
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angst for rygtedannelse m.v.. Ligeledes kan der i sa-

gens natur opstå komplikationer ved at anvende mandlige

tolke.

Det må således antages, at de fleste centre har økono-

miske problemer, som begrænser aktiviteterne og for-

hindrer centrene i'at yde en for modtageren optimal

støtte og rådgivning.

Et andet, men mere sjældent problem, er de øvrige bebo-

eres racisme overfor udenlandske kvinder. Alle centre

er dog enige om, at udlændinge og andre kvinder skal

bruge de samme centre, blandt andet for at styrke mu-

ligheden for integration.

7.8. Rådgivnings- og støttemuligheder i England og Hol-

land.

Udvalget har foruden fra de nordiske lande også indhen-

tet udtalelser fra England og Holland vedrørende uden-

landske, voldsramte kvinders støtte- og rådgivningsmu-

ligheder i disse lande.

I England er der ud over politiet, læger, hospitaler og

statslige sociale foranstaltninger forskellige kvinde-

grupper og frivillige hjælpeprojekter, der yder rådgiv-

ning og vejledning til udenlandske, voldsramte kvinder.

Såfremt en udenlandsk kvinde, der har været udsat for

vold i ægteskab eller samliv i Holland, henvender sig

til politiet, vil hun, hvis hun ønsker det, blive hen-

vist til ophold i et kvindehus. Hun kan også selv søge

tilflugt i et kvindehus. Her vil man kunne hjælpe hende

yderligere, blandt andet med ansøgning om selvstændig
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opholdstilladelse.

Kvindehusene i Holland bestyres af forskellige private

kvindeorganisationer. Der findes ingen offentlige støt-

teorganisationer i Holland.

7.9. Udvalgets overvejelser.

7.9.1. Overvejelser vedrørende fremtidige tiltag.

Udvalget har generelt overvejet, hvordan man skulle

forbedre situationen for en udvisningstruet, udenlandsk

kvinde. Det vil meget ofte været forbundet med en di-

rekte udsendelsesrisiko, såfremt kvinden henvender sig

til socialforvaltningen i kommunen og beder om hjælp,

idet hun så må oplyse, at hun er fraflyttet den fælles

bopæl, der betinger hendes opholdstilladelse.

Det kan efter udvalgets opfattelse - og henset til de

forskellige indtryk og erfaringer, der påpeges fra lan-

dets kommuner i høringssvaret fra Kommunernes Lands-

forening - konstateres, at den vejledning, der tilbydes

i medfør af bistandslovens § 28, varierer fra kommune

til kommune, bl.a. afhængigt af den enkelte kommunes

indsats. Samtidig kan der forventes at være indbyrdes

forskelle mellem de udenlandske kvinders kendskab til

vejledningsmuligheden og/eller ankesystemet.

Udvalget finder derfor generelt, at den mulighed, der

er for vejledning i medfør af bistandsloven § 28, jf.

bemærkningerne s. 115, skal udnyttes bedre. Det er for

udvalget klart, at dette også er et spørgsmål om res-

sourcer/behov, der kan variere fra kommune til kommune,

men udvalget skal i den forbindelse anbefale, at der i

sådanne situationer oprettes indvandrerrådgivning/vej -
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ledning på tværs af kommunegrænserne.

Udvalget skal endvidere påpege, at det særligt i denne

forbindelse er nødvendigt at anvende flerkulturelt per-

sonale, jf. i øvrigt bistandslovens § 29.

Som eksempel på en1 kommunes indvandrerrådgivning kan

udvalget pege på Københavns Indvandrerrådgivning.

Under udvalgsarbejdet har det endvidere været drøftet,

om det ville være muligt at tillægge de selvejende

kvindekrisecentre så som Dannerhuset og Mødrehjælpen en

større rolle i forbindelse med rådgivning og støtte af

udenlandske, voldsramte kvinder. Fordelen herved ville

være, at kvinderne føler sig mere trygge ved at søge

støtte og rådgivning på kvindekrisecentre, da disse ik-

ke har andre funktioner end at hjælpe kvinder i nød,

samt at kvinderne kan være anonyme.

Udvalget har dog fundet, at dette ikke er bør anbefa-

les, dels på grund af ressourcemæssige problemer - så-

vel økonomisk som menneskeligt, idet størstedelen af

arbejdet på kvindekrisecentrene er baseret på frivil-

lighed - og dels på grund af, at arbejdskraften på

kvindekrisecentrene som oftest ikke er af professionel

karakter. Udvalget finder det endvidere problematisk,

at kvindekrisecentrene ikke er ligeligt fordelt over

hele landet.

Udvalget finder derfor, at Kvindekrisecentrene fortsat

primært skal forestå den akutte rådgivning af uden-

landske, voldsramte kvinder.

Udvalget finder i den forbindelse, at man kan overveje

at tillægge indvandrerkvindeorganisationer som eksem-
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pelvis Soldue en større rolle i rådgivnings- og støtte-

arbejdet. Soldue har i den forbindelse oplyst overfor

udvalget, at en forøget vejledning m.v. ikke kan fore-

tages indenfor de nuværende økonomiske rammer. For man-

ge udenlandske kvinder ville det være af stor værdi at

have mulighed for at henvende sig til en i forvejen

kendt organisation; der således også kunne varetage

rådgivningsopgaven.

Udvalget her endvidere på baggrund af de fremkomne op-

lysninger i forbindelse med sagsbehandlingen såvel i

Direktoratet for Udlændinge som i Indenrigsministeriet

diskuteret, om det vil være muligt at orientere ansøge-

re nærmere om deres rettigheder og forpligtelser i for-

bindelse med opnåelsen af opholdstilladelsen i Danmark.

Det skønnes her mest formålstjenligt, om der blev udar-

bejdet en samlet pjece herom på flere forskellige

sprog, der endvidere kunne indeholde information om

krisecentre, socialhjælp, retshjælp etc..

Det skønnes endvidere formålstjenesteligt, om der blev

udarbejdet en pjece, der beskriver grundlaget for at

opnå opholdstilladelse i Danmark, samt en kort skitse-

ring af indvandreres og flygtninges rettigheder og

pligter i Danmark. Denne pjece bør udleveres til ansø-

gere på Danmarks repræsentationer i udlandet.

Med henblik på, at der skabes en større forståelse mel-

lem den enkelte sagsbehandler og udlænding, finder

udvalget, at personer, der arbejder med indvandrere og

flygtninge, bør deltage i kurser, der giver basisviden

om disse gruppers baggrund, grundigt kendskab til deres

situation i landet og gode arbejdsredskaber i forbin-

delse med det daglige arbejde med klienter af en anden
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kulturel baggrund.

Udvalget vil udrede spørgsmålet om uddannelse/undervis-

ning i fremmede kulturer nærmere i udvalgets næste del-

betænkning, der vil omhandle integrationen af udenland-

ske kvinder i det danske samfund.

Særligt vedrørende voldsramte kvindelige asylansøgere.

Udvalget har i forbindelse med overvejelserne vedrøren-

de udenlandske, voldsramte kvinders forhold tillige

overvejet de forhold, som voldsramte, kvindelige asyl-

ansøgere lever under i landets asylcentre.

Udvalget finder, at kvindelige, voldsramte asylansøgere

i videst muligt omfang bør ligestilles med andre uden-

landske, voldsramte kvinder.

Udlændingemyndighederne bør således ved placering af

voldsramte, kvindelige asylansøgere være opmærksom på,

hvor disse kvinder placeres. Kvinderne bør, såfremt de

udsættes for vold fra en person, der bor i det asylcen-

ter, hvor kvinden selv opholder sig, have mulighed for

omgående at flytte til et andet center. I denne sammen-

hæng finder udvalget endvidere, at voldsramte, kvinde-

lige asylansøgere bør have mulighed for at benytte

kvindekrisecentrene i stedet for at være indkvarteret

på et asylcenter.

Endelig finder udvalget, at disse kvinder i højere grad

bør have mulighed for på lige fod med andre udenland-

ske, voldsramte kvinder at modtage rådgivning om deres

rettigheder.
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Kapitel 8

Tolkebistand.

8.1. Indledning.

Indledningsvis bemærkes, at spørgsmålet om brug äf tol-

ke i henhold til udvalgets kommissorium vil blive gen-

nemgået i en bredere sammenhæng i forbindelse med den

del af udvalgets arbejdsområde, der vedrører integrati-

on af indvandrer- og flygtningekvinder.

Imidlertid er det i forbindelse med behandlingen af

nærværende problemstilling meget væsentligt tillige at

se på tolkebistanden i forbindelse med behandlingen af

en sag om inddragelse af en opholdstilladelse for en

voldsramt udenlandsk kvinde - såvel under sagsgangen i

Direktoratet for Udlændinge og i Indenrigsministeriet,

som ved anvendelsen af tolke ved rådgivning i kommuner-

ne.

Endvidere vil kvindekrisecentres muligheder for at be-

nytte sig af tolkebistand forsøges belyst.

8.2. Forvaltningslovens § 7 i relation til tolkning.

Som nævnt ovenfor i kapitel 7 består der en vejled-

ningspligt for forvaltningsmyndigheder i medfør af for-

valtningslovens § 7. Det er i relation til dette kapi-

tel tillige relevant at undersøge, hvorvidt forvalt-
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ningslovens § 7 indeholder regler om sproget, hvorpå en

afgørelse affattes eller forkyndes.

I den forbindelse skal det fremhæves, at det fremgår af

den kommenterede forvaltningslov s. 123, at det må føl-

ge af vejledningspligten efter § 7, stk. 1, og af den

forvaltningsretlige officialmaksimen, at:

"De danske forvaltningsmyndigheder også uden for de
tilfælde, hvor der efter en international konvention er
pligt hertil (som f.eks. efter den nordiske sprogkon-
vention) , er forpligtet til at skaffe fornøden tolkebi-
stand, når den, der retter henvendelse til myndigheden,
ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt.
Det kan navnlig være tilfældet med hensyn til statsbor-
gere fra andre EF-lande, der har etableret sig her i
landet, og som henvender sig til myndigheden om forhold
inden for myndighedens sagsområde".

Det skal bemærkes, at alle afgørelser vedrørende ind-

dragelse af en tidligere meddelt opholds- og arbejds-

tilladelse i medfør af nuværende praksis meddeles den

pågældende udlænding på dansk. Der er herefter op til

den enkelte selv at få afgørelsen oversat.

8.3. Indenrigsministeriets tolketjeneste.

Indenrigsministeriets tolketjenestes arbejdsfunktioner

består i udførelse af telefontolkning og skriftlige

oversættelser samt formidling af freelancetolke. Tolke-

cjenesten har fastansatte tolke i fire sprog: arabisk,

serbokroatisk, tyrkisk og urdu. Der ydes gratis tele-

fontolkning i disse sprog.

Til Indenrigsministeriets tolketjeneste er der desuden

tilknyttet ca. 300 freelancetolke, der tilsammen dækker

følgende 48 sprog:
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albansk italiensk somali

arabisk japansk spansk

bengalsk kinesisk sudanesisk

berberisk koreansk svensk

bulgarsk kurdisk (Iran, Irak) swahili

engelsk kurdisk (Tyrkiet) tamilsk

ethiopisk makedonsk tatarisk

filippinsk malaj thai

finsk persisk tjekkisk

fransk polsk tyrkisk

færøsk portugisisk tysk

ghanesisk pushto ungarsk

græsk rumænsk urdu

hebraisk serbokroatisk valakisk

indonesisk slovensk vietnamesisk

Telefontolkning, der udføres af de faste tolke, står

gratis til rådighed for både offentlige myndigheder og

institutioner og for private. Et par gange om året ud-

sendes en orientering om Tolketjenesten til myndigheder

om institutioner med flere med oplysninger om bl.a. te-

lefontider og direkte telefonnumre til den enkelte tol-

ke.

Telefontolkning og formidling af freelancetolke bruges

navnlig af kommuner (socialforvaltninger, daginstituti-

oner, skatteforvaltninger, skoler m.m.), af praktise-

rende læger og af hospitaler. Rekvirenten skal selv be-

tale honorarer til freelancetolke.

Telefontolkning uden for kontortiden er kun til rådig-

hed for skadestuer, akutte indlæggelsesafdeling, læge-

vagtsordninger og krisecentre. Kl. 18 - 8 på de frem

hverdage, i weekender og på helligdage ydes tolkning i

de samme fire sprog som i kontortiden.
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Formidling af freelancetolke er en service, der står

til rådighed for alle. Når rekvirenten ønsker en tolk

ud på stedet, henvises til en freelancetolk. Tolketje-

nesten træffer aftale med tolken, der normalt selv rin-

ger tilbage til rekvirenten og bekræfter aftalen. Rek-

virenten skal selv- afregne honorar og eventuel trans-

portgodtgørelse med tolken.

Tolketjenesten oversætter endvidere dokumenter, der er

omfattet af de sociale konventioner med Tyrkiet, Paki-

stan, Marokko og det tidligere Jugoslavien. Det drejer

sig f.eks. om lægeerklæringer og arbejdserklæringer i

forbindelse med pensionsanmodninger og breve fra eller

til udenlandske statsborgere, der tidligere har boet i

Danmark. Rekvirenterne er navnlig Direktoratet for So-

cial Sikring og Bistand samt kommunerne.

I det omfang, der er tid til det, udføres også andre

oversættelser, dels for Indenrigsministeriet (Udlændin-

geafdelingen) , dels for andre offentlige myndigheder og

institutioner, særligt inden for de sociale og sund-

hedsmæssige områder. Det drejer sig om pjecer og andet

informationsmateriale til herboende udlændinge og om

attester og erklæringer af forskellig art, f.eks. fød-

sels- og dødsattester og erklæringer i forbindelse med

tildeling af forældremyndighed ved skilsmisse og om

forsørgelseskontrakter.

Anmodninger om skriftlige oversættelser henvises i øv-

rigt til freelancere. Tolketjenesten indhenter tilbud,

når rekvirenten ønsker det.

Tolketjenesten har ikke hidtil været inddraget i sags-

gangene i Direktoratet for Udlændinge.
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Tolketjenesten har overfor Indenrigsministeriet oplyst,

at det er tanken at lade Tolketjenesten overgå til ind-

tægtsdækket virksomhed i løbet af 1995.

8.3.1. Honorarer i'Indenrigsministeriets tolketjeneste.

Kun på ét område er der fastsat bindende regler om tol-

kehonorarer. Det gælder for sygesikringen, jf. Sik-

ringsstyrelsens cirkulære af 7. december 1981 om'tolke-

bistand i forbindelse med lægehjælp efter sygesikrings-

loven, der, for så vidt angår tolke, der har gennemgået

et kursus for administrationstolke på Handelshøjskolen,

henviser til en grundløn for specialundervisning af

voksne i henhold til lov om fritidsundervisning. Cirku-

læret anvendes også på tolke, der har gennemgået grund-

uddannelsen i medicinsk og social tolkning.

Da forudsætningerne for at anvende denne grundløn til

at fastsætte tolkehonoraret er ændret, har Sygesikrin-

gens Forhandlingsudvalg i meddelelse SFU 37/1993 af 27.

maj 1993 fastholdt den sats, der gjaldt i 1992: 211,05

kr. pr. time. Det tilføjes i SFU-meddelelsen, at "Det

er Sygesikringens Forhandlingsudvalgs sekretariats op-

fattelse, at amtskommunerne samt Københavns og Frede-

riksberg kommuner ikke skal tage initiativ til efterre-

gulering af honoraret, medmindre der konkret bliver an-

modet herom".

Autoriserede translatører m.fl. honoreres efter Trans-

latørforeningens vejledende takst.

Ifølge det nævnte cirkulære kan der endvidere, udover

honoraret, eventuelt betales for tolkens rejse frem og
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tilbage, når tolken dokumenterer udgiften.

Justitsministeriet har fastsat vejledende retningslini-

er for honorering af tolke inden for Justitsministeri-

ets område, senest i cirkulæreskrivelse af 17. maj

1994. Autoriserede translatører m.fl. honoreres efter

Translatørforeningens vejledende takst: 393,70 kr. pr.

time.

For tolke, der har gennemgået grunduddannelsen i medi-

cinsk og social tolkning er honoraret pr. time 218,70

kr.

For tolkning inden kl. 8 og efter kl. 18 samt på lør-

dage og søn- og helligdage ydes dobbelt takst.

Der ydes transportgodtgørelse, når afstanden mellem det

sted, hvor tolkningen foregår, og tolkens kontorsted

overstiger 10 km.; transporttiden honoreres med halv

timetakst, og der godtgøres dokumenterede transportud-

gifter, ved brug af egen bil anvendes den højeste af de

af Told- og Skattestyrelsen fastsatte satser.

For skriftlige oversættelser er linietaksten for auto-

riserede translatører 15,70 kr. for almindelig tekst og

16,90 kr. for svær tekst. Bekræftelseshonoraret er

146,90 kr. For tolke med den social-medicinske grundud-

dannelse er linietaksten 60 pet. af translatørforenin-

gens vejledende takst, hvilket svarer til 9,42 kr. for

almindelig tekst og 10,14 kr. for svær tekst.

Kommunernes Landsforening har endvidere fastsat en ti-

metakst for ikke-uddannede tolke, som nu er på ca. 160

kr.
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Sygehuse betaler forskellige takster, fra ca. 160 kr.

til 230 kr.

Tolke, bortset fra statsautoriserede translatører, ho-

noreres således meget forskelligt inden for det offent-

lige. Der er store forskelle med hensyn til såvel time-

sats og ekstra godtgørelse for tolkning uden for normal

arbejdstid som transportgodtgørelse.

8.4. Udlændingemyndighedernes anvendelse af tolke.

Anvendelsen af tolke i såvel Direktoratet for Udlændin-

ge som i Indenrigsministeriet begrænser sig hovedsag-

ligt til oversættelser af skriftlige indkomne klager.

Det er sjældent, at Direktoratet for Udlændinge eller

Indenrigsministeriet i forbindelse med behandlingen af

en sag og eventuelt personligt fremmøde de respektive

steder vil indkalde en tolk. I sådanne situationer,

hvor der er et udpræget kommunikationsproblem, vil de

pågældende som udgangspunkt blive henvist til at ind-

give en skriftlig klage, som udlændingemyndighederne

efterfølgende vil få oversat til brug for den videre

behandling af sagen.

Telefontolkning bliver ligeledes anvendt i begrænset

omfang.

Som tidligere beskrevet under kapitel 5.3 - samlivskon-

trol - anvender politiet tolke, når det efter første

henvendelse på bopælen ikke har været muligt at kommu-

nikere med de pågældende udlændinge. Såvel af praktiske

som ressourcemæssige hensyn er dette blevet den mest

hensigtsmæssige løsning.
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Det skal bemærkes, at politiet ikke anvender tolke ved

forkyndelse af en afgørelse.

8.5. Anvendelse af tolke i Københavns kommune.

Københavns Kommune har en tolkeformidling placeret i

Socialdirektoratet, Afdelingen for særlige grupper.

Tolkeformidlingen retter sig mod social- og sundheds-

forvaltningen i Københavns Kommune, d.v.s. socialcen-

tre, dag- og døgninstitutioner, klinikker o.lign. Siden

forsommeren 19 94 har Københavns Sundhedsvæsen, d.v.s.

hospitaler, alment praktiserende læger, speciallæger,

foreningen til familieplanlægningsklinikker m.v. tilli-

ge været tilsluttet Tolkeformidlingen.

Ansatte i Social- og Sundhedsforvaltningen eller i

Sundhedsvæsenet kan telefonisk bestille en tolk fra

Tolkeformidlingen. Det er i den forbindelse vigtigt at

bestille i god tid, men Tolkeformidlingen kan også være

behjælpelig med at skaffe akut tolkning. Tolkeformid-

lingen kan desuden formidle aftaler til tolke, der ud-

færdiger skriftlige oversættelser. Formidlingen har

åbent alle ugens hverdage indenfor almindelig kontortid

(dog fredag kun til kl. 14.00), men udenfor almindelig

åbningstid kan der rekvireres en akutliste fra Tolke-

formidlingen over personer, der kan tolke uden for åb-

ningstid. Tolkeformidlingen rådgiver endvidere i brugen

af tolke.

Tolkeformidlingen sikrer en kvalitetsvurdering af de

tolke, der optages på formidlingens liste. Alle tolke

underskriver endvidere en erklæring om tavshedspligt.
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Der tilbydes tolkning på 40 sprog. Statistikker fra

Tolkeformidlingen viser, at der oftest ydes tolkning på

arabisk, tyrkisk, urdu/punjabi, somali, kurdisk og far-

si, samt at formidlingen i perioden januar - april 1994

gennemsnitligt har haft 8,4 henvendelser om dagen. Der

synes generelt at være sket en stigning i antallet af

henvendelser til formidlingen i perioden september 1993

- april 1994.

Socialforvaltninger i andre kommuner - det vil sige

uden for København - har ikke samme mulighed for'at an-

vende tolkning ved samtaler med indvandrere og flygt-

ninge .

Problemet med personlig tolkning opstår imidlertid ved,

at det kan være vanskeligt at skaffe en tolk på det på-

gældende sprog i akutte situationer - det vil ofte være

nødvendigt at bestille tolkene i god tid og dermed at

aftale et møde mellem klienten og socialforvaltningen i

forvejen.

Københavns Kommune forsøger at uddanne sine medarbejde-

re til, at de bruger tolkefunktionen mere, bl.a for at

forhindre børn eller andre nære familiemedlemmer i at

tolke. I Københavns Kommune har man besluttet at dette

ikke må finde sted.

Endvidere bibringes medarbejderen en generel indlæring

i, hvordan en tolk skal bruges. Udgangspunktet i den

sammenhæng er for medarbejdere i Københavns Kommune, at

det er medarbejderen, der ikke forstår klienten, og

derfor har behov for en tolk. Medarbejderen bliver til-

lige undervist i, at man taler med klienten og ikke med

tolken. Tolken oversætter blot, og er ikke som sådan

del i forholdet. Det understreges endvidere, at tolk-
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ning skal ske i 1. person.

Dette medfører, at når en udenlandsk kvinde har hen-

vendt sig til Social- og Sundhedsforvaltningen i Køben-

havns Kommune, så er det den enkelte sagsbehandler, der

fremover sørger for rekvirering af tolk - samt efter-

følgende afregnings

8.6. Anvendelsen af tolke i forbindelse med rådgivning

på kvindekrisecentre.

Dannerhuset har overfor udvalget oplyst, at man nu via

Københavns Kommune har mulighed for at rekvirere tolke

gennem tolkeformidlingen i kommunen, jf. afsnit 8.5.

Endvidere er der mulighed for telefontolkning gennem

Indenrigsministeriets tolketjeneste.

Tidligere har kvindekrisecentrene udelukkende haft mu-

lighed for at rekvirere tolke til brug for kvinder, der

befandt sig i centret og man har derfor ikke haft mu-

lighed for at anmode om, at tolken fulgte med til en

eventuel samtale hos en advokat eller anden form for

sagsbehandler. Det er imidlertid nu blevet oplyst over-

for udvalget, at det i Københavns Kommune er muligt via

Tolkeformidlingen, at kvinden kan få tolk med i de

ovennævnte situationer.

Krisecentre udenfor Københavns Kommune har udelukkende

mulighed for at anvende Indenrigsministeriets telefon-

tolkning. Disse krisecentre kan som udgangspunkt ikke

rekvirere tolke til brug på centret. I visse særlige

tilfælde kan dette dog lade sig gøre, såfremt en sags-

behandler i den pågældende kommune kan tiltræde, at

tolkebistand bevilges.



- 129 -

Dannerhuset har endvidere oplyst, at man endnu ikke fø-

rer statistik over antallet af anvendte tolketimer,

idet ordningen med Københavns Kommune er påbegyndt i

1994. Dannerhuset kan derfor ikke på nuværende tids-

punkt oplyse, om behovet for tolkebistand bliver fuldt

tilgodeset, eller om der er yderligere brug for tolke-

bistand. På nuværende tidspunkt skønnes det, at man i

gennemsnit anvender 1 tolketime pr. udenlandsk kvinde

pr. uge i den tid, hun bor på krisecenteret.

Lederen af Kvindehjemmet, Eva Truelsen, har oplyst, at

man har anvendt tolkebistand i flere år på Kvindehjem-

met. Tolkene betales af Københavns Kommune, men Kvinde-

hjemmet foretager umiddelbart rekvireringen og beta-

lingen af den enkelte tolk. Det skønnes, at minimums-

kravet for anvendelse af tolkebistand til udenlandske

kvinder, der ikke kan kommunikere tilstrækkeligt på

dansk, er ca. 2 timer om ugen. Det blev understreget,

at det vil være ønskeligt, såfremt der var mulighed for

mere tolkebistand, men samtidig er anvendelsen af en

tolk meget tidskrævende, og der vil i forbindelse med

yderligere tolkning tillige ville være mangel på dansk-

sproget arbejdskraft. Kvindehjemmet har inden for de

sidste par år har modtaget kvinder fra 3 3 forskellige

lande.

8.7. Udvalgets overvejelser.

8.7.1. Nuværende tiltag på området

En arbejdsgruppe nedsat under Justitsministeriet har

overvejet retningslinierne for samarbejdet mellem poli-

tiet og kriminalforsorgen i forbindelse med videregi-
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velse og forkyndelse af retsafgørelser m.v. i relation

til indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

Arbejdsgruppen har i den forbindelse vurderet spørgsmå-

let om, hvem der har ansvaret for, at en person, som er

indsat i en af kriminalforsorgens institutioner, gøres

bekendt med retsafgørelser m.v., der angår den pågæl-

dende. Arbejdsgruppen har herunder særligt overvejet,

hvorledes det i praksis kan sikres, at dette sker -

herunder, hvordan kommunikationen til fremmedsprogede

indsatte sikres.

På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen har Ju-

stitsministeriet præciseret, at det som udgangspunkt er

den myndighed, der ønsker en retsafgørelse eller anden

meddelelse videregivet til eller forkyndt for en ind-

sat, der har ansvaret for at sikre, at den pågældende

gøres bekendt med retsafgørelsen/meddelelsen, herunder,

at dette sker på et sprog, som den pågældende forstår.

For så vidt angår skriftlige dokumenter fastslår ar-

bejdsgruppen, at i det omfang det må antages, at en

udenlandsk indsat ikke - eller ikke i tilstrækkeligt

omfang - er i stand til at forstå et dokuments indhold,

drager politiet og anklagemyndigheden omsorg for, at

der i fornødent omfang og i det omfang, det er praktisk

muligt, tilvejebringes en skriftlig oversættelse.

For så vidt angår anvendelse af tolk i forbindelse med

underretning/forkyndelse bør politiet og anklagemyndig-

heden i overensstemmelse med forvaltningsloven sikre,

at der tilkaldes tolk i det omfang, det skønnes nødven-

digt, og det i øvrigt er praktisk muligt.
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8.7.2. Overvejelser vedrørende fremtidige tiltag.

Udvalget har noteret sig den under Justitsministeriet

nedsatte arbejdsgruppes anbefalinger vedrørende forkyn-

delse/underretning af afgørelser i relation til uden-

landske indsatte !• kriminalforsorgens institutioner.

Udvalget finder, at såvel Direktoratet for Udlændinge

som Indenrigsministeriet og - i visse tilfælde ved sam-

livskontrol - politiet i større omfang skal anvende

tolke, såfremt der er tvivl om, hvorvidt den pågældende

udlænding og myndighederne forstår hinanden.

Udvalget har den opfattelse, at der i disse situationer

indtil nu ikke har været anvendt tolke i tilstrækkeligt

omfang.

Det skal endvidere understreges, at den enkelte for-

valtningsmyndighed efter udvalgets opfattelse har pligt

til at sikre, at den enkelte udlænding har forstået den

afgørelse, som vedkommende bliver meddelt.

Udvalget finder i den forbindelse, at det i højere grad

bør være muligt for personer, der påklager en afgørel-

se, at aftale et møde med pågældendes sagsbehandler i

henholdsvis Direktoratet for Udlændinge og Indenrigsmi-

nisteriet hvor det så vil være muligt at arrangere, at

en tolk tillige møder.

Udvalget er af den opfattelse, at muligheden for afhol-

delse af møder med de enkelte sagsbehandlere ikke hid-

til har været anvendt i tilstrækkeligt omfang.

Udvalget finder endvidere, at udlændingemyndighederne

bør oplyse udlændinge om, at det er muligt at rette
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henvendelse til udlændingemyndighederne med henblik på

at få forkyndelsen af en afgørelse gjort forståelig.

Endelig ønsker udvalget at påpege, at det er væsent-

ligt, at det gennem en ensartet tolkeuddannelse sikres,

at der opstilles faste normer for krav til tolke, såle-

des at alle anvendte tolke er kvalificerede og profes-

sionelle.

Udvalget har noteret, at Indenrigsministeriet overfor

Undervisningsministeriet har tilkendegivet, at man

ønsker, at der i Undervisningsministeriets regi fast-

lægges en ny ensartet tolkeuddannelse. Undervisningsmi-

nisteriets overvejelser herom vil indgå i den udred-

ning, som arbejdsgruppen vedrørende integration skal

foretage vedrørende tolkebistand.
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Kapitel 9.

Udenlandske, voldsramte kvinders børn

9.1. Indledning.

Betydningen af en eventuel inddragelse af udenlandske,

voldsramte kvinders opholdstilladelse i relation til

disse kvinders børn ligger ikke umiddelbart indenfor

udvalgets kommissorium, men i praksis har der fore-

kommet flere tilfælde, hvor spørgsmålet om børns ret-

tigheder er opstået i forbindelse med behandlingen af

sager vedrørende inddragelse af opholdstilladelse i de

af kommissoriet omhandlede tilfælde.

Udvalget har på denne baggrund fundet anledning til at

inddrage denne problemstilling i relation til udvalgets

arbejde.

I relation til udenlandske, voldsramte kvinders børn er

der to forhold, som er af særlig betydning. Det drejer

sig dels om kvindernes mulighed for samværsret og dels

situationen for børn i et voldeligt ægteskab, der fast-

holdes på grund af kvindens frygt for udvisning ved

samlivsophør.

9.2. Udenlandske, voldsramte kvinders samværsret.

I relation til inddragelse af udenlandske, voldsramte

kvinders opholdstilladelse i forbindelse med samlivsop-
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hør på grund af vold i ægteskabet, og kvindens samværs-

ret med børn i ægteskabet, er det centralt at inddrage

betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonven-

tions artikel 8.

Menneskerettighedskonventionens artikel 8 har følgende

ordlyd:

"stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv
og familieliv, sit hjem og sin korrespondan-
ce.

stk. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i
udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt
det sker i overensstemmelse med loven og er
nødvendigt i et demokratisk samfund af hen-
syn til den offentlige tryghed eller landets
økonomiske velfærd, for at forebygge uro el-
ler forbrydelse, for at beskytte sundheden
eller sædeligheden eller for at beskytte an-
dres ret eller frihed."

Artikel 4 i protokol nr. 4 til konventionen indeholder

et forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge.

Artikel 1 i protokol nr. 7 til konventionen fastsætter

nærmere betingelser for udvisning af udlændinge, som

lovligt opholder sig på en medlemsstats område.

Herudover indeholder konventionen ikke regler om ret

til ophold i en medlemsstat, men reglerne om udvisning,

afslag på indrejse- eller opholdstilladelse eller af-

slag på forlængelse af en opholdstilladelse kan efter

omstændighederne rejse spørgsmål om krænkelse af kon-

ventionens artikel 8. Dette kan efter en konkret vurde-

ring være tilfældet, såfremt nære slægtninge adskilles

på grund af en sådan afgørelse efter at have haft et

familieliv i artikel 8's forstand.
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Spørgsmålet er, hvorvidt udlændingemyndighederne ved at

afslå at meddele, forlænge eller ved at inddrage en ud-

lændings opholdstilladelse og herefter pålægge vedkom-

mende at forlade landet eller ved udvisning med indrej-

seforbud af en udlænding foretager et indgreb i retten

til et familieliv, når udlændingen har et fastboende

barn her i landet,' med hvilket vedkommende er meddelt

samværsret, og såfremt dette må besvares bekræftende,

hvorvidt dette indgreb af de i artikel 8, stk. 2, nævn-

te grunde alligevel kan foretages.

Nedenfor gennemgås de problemstillinger, der opstår i

praksis i ovennævnte sager i relation til artikel 8 i

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

9.2.1. Praksis vedrørende Menneskerettighedskonventio-

nens artikel 8.

Indenrigsministeriet har gennemgået den internationale

praksis vedrørende Menneskerettighedskonventionens ar-

tikel 8 i relation til tilfælde, hvor der er taget

stilling til, hvorvidt adskillelse af familiemedlemmer

på grund af afslag på indrejse- eller opholdstilladelse

eller inddragelse af opholdstilladelse er i strid med

artikel 8, jf. bilag 6.

Praksis viser, at det er sager vedrørende inddragelse

eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse,

fordi grundlaget for tilladelsen - nemlig ægteskabet

med barnets anden forælder - ikke længere består, der

er den oftest forekommende situation.

Praksis viser endvidere, at man i tilfælde, hvor myn-

dighederne ikke meddeler opholdstilladelse eller ind-
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drager en meddelt opholdstilladelse, og hvor pågældende

udlænding har børn, der forbliver her i landet, anser

myndighedernes afgørelser for at være et indgreb i ret-

ten til et familieliv efter konventionens artikel 8,

stk. 1.

Det fremgår endvidere af praksis, at afstanden mellem

pågældende udlændings hjemland og barnets hjemland samt

udlændingens økonomiske forhold skal inddrages i afgø-

relsen, således at man overvejer, hvorvidt udlændingen

faktisk er forhindret i at udøve sin samværsret geogra-

fisk og socialt set. Man må derfor tage stilling til,

om afstanden mellem de to lande er for stor, således at

udlændingen ikke uden videre kan besøge barnet, og om

omkostningerne ved sådanne besøg er uforholdsmæssig

store, når henses til udlændingens økonomiske situati-

on.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilken betydning det

bør tillægges, om udlændingen kan udøve sin samværsret

under ferieophold m.v., bemærkes, at dette spørgsmål

ikke kan besvares generelt.

I den forbindelse vil det være af stor betydning, om

udlændingen under opholdet i Danmark har udnyttet sin

samværsret, og/eller om vedkommende har boet sammen med

barnet i en periode, inden ægteskabet blev opløst. På

baggrund af oplysninger om disse forhold kan man danne

sig et billede af, hvorvidt ønsket om fortsat samvær

med barnet er et oprigtigt ønske fra udlændingens side.

Hvis ingen af disse forhold er til stede, kunne noget

tyde på, at udlændingen ikke i fremtiden vil opretholde

et familieliv med barnet, hvorfor et afslag på fortsat

ophold i barnets hjemland ikke kan siges at være et

indgreb i retten hertil.
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Såfremt afgørelsen herefter må opfattes som et indgreb

i retten til et familieliv efter artikel 8, stk. 1, må

sagen bedømmes efter artikel 8, stk. 2. Det er i prak-

sis fastslået, at et afslag på opholdstilladelse kunne

anses at tilstræbe det lovlige formål at forhindre uro,

idet man herved sikrede en effektiv indvandringskon-

trol. Endvidere kan en sådan afgørelse siges at være

foretaget af hensyn til landets økonomiske velfærd. Det

afgørende vil herefter være, om indgrebet er nødvend-

igt, d.v.s. om indgrebet er proportionalt i forhold til

det tilstræbte formål.

Hertil har man i praksis inddraget overvejelser om-

kring: a) styrken af forholdet mellem udlændingen og

barnet, b) udlændingens økonomiske bidrag til barnets

opvækst og c) udlændingens personlige forhold.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør

det således være vanskeligere at inddrage opholdstilla-

delsen for en udlænding med et barn her i landet end at

udvise en udlænding, der også har et barn her i landet,

men som eksempelvis har begået en forbrydelse. I prak-

sis fremhæves netop på den ene side den pågældendes

tilknytning til landet, hvor vedkommendes barn opholder

sig og på den anden side, hvorvidt myndigheder har no-

get at udsætte på den pågældende udlænding.

Indenrigsministeriet har endvidere gennemgået udlændin-

gemyndighedernes praksis, hvorfra der særligt kan frem-

hæves tre sager. Af en sag fra 199 0 fremgår, at en ud-

lænding på trods af samlivsophør fik meddelt tidsube-

grænset opholdstilladelse under henvisning til oplys-

ninger om samvær med et her i landet fastboende barn.

Justitsministeriet lagde i afgørelsen vægt på, at
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statsamtet havde fastsat samværsret for udlændingen med

fælles barn, samt at samværsretten havde været gennem-

ført én gang.

Endvidere henvises til en sag fra 1991, hvor en udlæn-

ding efter samlivsophør ikke fik sin opholdstilladelse

forlænget, på trods af, at vedkommende fremsatte ønske

om, at blive i landet for at kunne være sammen med det

fælles barn. Justitsministeriet lagde i afgørelsen vægt

på den korte tid udlændingen havde opholdt sig i lan-

det, at fællesbarnet var født kort tid før separatio-

nen, samt at udlændingen ikke havde særlig tilknytning

til landet ud over det herboende fælles barn. Justits-

ministeriet henviste i øvrigt til udlændingens mulighed

for visumfrit af indrejse og opholde sig her i landet

som turist.

Endeligt henvises til en tredje sag fra 1991, hvor en

udlænding fik bevilget forlængelse af opholds- og ar-

bejdstilladelse på trods af samlivsophør. Efter sam-

livsophøret fik vedkommende afslag på forlængelse af

opholdstilladelse under henvisning til, at ægteskabet

var ophørt efter IM måneds samliv. Afgørelsen blev pa-

klaget til Justitsministeriet, der i sin afgørelse an-

fører, at udlændingen ønskede opholdstilladelse her i

landet, idet alle vedkommendes børn havde fast ophold i

Danmark, og udlændingen ville søge om at få tillagt

forældremyndigheden over de to yngste børn. Justitsmi-

nisteriet tiltrådte, at betingelserne for at nægte for-

længelse af opholdstilladelse var opfyldt, men at op-

holdstilladelsen efter omstændighederne burde forlænges

i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 5, jf. § 26,

jf. § 11, stk. 2 på trods af samlivsophør.

Sammenfattende illustrerer praksis på området, at sam-
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værsret med et herboende barn i sig selv ikke i alle

tilfælde er tilstrækkelig til at forhindre, at en med-

delt opholdstilladelse inddrages ved samlivsophør. Det-

te kan være et moment, der taler imod inddragelse, men

vægten af dette moment kan kun afgøres efter en samlet

afvejning af alle omstændigheder i sagen.

9.2.2. Retsgrundlaget i udlændingeloven.

Er opholdstilladelse meddelt en udlænding, kan tilla-

delsen kun inddrages, såfremt betingelserne i udlændin-

gelovens § 26 er opfyldt, jf. § 19, stk. 5, og kun in-

denfor 3 år, jf. § 19, stk. 2.

Efter § 26 skal der foretages en afvejning mellem på

den ene side hensynet til det ønskelige i, at udlændin-

gen udvises, og på den anden side en række hensyn til

den pågældende udlænding, herunder hans personlige el-

ler familiemæssige tilknytning til herboende danske el-

ler udenlandske statsborgere.

Udlændingelovens § 2 6 svarer til § 19 i det udkast, der

blev udarbejdet af udlændingelovsudvalget, jf. betænk-

ning 968/1982. Om Danmarks internationale forpligtelser

henvises på s. 43 til bl.a. Menneskerettighedskonven-

tionens artikel 8, og i bemærkningerne til § 19, s.

176, henvises til Danmarks forpligtelser til at følge

Menneskerettighedskonventionerne og det udtales:

"Efter bestemmelsen skal der udover udlændingens til-
hørsforhold til det danske samfund og varigheden af op-
holdet tages hensyn til, om udvisning vil virke særligt
belastende på grund af ansøgerens personlige forhold
(alder, køn og helbredstilstand m.v.), eller på grund
af udlændingens tilknytning til herboende danske eller
udenlandske statsborgere. Sidstnævnte hensyn er ikke
alene et hensyn til udlændingen selv, men tillige et
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hensyn til den pågældendes herboende nære pårørende,
der ofte vil have vanskeligt ved at følge udlændingen
til hjemlandet eller til et andet land. Det er således
udvalgets opfattelse, at en udlænding, der under lov-
ligt ophold her i landet lever sammen med sine mindre-
årige børn eller med en ægtefælle, der ønsker at opret-
holde samlivet, ikke bør udvises, med mindre der fore-
ligger særligt graverende forhold. Mindretallet ønsker
at tilføje, at også i forhold til udlændinge, der op-
holder sig ulovligt her i landet, kan hensynet til de
nære pårørende være så stærkt, at almindelig straf bør
anvendes frem for udvisning."

9.3. Børn i et voldeligt ægteskab.

Som nævnt er et andet centralt forhold i forbindelse

med udenlandske, voldsramte kvinder, at et voldeligt

ægteskab der fastholdes på grund af kvindens frygt for

udvisning ved samlivsophør, også er en stor belastning

for eventuelle børn i ægteskabet.

Flere undersøgelser dokumenterer således, at børn der

vokser op i familier med hustrumishandling er udsat for

store belastninger. Der er tale om børn, der er vidne

til såvel fysisk som psykisk vold mod deres moder. Bør-

nene udsættes ofte også selv for fysisk vold også i

forbindelse med vold mod moderen. Børnene udsættes også

ofte for psykisk vold.

Psykolog Else Christensen gennemførte i 1990 en spørge-

skemaundersøgelse, der omfattede 394 forskellige børn,

der alle havde boet mere end 5 dage på et af 2 3 danske

kvindekrisecentre. Det var mødrene, der svarede på de

udarbejdede spørgeskemaerne. Alle mødre var danske og

børnene dansktalende. Børnene var mellem 0 og 16 år. I

undersøgelsens tabel 7 angives, hvilke former for fy-

sisk mishandling af moderen, barnet havde været vidne

til.
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Tabel 7

Fysisk mishandling Pct.

Slag med flad hånd 61

Slag med knyttet hånd 44

Spark . ••' 3 3

Kast (mod møbler/vægge, ned ad trapper) 40

Kvælningsforsøg 14

Skåret/snittet i med kniv 1

Skudt på eller efter 1

Voldtægt 1

Anden seksuel vold 1

(Christensen, E. (1990) p. 191)

93 pct. af børnene har været i samme lokale eller har

kunnet høre mishandlingen af deres moder. Dertil kom-

mer, at så godt som alle børn har oplevet psykisk vold

mod deres moder. Blandt andet har 15 pct. af børnene

overværet, at moderen har været spærret inde og 3 5 pct.

af børnene har overværet, at moderen blev truet på li-

vet. 25 pct. af børnene er selv blevet slået i forbin-

delse med, at moderen er blevet mishandlet.

47 pct. af børnene har på et eller andet tidspunkt for-

søgt at blande sig, når moderen har været udsat for

vold - enten ved at forsøge at aflede voldsmanden, gå

imellem, slå voldsmanden eller slå moderen.

"Undersøgelsen dokumenterer, at børnene er udsat for

store belastninger. Belastninger af en sådan karakter,

at børnene er truede på deres udvikling, ligesom de alt

andet lige må forventes at få flere psykiske problemer
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end deres jævnaldrende. Desuden er børnene i risikozo-

nen med hensyn til at "arve" mishandlingsfamilien. Der

er store problemer." (Christensen, E. (1990) p. 179.

Børnekår. En undersøgelse af omsorgssvigt i relation

til børn og unge i familier med hustrumishandling.)

Det bemærkes, at mødrene i undersøgelsen var danske og

børnene dansktalende. Der er ikke gennemført lignende

undersøgelser blandt udenlandske, voldsramte kvinder og

deres børn, men der er intet i kvindekrisecentrenes

daglige arbejde, der peger på, at belastningerne for

børn af udenlandske mødre skulle være anderledes.

9.4. Udvalgets overvejelser

9.4.1. Overvejelser vedrørende fremtidige tiltag.

I myndighedsloven tilsikres barnets ret til to forældre

ved bestemmelserne om forældremyndighed, fælles foræl-

dremyndighed og samvær.

Et barn, der udvises med en moder med få legale forsør-

gelsesmuligheder til et land med meget vanskelige soci-

ale og økonomiske vilkår, afskæres fra retten til at

bevare kontakten til den herboende forældre. Samværsmu-

ligheder må efter udvalgets opfattelse under alle om-

stændigheder vurderes konkret som et vigtigt element i

barnets liv og indgå i afgørelsen.

Udvalget ønsker at påpege, at bistandsloven indeholder

beskyttelsesregler i forhold til børn, hvis sundhed og

udvikling er truet. Det fremgår således af lovens be-

stemmelser, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at

træde ind såvel med forebyggende foranstaltninger som
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med egentlige sanktioner overfor forældre, der ikke le-

ver op til forældreansvar og omsorgsforpligtelse.

Udvalget ønsker endvidere at påpege, at bistandslovens

bestemmelser vedrørende børns rettigheder også kan

bringes i anvendelse i sager vedrørende svært truede

børn i voldsramte og udvisningstruede familier.

Udvalget ønsker i den forbindelse at understrege, at

det følger af de forpligtelser, som bistandsloven på-

lægger offentlige myndigheder, at bistandsloven også

finder anvendelse i forhold til udvisningstruede fami-

lier.

Det skal yderligere bemærkes, at udvalget har noteret

sig, at der foreligger et særligt problem i de fami-

lier, hvor børnene blive udsat fra incest. Med den af

udvalget foreslåede formulering til ændring af ud-

lændingelovens § 26 kan en situation, hvor en uden-

landsk kvinde vælger at ophæve samlivet på grund af, at

barnet/børnene har været udsat for incest, ligeledes

medføre, at opholdstilladelsen ikke inddrages.

Med hensyn til sager, hvor spørgsmålet om artikel 8 i

Menneskerettighedskonventionen opstår, skal der fo-

retages en afvejning, hvori der tages hensyn til de

konkrete omstændigheder i den enkelte sag.

Det indebærer, at hensynet til udøvelsen af samværsret

med et herboende barn (eller et barn, der med den ene

forælder skal udsendes af landet) skal indgå som ét

blandt de hensyn, der efter udlændingelovens § 26 skal

tages i betragtning ved disse afgørelser - herunder va-

righeden af opholdet og tilknytningen til det danske

samfund i øvrigt.
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I den forbindelse bør der lægges vægt på kontakten til

barnet, herunder indholdet af en samværsresolution og

det faktiske samliv mellem udlændingen og barnet. Er

forældremyndigheden delt, har dette forhold også betyd-

ning ved vurderingen efter § 26.

Ved vurderingen af hensynet til udøvelsen af samværsret

med barnet skal endvidere indgå en vurdering af de geo-

grafiske (og sociale) forudsætninger for at udøve sam-

værsretten.



- 145 -

Kapitel 10

Internationale forpligtelser i relation til kvinder,

der er blevet udsat for vold.

10.1. Indledning.

Ud over at beskæftige sig med de nationale regler og

praksis vedrørende inddragelse af en tidligere meddelt

opholdstilladelse, når et samliv er ophørt på grund af

ægtefællens udøvelse af vold, har udvalget undersøgt,

hvilke internationale forpligtelser Danmark er undergi-

vet i forbindelse med sager af den karakter.

Indledningsvist skal det bemærkes, at nationalstaterne

som udgangspunkt forbeholder sig retten til at regulere

forhold, der i det væsentlige hører ind under deres

egen jurisdiktion. Konflikter mellem individer er ind-

til nu af staterne blevet betragtet som et indre anlig-

gende. Eftersom vold normalt udøves af et individ mod

et andet, er bekæmpelse af vold følgelig blevet anset

som et område, det ikke tilkom det internationale sam-

fund at regulere.

I de senere år har man i internationale fora imidlertid

i stigende grad beskæftiget sig med kvinders menneske-

rettigheder. I forbindelse hermed er det i internatio-

nale instrumenter gentagne gange fastslået, at vold mod

kvinder krænker kvinders menneskerettigheder. Vedtagel-

sen af sådanne internationale instrumenter viser såle-

des, at national staterne har erkendt behovet for in-
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ternational regulering af bekæmpelse af volden mod

kvinder.

De væsentligste internationale instrumenter vil kort

blive omtalt i det følgende, jf. iøvrigt bilag 7.

10.2. Konvention om afskaffelse af diskrimination mod

kvinder.

I 19 79 vedtog FN Konventionen om afskaffelse af diskri-

mination mod kvinder. Konventionen, som er ratificeret

af 131 stater, herunder Danmark, trådte i kraft i 1981.

Konventionen indeholder ingen bestemmelser, der expli-

cit omtaler vold mod kvinder, men i deres arbejde med

at fortolke konventionen vedtog CEDAW, FNs Komité til

afskaffelse af diskrimination mod kvinder, i januar

1992, en anbefaling om vold mod kvinder.

Anbefalingen fastslår i sin indledning, at vold mod

kvinder er diskrimination efter konventionens art. 1,

eftersom vold hindrer kvinder i at nyde deres rettighe-

der og friheder på lige fod med mænd. I en ikke udtøm-

mende angivelse defineres vold mod kvinder herefter som

handlinger, der påfører kvinden fysisk, mental eller

seksuel skade eller lidelse, trusler, tvang og anden

berøvelse af frihed.

Ifølge anbefalingen skal staterne træffe passende og

effektive foranstaltninger til overvindelse af alle

former for kønsbaseret vold. Staterne skal tillige sik-

re, at kvinder ydes den nødvendige beskyttelse mod vold

og misbrug i familien. Dette skal bl.a. sikres ved lov-

givning, information og rapportering om vold. Det un-

derstreges, at stater kan ifalde ansvar, såfremt de ik-
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ke udøver omhu i arbejdet med at forebygge og efterfor-

ske krænkelser af kvinders rettigheder og herudover sø-

ger at straffe voldshandlinger og giver ofrene kom-

pensation.

10.3. FN's Verdenskonference om menneskerettigheder.

På FNs Verdenskonference om menneskerettigheder i Wien

1993 var kvinders menneskerettigheder et emne, der på-

kaldte sig stor opmærksomhed. I slutdokumentets præam-

bel tilkendegives verdenssamfundets bekymring over vol-

den mod kvinder og i principdelen af slutdokumentet fra

konferencen fastslås i paragraf 18, at:

"Kvinders og pigebørns menneskerettigheder er en umis-
telig, integreret og udelelig del af de universelle
menneskerettigheder. Kvinders fulde og lige deltagelse
i det politiske, civile, økonomiske, sociale og kultu-
relle liv på nationalt, regionalt og internationalt
plan og afskaffelsen af alle former for diskrimination
på grund af køn er et primært mål for det internationa-
le samfund.

Vold affødt af kønsforskelle og alle former for sexchi-
kane og seksuel udnyttelse herunder også forhold, som
er resultatet af kulturelle fordomme og international
menneskehandel, er uforenelige med det enkelte menne-
skes værdighed og værd og skal afskaffes. Dette kan ske
gennem lovindgreb og handling på nationalt plan samt
internationalt samarbejde på områder som økonomisk og
social udvikling, uddannelse, sikre fødsels- og sund-
hedsforhold og socialbistand. Kvinders menneskerettig-
heder bør være en integreret del af FN's menneskeret-
tighedsaktiviteter, herunder arbejdet for at fremme al-
le menneskerettigheds-instrumenter, som vedrører kvin-
der.

Verdenskonferencen om Menneskerettigheder opfordrer
indtrængende alle regeringer, institutioner, mellems-
tatslige og ikke-statslige organisationer til at in-
tensivere deres indsats for at beskytte og fremme kvin-
ders og pigebørns menneskerettigheder."
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I paragraf 38 henstilles der til, at staterne arbejder

for afskaffelse af vold imod kvinder, uanset hvor den

udøves. Staterne opfordres i paragraf 18 og 22 til at

intensivere deres anstrengelser for at beskytte og

fremme kvinders menneskerettigheder og til at bekæmpe

diskrimination af kvinder i overensstemmelse med deres

internationale forpligtelser.

Slutdokumentet understreger endvidere i paragraf 24

vigtigheden af, at staterne beskytter og fremmer sær-

ligt udsatte gruppers menneskerettigheder. Indvandrere

bliver i denne forbindelse fremhævet som en særligt ud-

sat gruppe.

10.4. FN's Deklaration om afskaffelse af vold mod kvin-

der.

Som opfølgning på Verdenskonferencen om menneskerettig-

heder i Wien, vedtog FNs Generalforsamling på sin sene-

ste samling i 1993 en Deklaration om afskaffelse af

vold imod kvinder og en hertil hørende resolution om

vold mod kvindelige indvandrere.

I præamblen til Deklaration om afskaffelse af vold mod

kvinder understreger FNs Generalforsamling behovet for

en klar og omfattende definition af vold mod kvinder.

De standarder som CEDAW vedtog i sin anbefaling fra

1992 lægges i FN-deklarationen til grund for en de-

finition af vold. Vold defineres således som enhver

handling, der fører eller kan formodes at føre til fy-

sisk, seksuel eller psykisk skade eller lidelse, her-

under trussel om sådanne handlinger, tvang eller vil-

kårlig berøvelse af frihed, hvadenten handlingen fore-

tages i offentligt eller privat regi.
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I deklarationen understreges staternes forpligtelse til

at fordømme og arbejde for bekæmpelsen af alle former

for vold mod kvinder. Staterne skal i den forbindelse

sikre, at der udøves omhu i forebyggelsen, efterforsk-

ningen og domfældelsen af vold mod kvinder, uanset af

hvem handlingen er'forøvet. Herudover skal staterne ar-

bejde for, at der ydes voldsramte kvinder og deres børn

kvalificeret hjælp i form af behandling, rådgivning og

genoptræning. Staterne skal tillige søge at fremme

kvindernes såvel som børnenes sikkerhed og deres'fysis-

ke og psykiske rehabilitering.

10.5. Resolutionen om vold mod kvindelige indvandrere.

Endvidere fastslås det i FN's deklaration om afskaffel-

se af vold mod kvinder, at staterne skal træffe foran-

staltninger til afskaffelse af vold mod kvinder, der

tilhører specielt udsatte grupper. FNs Generalforsam-

ling vedtog derfor Resolutionen om vold mod kvindelige

indvandrere, som en understregning af denne gruppes

dobbelte udsathed som kvinder og indvandrere.

I resolutionen udtrykker FNs Generalforsamling dyb be-

kymring over voldsramte indvandrerkvinders situation og

henstiller, at staterne i samarbejde med private orga-

nisationer yder voldsramte indvandrerkvinder bistand

til fysisk og psykisk rehabilitering og i øvrigt aktivt

søger at beskytte deres rettigheder.

10.6. Convention on the Prevention, Punishment and Era-

dication of Violence Against Women.
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Selvom Danmark ikke er omfattet af Organisationen af

Amerikanske Staters (OAS) konventioner, skal ovennævnte

konvention omtales her i relation til det internatio-

nale samfunds understregning af behovet for internatio-

nale regelsæt vedrørende vold mod kvinder.

The Convention on the Prevention, Punishment and Eradi-

cation of Violence Against Women blev vedtaget i juni

1994 på et møde mellem Organisationen af Amerikanske

Stater.

I konventionens præambel bekræftes de kontraherende

staters bekymring over volden mod kvinder. Denne ses

som en krænkelse af kvinders menneskerettigheder. Her-

efter fastslås enhver kvindes ret til et liv i frihed

fra vold. Denne ret omfatter blandt andet frihed fra

alle former for diskrimination og retten til at blive

vurderet og uddannet i frihed fra stereotype adfærds-

mønstre og sociale og kulturelle vaner baseret på be-

greber om kvindens underlegenhed eller mindreværd.

Vold defineres som enhver handling eller adfærd, som

forårsager dødens indtræden, eller som i øvrigt forår-

sager fysisk eller psykisk skade eller lidelse, hvad

enten handlingen forøves i offentligt eller privat re-

gi. Selvom volden udøves af individer, typisk i hjem-

met, forpligter staterne sig ved ratificeringen af den

regionale konvention.

Staterne forpligter sig til at iværksætte passende for-

anstaltninger til at forebygge, straffe og udrydde vol-

den mod kvinder. Dette skal blandt andet ske ved gennem

lov eller administrative tiltag at sikre voldsramte

kvinders adgang til oprejsning, erstatning o.l. Stater-

ne forpligter sig endvidere til via offentlige eller
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private organisationer at yde voldsramte kvinder kvali-

ficeret hjælp i form af rådgivning og tilbud om beskyt-

telse mod vold.

Afslutningsvis understreges staternes forpligtelse til

at tage særligt hensyn til kvinder, som på grund af

deres race, alder,•eller tilhørsforhold til særlig so-

cial gruppe tilhører en særligt udsat gruppe af kvin-

der.

10.7. Udvalgets overvejelser

Udvalget finder, at Danmark med udgangspunkt i landets

internationale forpligtelser blandt andet i medfør af

CEDAW-konventionen, som landet har tilsluttet sig, ikke

i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til udenlandske,

voldsramte kvinder.

I den forbindelse har udvalget særligt noteret sig FN's

Konvention om afskaffelse af diskrimination mod kvin-

der, der blev vedtaget i 1979, og tiltrådt af Danmark i

1981. FNs Komité til afskaffelse af diskrimination mod

kvinder (CEDAW) vedtog i forbindelse med deres fortolk-

ning af konventionen i januar 1992 en anbefaling om af-

skaffelse af vold mod kvinder.

I anbefalingen fastslås det, at vold mod kvinder er

diskrimination efter konventionens art. 1, eftersom

vold hindrer kvinder i at nyde deres rettigheder og

friheder på lige fod med mænd. I en ikke udtømmende an-

givelse defineres vold mod kvinder herefter som hand-

linger, der påfører kvinden fysisk, mental eller sek-

suel skade eller lidelse, trusler, tvang og anden be-

røvelse af frihed.
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Ifølge anbefalingen skal staterne træffe passende og

effektive foranstaltninger til overvindelse af alle

former for kønsbaseret vold. Staterne skal tillige sik-

re, at kvinder ydes den nødvendige beskyttelse mod vold

og misbrug i familien. Dette skal blandt andet sikres

ved lovgivning, information og rapportering om vold.

Udvalget finder, at en fastholdelse af udenlandske,

voldsramte kvinder i et voldeligt ægteskab på grund af

kvindernes frygt for udvisning, strider mod kon-'

ventionens anbefaling om, at staterne skal sikre, at

kvinder ydes den nødvendige beskyttelse mod vold og

misbrug i familien.

I denne forbindelse kan endvidere henvises til FN's de-

klaration om afskaffelse af vold mod kvinder, der som

ovenfor nævnt fastslår, at staterne skal træffe foran-

staltninger til afskaffelse af vold mod kvinder, der

tilhører specielt udsatte grupper. FNs Generalforsam-

ling vedtog derfor Resolutionen om vold mod kvindelige

indvandrere, som en understregning af denne gruppes

dobbelte udsathed som kvinder og indvandrere.

I resolutionen udtrykker FNs Generalforsamling dyb be-

kymring over voldsramte indvandrerkvinders situation og

henstiller, at staterne i samarbejde med private orga-

nisationer yder voldsramte indvandrerkvinder bistand

til fysisk og psykisk rehabilitering og i øvrigt aktivt

søger at beskytte deres rettigheder.

Udvalget finder således, at der er grundlag for at

fastslå, at Danmark i vid udstrækning er internationalt

forpligtet til at tage særlige hensyn til udenlandske,

voldsramte kvinder. Udvalget mener, at en fastholdelse
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af disse kvinder i et voldeligt ægteskab strider mod

anbefalingerne i FN's ovenfor nævnte konvention, hvor

det slås fast, at staterne skal sikre, at kvinder ydes

den nødvendige beskyttelse mod vold og misbrug i fami-

lien.

Udvalget har noteret sig, at en udenlandsk voldsramt

kvinde kan føle sig tvunget til at blive i ægteskabet

af frygt for udvisning ved samlivsophør i de tilfælde,

hvor varigheden af ægteskabet/samlivet ikke opfylder

den i udlændingelovens § 19, stk. 2 fastsatte frist på

3 år for inddragelse af opholdstilladelse.



- 154 -

Kapitel 11

Udvalgets overvejelser.

11.1. Indledning.

Udvalget er i henhold til dets kommissorium blevet an-

modet om at gennemgå reglerne om meddelelse af opholds-

tilladelse og reglerne om inddragelse af en meddelt op-

holdstilladelse, særligt hvor en udenlandsk kvinde har

været udsat for vold, og hvor ægteskabet eller samlivet

som følge heraf er ophørt.

Efter udvalgets opfattelse har nogle af de centrale

problemstillinger været at få defineret voldsbegrebet

samt at forsøge at forhindre, at de udenlandske kvin-

der, der er udsat for vold, på grund af deres opholds-

grundlag tvinges til at blive i et voldeligt ægteskab.

Udvalget har endvidere overvejet den behandling og in-

formation, en udenlandsk kvinde modtager af myndighe-

derne, dels ved meddelelse af opholdstilladelse og dels

ved inddragelse af en meddelt opholdstilladelse, og

hvilke alternative muligheder hun måtte have for at få

hjælp og vejledning ved henvendelse til socialcentre,

krisecentre, m.v..

Udvalget har i forbindelse med behandlingen af de i

kommissoriet omhandlede spørgsmål alene taget stilling

til disse spørgsmåls materielle indhold. Udvalget har

således ikke set det som sin opgave at vurdere de admi-
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nistrative og økonomiske konsekvenser af udvalgets

overvejelser og anbefalinger.

11.2 Udvalgets overvejelser vedrørende fremtidige til-

tag.

For så vidt angår definitionen af voldsbegrebet har

udvalget på baggrund af Kriminalistisk Instituts udta-

lelse bemærket, at der på en række lovgivningsområder

anlægges en ganske vid forståelse af begrebet void. I

nogle sammenhænge anvendes således udtrykket "vold" som

samlebetegnelse for forskellige overgreb, der ikke u-

middelbart er omfattet af de egentlige voldsbestemmel-

ser i straffeloven.

Udvalget finder, at der i relation til udlændingelovens

regler om opholdstilladelse og reglerne om inddragelse

af en opholdstilladelse ligeledes må anlægges en ganske

vid forståelse af voldsbegrebet, således at begrebet i

denne sammenhæng udgør en samlebetegnelse for forskel-

lige overgreb som misbrug, udnyttelse, undertrykkelse

eller anden form for tvang af fysisk eller psykisk ka-

rakter begået af en ægtefælle eller samlever mod en

udenlandsk kvinde.

For så vidt angår udlændingemyndighedernes sagsgange og

praksis ved inddragelse af en meddelt opholdstilladelse

har udvalget konstateret, at det i nogle tilfælde er

nødvendigt at foretage samlivskontrol i sager vedrøren-

de meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelo-

vens § 9, stk. 1, nr. 2. Udvalget er af den opfattelse,

at denne kontrol fortsat kan udføres af politiet, men

udvalget finder dog, at politiet under samlivskontrol-

len bør ledsages af en socialmedarbejder.
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I den forbindelse finder udvalget særligt, at det bør

understreges, at politiet i forbindelse med udførelsen

af samlivskontrollen skal gøre parterne bekendt med, at

der er tale om en samlivskontrol, samt hvorfor kontrol-

len udføres. Politiet skal således sikre sig, at par-

terne til fulde forstår, hvad der foregår.

Af hensyn til baggrunden for og formålet med samlivs-

kontrollen finder udvalget, at direktoratets praksis,

hvorefter udøvelsen af samlivskontrol gennemføres, uden

at parterne underrettes herom, bør opretholdes.

Udvalget finder, at den nuværende administrative for-

skellighed i behandlingen af sager hvor opholdet har

varet i mere end 2 år og mindre end 3 år eller kun mel-

lem 1-2 år bør ophæves, således at det ikke er afgøren-

de for udfaldet af sagen, hvor længe en udenlandsk,

voldsramt kvinde har opholdt sig i landet. Udlændinge-

myndighederne bør i højere grad vurdere de konkrete om-

stændigheder i de enkelte sager.

Udvalget finder, at vold i ægteskab eller samliv bør

indgå som et særskilt hensyn i udlændingelovens § 26,

hvorefter tillige "udsættelse for overgreb, misbrug el-

ler anden overlast m.v. her i landet, eller at udlæn-

dingen i øvrigt befinder sig i en særligt svag posi-

tion/er særligt svagt stillet" bør medføre, at en tid-

ligere meddelt opholdstilladelse ikke inddrages. I vur-

deringen heraf bør særligt indgå hensyn til eventuelle

børn, situationen i kvindens hjemland, herunder risiko-

en for udstødning i hjemlandet, varigheden af ægteska-

bet forud for meddelelsen om opholds- og arbejdstilla-

delse her i landet m.v.
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Med dette forslag har udvalget bl.a. noteret sig den

norske udlændingeforskrifts § 37, stk. 5, hvoraf frem-

går, at udenlandske, voldsramte kvinder har retskrav på

at få deres ansøgning om opholdstilladelse forlænget,

såfremt det kan sandsynliggøres, at der har fundet

voldsudøvelse sted.

Udvalget finder endvidere, at det fremover bør pålægges

Direktoratet for Udlændinge at føre statistik over an-

tallet af sager, hvor vold i ægteskab eller samliv

fremhæves som eneste eller medvirkende årsag til'sam-

livsophør. Direktoratet for Udlændinge bør på dette

grundlag afgive beretning herom til Folketingets Rets-

udvalg ved Folketingets førstkomne samling, dvs. 1995-

1996.

For så vidt angår spørgsmålet om dokumentation for vold

finder udvalget, at der bør søges opstillet klare ret-

ningslinier for, hvilke krav der kan stilles til doku-

mentation for vold, samt for at ægteskab eller samliv

er ophørt som følge heraf.

Udvalget har noteret, at Kriminalistisk Institut peger

på, at myndighederne vil kunne inddrage de sociale myn-

digheder mere i relation til oplysningen af denne type

sager.

I den forbindelse foreslår udvalget, at man til oplys-

ningen af sager af denne karakter iværksætter en per-

sonundersøgelse, der skal klarlægge den voldsramte

kvindes sociale og psykologiske forhold og fremtidsmu-

ligheder. Det undersøgelsesinstrument, der er nødven-

digt for gennemførelsen af en sådan personundersøgelse

kunne f.eks. placeres i statsamternes og Københavns

Overpræsidiums regi, idet der her er tradition og erfa-
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ring for disse typer for undersøgelser.

Udvalget finder, at resultatet af en sådan personunder-

søgelse skal indgå som en del af dokumentationen for

volden og dermed også som et af de momenter, der bør

ligge til grund for de konkrete overvejelser i vurde-

ringen af voldsramte, udenlandske kvinders opholds-

grundlag i Danmark.

Udvalget har noteret sig, at Direktoratet for Udlændin-

ge har oplyst, at rapporter fra kvindekrisecentre i den

nuværende praksis indgår i grundlaget for afgørelser,

såfremt disse fremlægges for direktoratet. Udvalget

skal i den forbindelse understrege, at rapporter fra

kvindekrisecentre og lignende organisationer bør til-

lægges betydelig vægt i fremtidige afgørelser.

For så vidt angår rådgivnings- og støttemuligheder fin-

der udvalget, at der generelt bør gøres en indsats for

at forbedre de udenlandske, voldsramte kvinders kend-

skab til deres retsstilling i landet gennem en forbed-

ret og mere intensiv vejledning af disse kvinder.

Under udvalgsarbejdet har det endvidere været over-

vejet, om det ville være muligt at tillægge de selv-

ejende kvindekrisecentre så som Dannerhuset og Mødre-

hjælpen en større rolle i forbindelse med rådgivning og

støtte af udenlandske, voldsramte kvinder. Fordelen

herved kunne være, at kvinderne føler sig mere trygge

ved at søge støtte og rådgivning på kvindekrisecentre,

da disse ikke har andre funktioner end at hjælpe kvin-

der i nød, ligesom de pågældende kvinder kan forblive

anonyme.

Udvalget nar dog fundet, at dette ikke bør anbefales,
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dels på grund af ressourcemæssige problemer - såvel

økonomisk som menneskeligt, idet størstedelen af arbej-

det på kvindekrisecentrene er baseret på frivillighed -

og dels på grund af, at arbejdskraften på kvindekrise-

centrene som oftest ikke er af professionel karakter.

Udvalget ønsker endvidere at påpege det problematiske

i, at kvindekrisecentrene ikke er ligeligt fordelt over

hele landet.

Kvindekrisecentrene bør derfor fortsat primært forestå

den akutte rådgivning af udenlandske, voldsramte kvin-

der .

Udvalget finder i den forbindelse, at man kan overveje

at tillægge indvandrerkvindeorganisationer som eksem-

pelvis "Soldue" en større rolle i rådgivnings- og støt-

tearbejdet. For mange udenlandske kvinder ville det væ-

re af stor værdi at have mulighed for at henvende sig

til en i forvejen kendt organisation, der således også

kunne varetage rådgivningsopgaven. I den forbindelse

har Soldue overfor udvalget oplyst, at en forøget vej-

ledning m.v. ikke kan foretages indenfor de nuværende

økonomiske rammer.

Udvalget finder det formålstjenligt, at der udarbejdes

en samlet pjece om udenlandske, kvinders rådgivnings-

og støttemuligheder på flere forskellige sprog, der

endvidere kunne indeholde information om krisecentre,

socialhjælp, retshjælp etc.

Det skønnes endvidere formålstjenligt, at der udarbej-

des en pjece, der beskriver grundlaget for at opnå op-

holdstilladelse i Danmark, samt en kort skitsering af

indvandreres og flygtninges rettigheder og pligter i

Danmark. Denne pjece bør udleveres til ansøgere på Dan-
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marks repræsentationer i udlandet.

Med henblik på, at der skabes en større forståelse mel-

lem den enkelte sagsbehandler og udlænding, finder

udvalget, at personer, der arbejder med indvandrere og

flygtninge, bør deltage i kurser, der giver basisviden

om disse gruppers baggrund, grundigt kendskab til deres

situation i landet og gode arbejdsredskaber i forbin-

delse med det daglige arbejde med klienter af en anden

kulturel baggrund.

Udvalget har endvidere overvejet de forhold, som

voldsramte, kvindelige asylansøgere lever under i

flygtningecentrene. Efter udvalgets opfattelse bør

kvindelige, voldsramte asylansøgere i højere grad lige-

stilles med andre udenlandske, voldsramte kvinder. I

den sammenhæng bør myndighederne ved placering af kvin-

delige asylansøgere i asylcentrene være opmærksomme på,

at kvinder, der udsættes for vold, så vidt muligt bør

flyttes til et kvindekrisecenter fremfor et andet asyl-

center, hvis kvinden ønsker det.

Endelig finder udvalget, at disse kvinder i højere grad

bør have mulighed for på lige fod med andre udenland-

ske, voldsramte kvinder at modtage rådgivning om deres

rettigheder m.v.

For så vidt angår tolkebistand finder udvalget, at så-

vel Direktoratet for Udlændinge som Indenrigsministeri-

et og - i visse tilfælde ved samlivskontrol - politiet

i langt større omfang skal anvende tolke, såfremt der

ikke er sikkerhed for, at den pågældende udlænding og

myndighederne forstår hinanden.

Det skal understreges, at den enkelte forvaltningsmyn-
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dighed efter udvalgets opfattelse har pligt til at sik-

re, at den enkelte udlænding har forstået den afgørel-

se, som vedkommende bliver meddelt.

Udvalget finder i den forbindelse, at det i højere grad

bør være muligt for personer, der påklager en afgørel-

se, at aftale et møde med pågældendes sagsbehandler i

henholdsvis Direktoratet for Udlændinge og Indenrigsmi-

nisteriet hvor det så vil være muligt at arrangere, at

en tolk tillige møder.

Udvalget er af den opfattelse, at muligheden for afhol-

delse af møder med de enkelte sagsbehandlere ikke hid-

til har været anvendt i tilstrækkeligt omfang.

Udvalget finder endvidere, at udlændingemyndighederne

bør oplyse udlændinge om, at det er muligt at rette

henvendelse til udlændingemyndighederne med henblik på

at få forkyndelsen af en afgørelse gjort forståelig.

Endelig ønsker udvalget at påpege, at det er væsent-

ligt, at det gennem en ensartet tolkeuddannelse sikres,

at der opstilles faste normer for krav til tolke, såle-

des at alle anvendte tolke er kvalificerede og pro-

fessionelle.

For så vidt angår udenlandske, voldsramte kvinders børn

finder udvalget, at i sager, hvor spørgsmålet om arti-

kel 8 i Menneskerettighedskonventionen opstår, skal der

foretages en afvejning, hvori der tages hensyn til de

konkrete omstændigheder i den enkelte sag.

Det indebærer, at hensynet til udøvelsen af samværsret

med et herboende barn (eller et barn, der med den ene

forælder skal udsendes af landet) skal indgå som ét

blandt de hensyn, der efter udlændingelovens § 26 skal
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tages i betragtning ved disse afgørelser, herunder va-

righeden af opholdet og tilknytningen til det danske

samfund i øvrigt.

I den forbindelse bør der lægges vægt på kontakten til

barnet.

Ved vurderingen af hensynet til udøvelsen af samværsret

med barnet skal endvidere indgå en vurdering af de geo-

grafiske (og sociale) forudsætninger for at udøve sam-

værsretten.

Endelig ønsker udvalget at påpege, at bistandslovens

bestemmelser vedrørende børns rettigheder også kan

bringes i anvendelse i sager vedrørende svært truede

børn i voldsramte og udvisningstruede familier.

Danmark bør - med udgangspunkt i internationale for-

pligtelser - herunder i medfør af CEDAW-konventionen,

som Danmark har tilsluttet sig, tage særlige hensyn til

udenlandske, voldsramte kvinder.

Udvalget finder, at en fastholdelse af udenlandske,

voldsramte kvinder i et voldeligt ægteskab vil være

stridende mod CEDAW-konventionens anbefaling om, at

staterne skal sikre, at kvinder ydes den nødvendige be-

skyttelse mod vold og misbrug i'familien.

I denne forbindelse kan endvidere henvises til FNs Ge-

neralforsamlings vedtagelse af Resolutionen om vold mod

kvindelige indvandrere som en understregning af denne

gruppes dobbelte udsathed som kvinder og indvandrere.

I resolutionen udtrykker FNs Generalforsamling dyb be-

kymring over voldsramte indvandrerkvinders situation og
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henstiller, at staterne i samarbejde med private orga-

nisationer yder voldsramte indvandrerkvinder bistand

til fysisk og psykisk rehabilitering og i øvrigt aktivt

søger at beskytte deres rettigheder.

Udvalget finder således, at der er grundlag for at

fastslå, at Danmark i vid udstrækning er internationalt

forpligtet til at tage særlige hensyn til udenlandske,

voldsramte kvinder.

Udvalget finder, at en fastholdelse af udenlandske

voldsramte kvinder i et voldeligt ægteskab strider mod

anbefalingerne i CEDAW-konventionen.

11.3 Udvalgets forslag til fremtidige tiltag.

På baggrund af udvalgets overvejelser vedrørende frem-

tidige tiltag har udvalget følgende konkrete forslag,

der skal forbedre forholdene for udenlandske, voldsram-

te kvinder.

Udvalget finder, at

- der må anlægges en ganske vid forståelse af voldsbe-

grebet, således at begrebet udgør en samlebetegnelse

for forskellige overgreb som misbrug, udnyttelse, un-

dertrykkelse eller anden form for tvang af fysisk eller

psykisk karakter begået af en ægtefælle eller samlever

mod en udenlandsk kvinde.

- samlivskontrol fortsat kan udføres af politiet, men

politiet bør under samlivskontrollen ledsages af en so-

cialmedarbej der.
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- Rigspolitichefens rundskrivelse vedrørende samlivs -

kontrol bør ændres således, at det særligt betydes, at

politiet skal sikre sig, at de berørte personer til

fulde forstår, at der foretages samlivskontrol samt

formålet hermed.

- den nuværende forskellighed i behandlingen af sager

(begrundet i varigheden af opholdet i Danmark, jf. gen-

nemgangen af praksis i kap. 5.5), bør ophøre. Udlændin-

gemyndighederne skal i højere grad vurdere de konkrete

omstændigheder i de enkelte sager, og dermed afskaffe

det eksisterende skel mellem 2 og 3 års ophold, således

at det ikke er afgørende for udfaldet af sagen, hvor

længe en udenlandsk, voldsramt kvinde har opholdt sig i

landet.

- vold i ægteskab eller samliv bør indgå som et sær-

skilt hensyn i udlændingelovens § 26, hvorefter tillige

"udsættelse for overgreb, misbrug eller anden overlast

m.v. her i landet, eller såfremt udlændingen i øvrigt

befinder sig i en særligt svag position/er særligt

svagt stillet" bør medføre, at en tidligere meddelt op-

holdstilladelse ikke inddrages eller nægtes forlænget.

I vurderingen heraf bør særligt indgå hensyn til even-

tuelle børn, situationen i kvindens hjemland, herunder

risikoen for udstødelse i hjemlandet, om ægteskabet har

bestået i hjemlandet, m.v.

Efter udvalgets opfattelse bør en sikring af den uden-

landske kvindes retsstilling foretages gennem en æn-

dring af udlændingeloven. Der henvises i den forbindel-

se til udvalgets overvejelser herom på side 73.

- det fremover bør pålægges Direktoratet for Udlændinge

at føre statistik over antallet af sager, hvor vold i
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ægteskab eller samliv fremhæves som eneste eller med-

virkende årsag til samlivsophør. Direktoratet for Ud-

lændinge bør på dette grundlag afgive beretning herom

til Folketingets Retsudvalg i forbindelse med Folketin-

gets næste samling, dvs. 1995-1996.

- udlændingemyndighederne til oplysningen af sager ved-

rørende vold i ægteskab eller samliv bør iværksætte en

personundersøgelse, der skal klarlægge den voldsramte

kvindes sociale og psykologiske forhold og fremtidsmu-

ligheder. Det undersøgelsesinstrument, der er nødven-

digt for gennemførelsen af en sådan personundersøgelse

kunne for eksempel placeres i statsamternes (eller i

Overpræsidiets) regi, idet der her er en vis erfaring

med lignende former for personundersøgelser. Resultatet

af en sådan personundersøgelse skal indgå som en del af

dokumentationen for volden.

- der generelt bør gøres en indsats for at forbedre de

udenlandske, voldsramte kvinders rådgivnings- og støt-

temuligheder og kendskab til deres retsstilling i lan-

det gennem en forbedret og mere intensiv vejledning af

disse kvinder.

- personer, der arbejder med indvandrere og flygtninge,

bør deltage i kurser, der giver basisviden om disse

gruppers baggrund, grundigt kendskab til deres situa-

tion i landet og gode arbejdsredskaber i forbindelse

med det daglige arbejde med klienter af en anden kultu-

rel baggrund.

- kvindelige, voldsramte asylansøgere i højere grad bør

ligestilles med andre udenlandske, voldsramte kvinder.

I den sammenhæng bør myndighederne ved placering af

kvindelige asylansøgere i asylcentrene være opmærksomme



- 166 -

på, at kvinder, der udsættes for vold, så vidt muligt

bør flyttes til et kvindekrisecenter fremfor et andet

asylcenter, hvis de ønsker det. Endvidere bør disse

kvinder i højere grad have mulighed for på lige fod med

andre udenlandske, voldsramte kvinder at modtage råd-

givning om deres rettigheder m.v.

- Direktoratet for Udlændinge såvel som Indenrigsmini-

steriet og - i visse tilfælde ved samlivskontrol - po-

litiet i langt større omfang skal anvende tolke, så-

fremt der ikke er sikkerhed for, at den pågældende ud-

lænding og myndighederne forstår hinanden.

- hensynet til udøvelsen af samværsret med et herboende

barn (eller et barn, der med den ene forælder skal ud-

sendes af landet) fortsat skal indgå som ét blandt de

hensyn, der efter udlændingelovens § 2 6 skal tages i

betragtning ved disse afgørelser sammen med tilknyt-

ningen til det danske samfund i øvrigt. Endvidere skal

der ved vurderingen af hensynet til udøvelsen af sam-

værsret med barnet endvidere indgå en vurdering af de

geografiske (og sociale) forudsætninger for at udøve

samværsretten.

- Danmark - med udgangspunkt i internationale forplig-

telser - herunder CEDAW-konventionen, som Danmark har

tilsluttet sig bør tage særlige hensyn til udenlandske,

voldsramte kvinder. Udvalget finder, at en fastholdelse

af udenlandske kvinder i et voldeligt ægteskab strider

mod anbefalinger i CEDAW-konventionen.
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Sankt Peders Stræde 19, 1453 K

Jørn Vestergaard
Lektor, lic. jur.
Telefon 35 32 33 31 24.11.1994

Til:
Indenrigsministeriet
Udlændingeafdelingen
Christiansborg Slotsplads 1

Voldsramte udenlandske kvinder i Danmark
- om voldsbegrebet og voldens retsvirkninger i forhold til midlertidig
opholdstilladelse

Indenrigsministeriet har med skrivelse af 8.9.1994 anmodet Kriminalistisk Institut
om en udtalelse vedrørende forståelsen af begrebet vold. Anmodningen har
baggrund i et ønske fra det af ministeriet nedsatte udvalg vedrørende udenlandske
kvinders integration og retsstilling i Danmark, som hl.a. beskæftiger sig med
udlændingelovens bestemmelser vedrørende meddelelse af opholdstilladelse og
reglerne om inddragelse af en meddelt opholdstilladelse. Udvalget har anmodet
om, at der foretages 'en udredning af begrebet vold, herunder vold af henholdsvis
fysisk og af psykisk karakter'. Udvalget er herunder interesseret i at modtage
oplysning om, hvorvidt voldsbegrebet nationalt eller internationalt forstås
forskelligt i forskellige lovgivningssammenhænge.

Efter telefonisk kontakt har instituttet med skrivelse af 21.9.1994 bekræftet, at en
sådan udredning vil kunne foretages, og samtidig anmodet om at modtage relevant
materiale, der illustrerer det område, udvalget arbejder med, herunder fortrinsvis
konkrete sagsbeskrivelser.

Med ministeriets skrivelse af 28.10.1994 har instituttet modtaget diverse
materiale, herunder en anonymiseret sag, hvor vold i ægteskabet fremføres som
medvirkende årsag til samlivsophør. Instituttet er desuden fra anden side blevet
bekendt med et antal konkrete sager.

Besvarelsen af ministeriets anmodning tager sit udgangspunkt i en redegørelse for
udlændingelovens bestemmelser på området og de principper, som må antages at
ligge til grund herfor.1 Mere fritstående overvejelser vedrørende forskellige
forekommende voldsbegreber ville formentlig savne tilstrækkelig mening. Det er
med andre ord lagt til grund for besvarelsen af anmodningen, at udvalget har
ønsket en redegørelse, som kan bidrage til at fastlægge et voldsbegreb, som det vil
være relevant at operere med i netop den givne sammenhæng. Det væsentlige i
denne forbindelse må formodes at være en overordnet stillingtagen til, om det
relevante voldsbegreb er bredt eller snævert, ikke en mere indgående afklaring af,
hvorledes voldsbegrebet nærmere kan præciceres i forskellige forbindelser. En

1 Jfr. udlændingeloven (lbk.) 894 af 27.10.1994.
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redegørelse som den ønskede må som udgangspunkt knytte sig til de nuværende
regler, men kan selvsagt give anledning til retspolitiske overvejelser.

Familiesammeaføring og opholdstilladelse
En udlænding, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold
af længere varighed med en i Danmark fastboende person har et retskrav på
opholdstilladelse. Dette følger af udlændingelovens § 9.3 Bestemmelsen blev i
19923 ændret på flere punkter, bl.a. således at der nu stilles krav om, at begge
ægtefæller er over 18 år.4 Adgangen til familiesammenføring med
ægtefælle/samlever blev desuden forbeholdt personer, der har indfødsret i
Danmark eller et andet nordisk land, eller som har opholdstilladelse i forbindelse
med en asylsag,1 eller som lovligt har boet i landet længere end de sidste fem år.

I tilfælde, hvor samliv endnu Ikke er etableret mellem en her i landet
fastboende person og en udlænding, der har indgået ægteskab med hinanden,
meddeles der efter fast praksis opholdstilladelse med henblik på varigt ophold,
således at ægtefællerne kan optage samliv.

Bedømmelsen af, om et et samlivsforhold har haft den fornødne fasthed og
varighed, foretages ud fra de konkrete omstændigheder i sagen. I
almindelighed vil halvandet til to års samliv på fælles bopæl være
tilstrækkeligt, men også andre faktorer kan tages i betragtning.

Adgangen til familiesammenføring gælder tilsvarende med hensyn til en
udlænding, der har fået partnerskab registreret med en herboende dansk
statsborger.'

Reglerne i UL § 9, stk. 1, har ingen betydning for ægtefæller til EU-
statsborgere, der arbejder her i landet, idet sådanne personer har ret til
ophold.

Reglerne om familiesammenføring med en ægtefælle eller partner gælder som
nævnt ikke kun i relation til danske statsborgeres partnere, men også til herboende
flygtninge og indvandrere. I sidstnævnte tilfælde er der fastsat en mindste
opholdstid på fem år. Denne har ifølge forarbejderne til formål at sikre, at den
herboende udlænding har opnået en vis tilknytning til og forståelse for det danske
samfund, således at den pågældende har mulighed for at kunne hjælpe sin
ægtefælle til rette her i landet, hvilket i forarbejderne er tillagt betydning tor den
vellykkede integration af den udefra kommende partner.

Opholdstilladelse efter nævnte bestemmelse er i de første tre år tidsbegrænset.

2 Jfr. UL } 9, stk. 1, ar. 2. Kravet gælder dog ikke, hvis den pågældende har indrej se »<f+x*i <rtrr
en tidligere afvisning eller udvisning, jfr. § 10, stk. 2, eller er omfattet af } 10, stk. I S.VWA«^ ->u:
bestemmelse dricker en flerhed af tilfælde, som ikke skal beskrive* nærmere her.

3 Ved lov ar. 482 af 24.6.1992.

4 Fanuliesammenføhng med en ægtefælle under 18 ar kan ud fra en konkret bedømmclM
undtagelsesvis ske efter reglerne i § 9, stk. 2, nr. 1, om anden 'nær familiemæssig «II«« t r̂w-rvj«
tilknytning' eller § 9, stk. 2, nr. 4, om ganske særlige grunde1.

5 Jfr. §§ 7 og 8.

6 Jfr. lov om registreret partnerskab § 3.

7 Jfr. nærmere UL § 2 og } 6, samt bkg. ar. 20 af 18.1.1984 med senere ændringer



herefter gives der tidsubegracnset opholdstilladelse.* En tidsbegrænse!
opholdstilladelse kan inddrages (eller nægtes forlænget), når det grundlag, der er
angivet i ansøgningen eller tilladelsen ikke længere er til stede.' Efter tre års
lovligt ophold kan opholdstilladelse opnået efter reglerne om familiesammen føring
normalt ikke inddrages eller nægtes forlænget efter de nævnte regler." Indtil
lovændringen i 1992 var fristen to år. Den blev forlænget for at forebygge
misbrug af reglerne ved proforma ægteskaber.

Inddragelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse er ikke obligatorisk efter de
nævnte regler. Når der foreligger særlige omstændigheder, kan
udlændingemyndighederne undlade at inddrage en opholdstilladelse, uanset at det
oprindelige opholdsgrundlag ikke længere består. Ved afgørelsen af, om der skal
'dispenseres1 fra inddragelse skal en række individuelle forhold tages i
betragtning. Foruden udlændingens tilhørsforhold til det danske samfund skal der
tages hensyn til, om inddragelse må antages at virke særlig belastende. En række
hensyn, som navnlig skal inddrages i bedømmelsen heraf, er opregnet i lovens §
26.u

I almindelighed er det ikke afgørende for spørgsmålet om inddragelse, om
udlændingen selv bærer skylden for samlivets ophør, dvs. den bristende
forudsætning for den tidsbegrænsede opholdstilladelse.

Inddragelse af voldsramte kvinders opholdstilladelse - lovens forarbejder
Det er i forarbejderne til de nugældende bestemmelser forudsat, at der i relation til
udenlandske kvinder, der ophæver samlivet med en herboende ægtefælle som
følge af ægtefællens voldsudøvelse, skal udvises tilbageholdenhed med inddragelse
af opholdstilladelsen, når der er grund til at tro, at det vil være vanskeligt for
vedkommende at vende tilbage til en tålelig tilværelse i hjemlandet. Et flertal i
Retsudvalget fremhævede, at det bør sikres, at sådanne kvinder ikke automatisk
udsendes af landet." Flertallet lagde i den sammenhæng vægt på, at henvendelser
fra en række kvindeorganisationer viste, at forhøjelsen af den hidtidige to års frist
ville skabe særlige problemer for voldsramte kvinder.

"[EJnhver forhøjelse af denne grænse vil skabe problemer ikke mindst for en
række kvinder, der i deres ægteskab - og i øvrigt ofte i ægteskab med danske
mænd - udsættes for vold, men som må holde ud, fordi deres eneste mulighed i
hjemlandet er prostitution... [DJen situation, som de filippinske eller
thailandske kvinder, der bliver hentet til Danmark af danske mand, er i: at när
de blev skilt på grund af vold, når de ikke kunne holde det ud langere, så var
deres alternativ prostitution i hjemlandet. *"

"Jeg er meget i tvivl, om det har den store effekt at have grænsen fra 2 år til 4
år, men skal vi gøre det, må jeg i hvert fald sige til justitsministeren, at det
bliver ikke uden en helt klar undtagelsesregel for de kvinder, som bliver ramt
af vold, og som har valget mellem at leve i et horribelt ægteskab i to år eller at

8 Hjemmel til at tidsbegrænse en opholdstilladelse er givet i UL $ 11, stk. 1, 2. pkt.

9 Jfr. UL } 19, stk. 1, nr. 1, samt § 11, stk. 2. , 2. pkt., jfr. i 19, stk. 1, ar. 1. Bestemmelserne
om inddragelse og nægtelse af forlængelse gælder ikke for udlændinge, der har opholdstilladelse
som flygtninge og har boet her i landet i mere end de sidst« tre år, jfr. § 19, stk. 2.

10 Jfr. UL § 19, stk. 2. Er eo opholdstilladelse opniet ved svig, gælder der ikke nogen
tidsbegrænsning, jfr. § 19, stk. 3.

I1 Se nærmere UL } 19, stk. 5, jfr. § 26.

12 Retsudvalgeta betænkning af 11.6.1992 over lovforslag L 257 af 1.4.1992. Lovforslaget blev
vedtaget af alle partier undtagen SF og Det Radikale Venstre.

13 Socialdemokratiets ordfører, Dorte Bennedsen, under 1. behandlingen den 8.4.1992.
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blive udvist... Vi har stribevis af eksempler - f. eks. fra Kvindehjemmet på
Kastelsvej, som jeg tror alle kender - på kvinder, der kommer i den her
situation... Det er ultimativt, vi kan ikke lade de kvinder i stikken på den
måde.''4

'[D]e kvinders Situation, som der her er tale om, kvinder, som, hvis man
forlanger fristen fra 2 til 4 år, låses yderligere fast i forhold for en meget lang
periode, som er aldeles uværdige for dem, som derfor er meget ulykkeligt
stillede i dette land, hvor de ikke kan komme ud af forholdet, og meget
ulykkeligt stillet, hvis de skal vende tilbage til deres hjemland.

Justitsministeren advarede i Folketinget generelt 'meget stærkt imod i forbindelse
med en sådan bestemmelse at have for mange dispensationsmuligheder1.

"I forbindelse med et ægteskab, som opløses efter 3 år, vil der altid vare nogle
særlige omstændigheder af en eller anden karakter, må man gå udfra. Derfor
er der her typisk tale om et område, hvor regelfastsættelsen bør vare meget
klar, for at den kan håndhaves og administreres på en korrekt måde, og uden
det giver anledning til altfor mange skøn. Jeg mener, at Folketinget må vare
klar i sin definition af anvendelsesområdet''.'

Justitsministeren erkendte, at der er tragiske sager vedrørende kvinder, der har
været udsat for vold, men var ikke tilbøjelig til at tillægge dette forhold
selvstændig betydning.

'Jeg erkender fuldt ud, at det kan vare menneskeligt set meget belastende og
meget vanskelige sager. Men man skal huske på, at det, vi tager udgangspunkt
i, er tilknytningsforholdet til Danmark. Endelig er der jo de almindelige
straffebestemmelser; hvis en agtefælle er voldelig overfor sin hustru eller
samlever, er det noget, der i givet fald er omfattet afstraffeloven. "*7

Justitsministeren oplyste senere i et svar til Retsudvalget, at der ikke efter praksis
forekom automatisk udsendelse." Uanset ministerens oplysning fandt
udvalgsflertailet anledning til at betone, at det ved afvejningen af de hensyn, der
taler imod inddragelse af opholdsretten bør tillægges betydelig vægt, om samlivet
ophører på grund af ægtefællens voldsudøvelse mod kvinden. Det var en
udtrykkelig forudsætning, 'at det i den enkelte sag kan godtgøres, at kvinden har
været udsat for fysisk voldsudøvelse fra den herboende ægtefælles side, at denne
voldsudøvelse er den reelle årsag til samlivets ophævelse, og at kvinden ikke kan
vende tilbage til en tålelig tilværelse i hjemlandet'.

Samlivsophæyelse som følge af 'fysisk' vold
Det skal næppe forstås bogstaveligt - og i hvert fald ikke som udtryk for noget
velovervejet, når det nævnte flertal i Retsudvalget har opstillet den udtrykkelige
forudsætning, at kvinden har været udsat for 'fysisk' voldsudøvelse.

For det første optræder den nævnte passus udelukkende i ganske bestemt
sammenhæng, hvor det egentlige anliggende for udvalgsflertailet utvivlsomt har

14 Centrumdemokraterne« ordfører, Mimi Jakob«», uoder 1. behandlingen.

15 Det Radikale Venstres ordfører, Niels Helveg Petersen, uoder 1. behandlingen.

16 Justitsministeren, Erik Nina-Hansen, under 1. behandlingen.

17 Justitsministeren, Erik Ninn-Hansen, under 1. behandlingen.

18 Justitsministerens svar på Retsudvalget« spørgsmål or. 2, 9 og 21 vedrørende lovforslag L 157.
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været at fastlægge en norm vedrørende bevisbyrden. Baggrunden herfor er
udtrykkeligt angivet som ønsket om at undgå 'administrative vanskeligheder og
muligheder for omgåelse1. Det skal være godtgjort, at den herboende ægtefælle
har været voldelig mod kvinden. Det har formentlig næppe været udvalgsflertallets
tanke med denne passus at bidrage til en præcisering af det i sammenhængen
relevante voldsbegreb, og det er muligvis en lapsus, at man - så at sige i
forbifarten - har omtalt en specifik form for vold, nemlig den fysiske.

For det andet er den bestemmelse i udlændingeloven, hvori forskellige
afvej ningsmomenter er opregnet, ikke udtømmende. Det ville være ulogisk at
indlægge en særlig begrænsning i bestemmelsen, således at kun visse personligt
belastende faktorer kunne tages i betragtning, mens der skulle ses helt bort fra
andre former for overgreb, selv om disse måtte være lige så traumatiske og direkte
medvirkende årsager tu samlivets ophør.

For det tredje ville det være ganske selvmodsigende at tolke udvalgsflertallets
bemærkninger således, at man skulle have ønsket at begrænse de hensyn, som kan
inddrages i afvejningen af, om kvindens midlertidige opholdstilladelse skal
inddrages til visse typer af voldelig adfærd. Hovedsigtet var for de pågældende
medlemmer af Retsudvalget det stik modsatte.

De nævnte forarbejder giver på nævnte baggrund kun grundlag for at fastslå, at
der ikke kan indvendes noget imod inddragelse af kvindens opholdstilladelse, hvis
det ikke er godtgjort, at hun - i en eller anden forstand - har været udsat for vold,
og at samlivets ophør skyldes denne vold. Derimod kan man ikke med rimelighed
hævde, at der i forarbejderne er sket nogen præcisering af voldsbegrebet på en
måde, der skulle kunne bevirke, at anden vold end 'fysisk' voldsudøvelse ikke kan
indgå som et moment i afvejningen af de hensyn, der er afgørende for, om
opholdstilladelsen skal inddrages.

Principperne bag reglerne i udlændingelovgivningen
En nærmere fastlæggelse af det voldsbegreb, som er det relevante i den givne
sammenhæng, må ske ud fra overvejelse af de forskellige delformål med reglerne i
det samlede regelsæt.

Hver stat kan som udgangspunkt forbeholde retten til ophold på sit tern ton urn for
egne statsborgere. Der er ikke nogen folkeretligt beskyttet ret til
farniliesammenføring.* Den folkeretlige anerkendelse af princippet om familiens
enhed* fraviger ikke grundlæggende dette udgangspunkt, men modificerer det i en
vis forstand. Reglerne om respekten for familielivet indebærer ikke en almen
forpligtelse for en stat til at respektere et ægtepars valg af fælles bopæl i netop det
pågældende land og til at acceptere ægtefællernes etablering i landet, selv om de
ikke begge har statsborgerskab. Der skal principielt være tale om personer, der
opfylder de betingelser, som staten normalt kræver opfyldt, for at man kan
opholde si$ i landet De menneskeretlige regler forpligter imidlertid den cnkrlte
stat til at give dispensationsadgang med henblik på tilfælde, hvor en person hur
haft et længerevarende ophold hos og en reel tilknytning til en herboende penon

19 Jfr. § 26: 'hensyn til, om [udsendelse] mi antages at virke særlig belastende, navnlig pé f rund
af...1 .

20 Se f.eks. Peer Lorentzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier, Deo Europeiske
Menneskerettighedskonvention ined kommentarer, Jurist- og Økonomforbundeta ForUf i <*** •
238.

21 Jfr. saledes Der Europeiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 (om respeåu» fcw
familielivet) og artikel 12 (om giftefærdige personers ret til at indgå ægteskab og stift« i w a i » i
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Den danske stat har fundet det rigtigt at lade visse fastboende personer få deres
partnere hertil. Det overordnede hensyn bag adgangen til denne form for
familiesammenføring er at tilgodese her i landet fastboende personers interesse i at
kunne leve her sammen med en partner også i tilfælde, hvor partneren er
udlænding. Dette skyldes ikke umiddelbart et hensyn til den udefra kommende
partner, men et hensyn til den her fastboende, som uden en sådan ordning ville
være henvist til at forlade landet for at kunne leve sammen med sin partner, og
noget sådant ville ikke altid være muligt, idet partnerens hjemland måske
udelukker eller begrænser adgangen hertil. Adgangen til denne form for
familiesammenfønng vil ofte opleves som et gode af den udefra kommende
partner, men dette er kun en afledt og sekunder virkning af, at nationalstaten
imødekommer visse herboendes behov.

I de tilfælde, hvor samlivet efter en vis tid ophører, er den udefra kommendes
fortsatte opholdstilladelse afhængig af, hvor længe vedkommende har været her.
Som nævnt vil et ophold af kortere varighed som udgangspunkt indebære, at den
tidsbegrænsede opholdstilladelse inddrages. Udgangspunktet kan imidlertid
fraviges, bl.a. ud fra en skønsmæssig bedømmelse af betydningen af, at kvinden
har været udsat for vold.

Med henblik på fastlæggelsen af, hvad voldsbegrebet i nærværende sammenhæng
dækker, er det hensigtsmæssigt at rejse det spørgsmål, hvad intentionen egentlig er
bag lovgivningsmagtens «erlige forbehold vedrørende tilbageholdenhed med
inddragelse af voldsramte kvinders midlertidige opholdstilladelse.21

Umiddelbart kunne man gøre den opfattelse gældende, at det ikke kan gøre nogen
forskel i bedømmelsen af vedkommendes stilling i henseende til opholdstilladelse,
om hun har været udsat for vold i samlivet. Det er ikke umiddelbart givet, at dette
spørgsmål har betydning i tillæg til den overordnede bedømmelse af, om
vedkommende har mulighed for at vende tilbage til en anstændig tilværelse.

Nogen vil eventuelt være tilbøjelige til at anlægge den anskuelse, at to personer
ved indgåelse af et samliv altid risikerer, at dette ikke holder. For en part i et
samliv kan det derfor være risikabelt at 'brænde broerne bag sig', at give afkald
på den tryghed og de iivsudfoldelsesmuligheder, som er givet i
udgangssituationen, til fordel for usikre forhåbninger i den fremtidige
livssituation. Mange ægteskaber og parforhold opløses, og et brud kan stille en
svag part meget dårligt, bl.a. som følge af at vedkommende kan have afvist andre
livsmuligheder for at indgå i forholdet. Dette betragtes normalt som et led i 'livets
risiko', en del af dette at træffe visse beslutninger i tilværelsen, at satse eller
ligefrem tage chancer, når en ny tilværelse påbegyndes. Går det ikke som håbet,
er det bare ærgerligt - måske noget der påkalder sig almindelig medmenneskelig
forståelse og medfølelse, men ikke noget der i sig selv giver adkomst til særlige
ydelser fra andre eller fra samfundet. Sådanne vil være afhængige af behov mere
end af baggrund. Voldsramte kvinder har selvsagt mere behov for krisehjælp end
ikke-vpldsramte kvinder, men hvorfor skulle voldsramte indvandrerkvinder
egentlig være mere berettiget til ikke at få inddraget deres opholdstilladelse end
ikke-voldsramte indvandrerkvinder, hvis ægteskab eller samliv går i stykker?
Vanskelighederne i forbindelse med en tilbagevenden til hjemlandet kan være lige
store for de to grupper. Også den indvandrerkvinde, der efter et års mere eller
mindre vellykket samliv må se i øjnene, at dette af helt udramatiske årsager ikke
holdt, kan have svært ved at vende tilbage til udgangspunktet, dels på grund af

22 I den følgende del af teksten anvendes gennemgående udtrykket 'kvinden' og 'bua' om den
krænkede put. Fordeungen af rollerne vil typisk være den, at det er m«ndfot som er voldelig over
for kvinden. Den mod saft« rollefordeling lun dog formentlig forekomme, og en knenket mand bør
i givet fald behandlet efter samme retningslinier, som dem der følge« for kvinden vedkommende.
Pi grund af kulturtraditioner mv. vil en mands stilling ved en udsende!» dog typisk ikke vere sA
vanskelig som en kvinde«.
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kontrasten til de eksistensmuligheder, hun er blevet bekendt med her, dels på
grund af den forringede status, som det brudte samliv vil indebære i hjemlandet.

Svaret på det stillede spørgsmål må være, at når et land tilgodeser fastboende ved
at give dem - mere eller mindre fri - adgang til at få deres ægtefæller/samlevere
hertil, så opstår der særlige forpligtelser over for disse udefra kommende
personer. Disse forpligtelser omfatter som udgangspunkt beskyttelse mod, at
personen med den oprindelige tilknytning undertrykker den udefra kommende
ægtefælle/samlever i strid med almindelig dansk lov. Indvandrerkvinden er i
princippet beskyttet af lovgivningen mod partnerens overgreb på samme måde som
en kvinde med dansk indfødsret. Den opholdstilladelse, som hun har fået for at
tilgodese den her fastboendes ønske om familiesammenføring, bevirker imidlertid
yderligere, at den danske stat samtidig har påtaget sig et særligt ansvar for hendes
ve og vel, også i tiden efter samlivets ophør.

Lovgivningsmagten har med de nugældende regler i udlændingeloven erkendt, at
der må vises særlig omsorg for den indvandrerkvinde, som har afskrevet sin
tidligere tilværelse for at komme her til landet, hvis hendes nye tilværelse har
været præget af misbrug, overgreb, udnyttelse eller undertrykkelse. Dette gælder i
udpræget grad, hvis beslutningen om hendes skift af tilværelse i det væsentlige er
truffet af andre, dvs. familierne. I tilknytning til adgangen for visse fastboende til
at få ægtefæller/samlevere hertil udefra opstår der en særlig forpligtelse til at
undgå, at den indvandrerkvinde, der som følge af denne adgang har været udsat
for udprægede overgreb, sendes ud til en kummerlig tilværelse.

Lovgivningsmagtens intention med de nævnte bestemmelser har været at undgå, at
indvandrerkvinder bringes her til landet for først at leve som undertrykte af deres
mænd og for derefter at blive sendt tilbage, når det passer manden. Det er ikke
alene en mandlig partners 'fysiske' voldsudøvelse i snæver forstand, der kan være
middel til og bestanddel af en sådan undertrykkelse. Det kan også være andre
'voldelige' adfærdsformer, hvoraf en række vil kunne af grænses mere eller mindre
præcist med udgangspunkt i straffelovgivningens gemingsbeskrivelser, se nærmere
nedenfor.

Internationale menneskerettighedsstandarder
Lovgivningsmagtens intentention må i øvrigt tolkes i lyset af relevante
internationale standarder. Det voldsbegreb, der opereres med i sådanne, er typisk
ganske vidt, hvilket også i disse sammenhænge er forklarligt ud fra de forskellige
folkeretlige instrumenters overordnede formål.

I tilknytning til FNs konvention af 1979 om afskaffelse af diskrimination mod
kvinder blev det i 1992 i bemærkningerne til en anbefaling fastslået, at kønsbaseret
vold mod kvinder forhindrer dem i at udnytte deres rettigheder og friheder på lige
fod med mænd. Som kønsbaseret vold ('gender-based violence1) betragtes
handlinger, der påfører eller kan påføre kvinden fysisk, mental eller seksuel skade
eller lidelse, samt trusel herom, tvang og 'anden frihedsberøvelse1.2*

Som yderligere eksempel på en international standard, der opererer med et
ganske vidt voldsbegreb skal nævnes FNs konvention af 1984 mod tortur og
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Konventionens definition af begrebet 'tortur' omfatter bl.a. visse former for
'psykisk vold'. Tortur er efter omstændighederne 'enhver handling, ved

23 Jfr. FNs komité til afskaffelse af diskrimination mod kvinder, General Rekommendation 19,
January 1992. Samme definition er lagt til grund i FNs generalforsamlinga deklaration af
20.12.1993 om afskaffelse af vold mod kvinder, samt FNs generalforsamlings resolution af samme
dato om vold mod kvindelige indvandrer«.
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hvilken stærk smerte eller Lidelse, fysisk eller psykisk, bevidst påføres en
person'.1* Denne beskrivelse kan give anledning til visse fortolkningstvivl, men
de af konventionen omfattede handlinger vil formentlig alle være strafbare
efter forskellige bestemmelser i den danske straffelov.

Voldsbegrebet i anden lovgivning uden for strafferetten
Begrebet vold optræder i mange sammenhænge i straffeloven, i særlovgivningens
straffebestemmelser samt i anden lovgivning, hvor andre retsvirkninger end straf
er angivet. I en lang række sammenhænge har lovgivningsmagten anvendt
vekslende, men gennemgående forholdsvis vide voldsbegrebcr. Dette gælder ikke
mindst i forbindelse med den retlige regulering af forurettede parters retsstilling på
forskellige områder.

Ved fastlæggelsen af retsplejelovens regler om beskikkelse af såkaldt
bis tandsadvokat for forurettede i forbindelse med voldtægt og vold har
lovgivningsmagten klart lagt til grund, at der efter sammenhængen kan være
behov for at opfatte voldsbegrebet temmelig vidt. Den nærmere bestemmelse heraf
beror på en samlet politisk afvejning af bl.a. voldsofres behov over for
økonomiske og administrative hensyn. Retsplejelovens ordning" er blevet den, at
beskikkelse af bistandsadvokat er obligatorisk i visse sædelighedssager3* og
fakultativ i visse andre sager om sædelighedsforbrydelser37 samt i visse
'voldssager'.3 Det er betegnende, at der ved afgrænsningen af 'voldtægtssager' og
'voldssager' i denne sammenhæng er inddraget typer af forbrydelser, som ikke
ville være omfattet af disse begreber i mere snæver forstand. Retsplejeloven
benytter ikke udtrykkene, men opregner de relevante paragraffer. I forarbejderne
til retsplejelovens bestemmelse benyttes udtrykkene imidlertid som
samlebegreber.* Reglerne om fakultativ beskikkelse af bistandsadvokat er udformet
ud fra den opfattelse, at det ikke er muligt generelt at udpege en gruppe af
sager, hvor beskikkelse altid bør ske. Lovgivningsmagten har-derfor overladt
til domstolene at foretage en konkret vurdering af forurettedes behov.

Retsplejeloven indeholder desuden en særlig bestemmelse om dørlukning efter den
forurenedes begæring i visse sædelighedssager.1* Denne bestemmelse omfatter de

24 S« aacrmero konventionens artikel 1 ,1 . afsnit, som også beskriver de øvrige nødvendige
elementer i begrebet 'tortur', herunder handlingens fonnål.

25 Se nærmere rpl. § 741 a. Bestemmelsen blev indført i 1980 og dens anvendelsesområde blev
udvidet med lov 730, 1988, hvilket skete med udgangspunkt i forslagene i betænkning 1102/1987
om den forurettede« stilling i voldtægts- og voldsuger.

26 Sager vedrørende incest (S 210), voldtægt (§ 216), voldtægtalignende forhold (§ 217 og } 218,
stk. 2) samt de groveste typer af overgreb mod børn (§ 222, stk. 2, 2. led, og f 223, stk. I).

27 Sager vedrørende overgreb mod psykisk afvigende personer (f 218, stk. 1), overgreb mod
personer i afhængighedsforhold (§§ 219-220), svig (§ 221), mindre grove overgreb mod Knu i $
222, stk. 1 og stk. 2, 1. led, samt § 223, stk. 2) og blufærdighedsknenkelse ( } 232).

28 Sager vedrørende overfald på tjenestemand (§ 119), drabsforsøg (9 237, jfr. $ 21), forskellige
legemsangreb (§} 244-246), uagtsom grov legemsbeskadigelse (J 249), hensættelse i hjælpel*»
tilstand mv. (§ 250), ulovlig tvang (§ 260), frihedsberøvelse ( } | 261-262), eller røven (} 2S8)

29 Se f.eks. betænkning 1102/1987 s. 147 f. I betænkningen benyttes også udtryk som
forurettede i voldssager m.v.' (således s. 161) og'sager med elementer af vold'(s . 170).

Justitsministeriets udvalg vedrørende forurettedes stilling mente ikke at kunne foretage eo M I «
afgrænsning af, hvilke voldssager, der må betegnes som 'grovere7af ikke-bagatelagtig bulkier

30 Se nærmere rpl. $ 29, stk. 6. Bestemmelsen blev indsat ved lov 730, 1988.



samme sædelighedsforbrydelser som dem, der giver anledning til obligatorisk
beskikkelse af bistandsadvokat.

Retsplejelovens bestemmelse om referat- eller navneforbud indeholder ikke
nogen henvisning til udvalgte bestemmelser i straffeloven, men nævner mere
alment hensynet til at beskytte nogen i sagen mod 'en ufornøden krænkelse.31

Det samme gælder retsplejelovens bestemmelse om afhøring af forurettede
uden tiltaltes tilstedeværelse."

Efter offererstamingsloven yder staten erstatning til ofre for visse forbrydelser."
Der er et retskrav på erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved
overtrædelse af straffeloven.14 Offererstatningslovens bestemmelse herom er altså
ikke begrænset til at angå skader forvoldt ved bestemte voldsforbrydelser, endsige
forsætlig vold, men overtrædelser af særlovgivningen er i princippet holdt
udenfor. Lovens væsentligste formål er imidlertid at sikre voldsorre erstatning.

Den offentlige sygesikring yder tilskud til psykologisk behandling ved psykolog til
bl.a. røveri-, volds- og voldtægtsofre. Bestemmelserne herom findes i en
bekendtgørelse, som ikke nærmere præciserer, hvad der ligger i de anvendte
begreber.3* Den fornødne afgrænsning forudsættes at foregå derved, at ydelse af
tilskud i princippet kun kan ske, når der foreligger en skriftlig henvisning fra en
læge.M

I ægteskabsloven37 blev der i 19873* indsat en bestemmelse om, at en ægtefælle har
ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet 'forsætlig vold af grovere

31 Se nærmere rpl. § 31, stk. 3.

32 Se nærmere rpl. 9 848, stk. 1.

33 Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (lbk.) 470, 1985.

34 Jfr. Offererstatningsloven i 1, stk. 1, 1. pkt.

35 Bkg. 562, 1992 om forsøgsordning med tilskud til psykologbefaandliag for voldsofre og andre
særligt udsatte grupper, jfr. 9 1.

36 Jfr. nærmere bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

37 Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 148, 1991.

38 Lovforslag L 154 blev stillet som pnvat forslag af Det Radikale Venstre. Det blev ensstemmig
vedtaget som lov 223, 1987. Bestemmelsen har faet sin nuværende udformning med baggrund i et
forslag i ægteskabcudvalgeU betænkning 697/1973. Et mindretal i ægteskabcudvalget havde i
øvrigt tilkendegivet den opfattelse, at den daværende bestemmelse om vold som skilsmissegrund
helt burde ophæves, bl.a. fordi det mitte betragtes som 'diskutabelt, om 'fysisk vold' bør have en
anden betydning end 'andelig vold' (s. 19).

9



karakter1 over for denne eller børnene.* Den nærmere fastlæggelse af det her
anvendte voldsbegreb er overladt til domstolene.** Under debatten i Folketinget
fremkom der flere tilkendegivelser vedrørende omfanget af det benyttede
voldsbegreb. Interessen kom imidlertid til at samle sig om at få fastslået, at volden
skal have været forsætlig.41

'Vi er faktisk af den opfattelse, at enhver form for vold er uacceptabel, og
derfor mener vi egentlig, at ordene 'af grovtre karakter' ber udgå, "*
"Jeg synes, det er en urimelig situation, at man som voksent menneske skal

finde sig i at vare i et ægteskab, hvis man føler, at man er blevet groft kranket
enten fysisk eller psykisk... Jeg er bekymret over en fastholden af begrebet
forsæt. Jeg brugte i mit første indlag ordet krankelse, og jeg synes, det må
vare det, der er afgørende, nemlig at man som menneske føler sig kranket af
den behandling, man kommer udfor af et andet menneske. *"

"Vi er glade for, at det understreges, at det skal vare forsatlig vold og grovere
vold. Vi er ikke tilhangere af, at man skal kunne opnå hurtigere skilsmisse
generelt, for det tror vi kan medføre lige så mange problemer den anden vej. ""

"Ordet 'forsatlig' er kommet ind, og det kan jeg vare godt tilfreds med også,
fordi forsatlig vold er ganske nøje defineret i forhold til det tilfældige uheld,
hvor der ikke har ligget andet end netop uheldet bag. "**

Meddelelse af skilsmisse på det omtalte grundlag er ikke betinget af, at den
voldelige ægtefælle er dømt for forholdet, men det må kunne godtgøres, at volden
er udøvet, hvilket f.eks. kan ske ved fremlæggelse af lægeerklæring.

Visse love regulerer spørgsmålet om indskrænkninger i en persons rettigheder på
baggrund af 'voldelig' adfærd.

I arveloven findes der en bestemmelse om fradømmelsc af arveret.** Bestemmelsen
omfatter bl.a. 'den, der har forsøgt at dræbe en slægtning i opstigende linie, øvet
vold mod eller groft fornærmet ham eller truet ham på strafbar måde1. Det ses let,
at det her benyttede voldsbegreb er forholdsvis omfattende.

"Udtrykket ' groft fornærmer' er ikke ... narmere bestemt efter sin strafbare
kvalitet og ikke indskrænket til egentlige ærefornarmelser. Også grov vanrøgt,

39 Bestemmelsea står t den den nugældende ægteskabslov § 34, stk. 1.
Paragrafbetegnelseii blev ved lov 209, 1989 rndret fra tidligere } 39. Bestemmelsen omfatter også
registrant partnerskab, jfr. lov 372, 1989 § 5.

40 Det antages af linda Nielsen og Vibeke Vindeløv i Karnovi lovsamling, at der herved kan
lægge« vegt pi, om volden hu veret farlig eller har medført vesentlig skade samt pi, om der hu-
været tale om gentagne forhold, således at den anden ægtefælles eller børes tryghed ved at bo
sammen med den voldelige ægtefælle for alvor' er anfægtet.

41 Se saledes Retsudvalgets betænkning af 26.3.1987 vedrørende lovforslag L 154. Kravet om
forskellighed indgik i ægteskabsudvalgeU forslag fra 1973, men ikke i det oprindelige forslag fra
Det Radikale Venstre.

42 Den socialdemokratiske ordfører Joanna Rønn under 1. behandlingen den 13.2.1987.

43 SFs ordfører Ebba Strange under 1. behandlingen.

44 Kristeligt Folkepartis ordfører Inger Stilling Petersen under 1. behandlingen.

45 Bernhard Baunsgaard som ordfører for forslagsstillerne under 2. behandlingen.

46 Arvelov (Ibk.) 584, 1986 » 36.
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strfl. § 213, og hensættelse i hjælpeløs tilstand, strfl. § 250 omfattes af
udirykket, hvis nærmere forståelse er overladt til domstolenes skøn.

I restaurationslovgivningen er der regler, der sigter mod udelukkelse fra visse
hverv af personer, der har udvist 'en sådan adfærd', at der er grund til at antage,
at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på forsvarlig/betryggende måde.
Loven specificerer ikke nærmere, hvilken slags adfærd, der skal være tale om. I
bestemmelsens forarbejder er det nævnt, at hvor der virker dørmænd, kan der
være risiko for, at der opstår uroligheder eller voldelige situationer.
Godkendelseskravet kan udstrækkes til at gælde andre ansatte end dørmænd, hvor
det er nødvendigt for at imødegå kriminalitet i bestemte restaurationsmiljøer.
Forarbejderne nævner, at godkendelse eksempelvis vil kunne nægtes eller
tilbagekaldes, hvis en person er involveret i voldskriminalitet eller andre strafbare
handlinger såsom hælerivirksomhed eller narkokriminalitet. Det uddybes ikke,
hvad der er tænkt på med begrebet voldskriminalitet, men det kan udledes af
sammenhængen, at der må være tale om et ganske vidt voldsbegreb.

Efter flere love kan der ske frakendelse af visse rettigheder, hvis en person har
gjort sig skyldig i skade på en anden person eller forvoldt fare herfor. Dette
gælder således frakendelse af førerbevis efter færdselslovens regler* og
frakendelse af jagttegn efter jagtloven."

Retsplejeloven indeholder en særlig bestemmelse om såkaldt
'retshåndhævelsesarresf. Denne fik i 1987 en tilføjelse om varetægtsfængsling i
voldssager mv.n Bestemmelsen har sin baggrund i en offentlig debat om
behandlingen af 'voldsmænd' forud for tiltale og dom.n Den anvendte lovteknik
indebærer, at kriminalitetskravet i forbindelse med dette straffeprocessuelle
tvangsindgreb er angivet ved opregning af en række straffelovsbestemmelser,
herunder også bestemmelser udover, hvad der må opfattes som vold i mere snæver
betydning. Fastlæggelsen af det i denne sammenhæng benyttede voldsbegreb har
givet anledning til en del debat.54

47 Otuf H. Krmbbe, Borgerlig straffelov og Lov om ikrafttræden af Borgerlig Straffelov, 4.
kommenterede udg. 1947, ad den tilsvarende bestemmelse i den daværende ikrafttrsedelseslov §
14.

48 Der gælder således regler om godkendelse af bevillingshavere, bestyrere og andre ansatte eller
bestemte kategorier af ansatte i virksomheden, f.eks. dørmænd. Se nærmere restaurations- og
hotellov 256, 1993 § 15. Et godkendelseskrav af samme art stilles i lov om vagtvirksomhed 266,
1986f2,jfir. § 7 .

49 Jfr. færdselslov Gbk.) 735, 1992 § 116.

50 Jagtlov 269, 1993 § 55, stk. 1.

51 Jfr. rpl. § 762, stk. 2, nr. 2, som affatte« ved lov 386, 1987.

52 Forarbejderne omfatter Strafferetsplejeudvalgets betænkning 978/1983 om varetægtsfængsling i
voldssager.

53 Det drejer sig om bestemmelser vedrørende overfald på tjenestemand (§ 119, stk. 1).
forsætlige legemsangreb {§§ 244-246), hensættelse i hjælpeløs tilstand mv. (§ 250), hensynslaa
fareforvoldelse (§ 252).

54 Saledes fremsatte daværende justitsminister Erik Ninn-Hanaen lovforslag L 100, 1991 med
henblik på at få bestemmelsen« område udvidet til at omfatte uagtsomt manddrab i forbindelse med
spirituskørsel. Tilsvarende lovinitiativer er forekommet ved tidligere lejligheder.
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Vold mr. i strafferetten
Efter ovenstående gennemgang er det tydeligt, at voldsbegrebet på en række
lovområder er temmelig vidt, og at dets nærmere afgrænsning kan variere betydeligt
med sammenhængen. Det fremgår også, at der med udgangspunkt i strafferetten er
betydelige variationsmuligheder for sådanne afgrænsninger.

De strafferetlige standardværker på området er Knud Waaben, Strafferettens
specielle del, 4. reviderede udg., G.E.C.Gads Forlag, 1994, samt Vagn Greve,
Asbjørn Jensen, Bent Unmack Larsen, Per Lindegaard & Gorm Toftegaard
Nielsen, Kommenteret straffelov. Speciel del, 5. omarbejdede udg., Jurist- og
Ølconomforbundets Forlag, 1994. Krydshenvisninger imellem straffelovens
paragraffer kan også findes i Jørn Vestergaard, Straffeloven med henvisninger og
sagsregister, 11. reviderede udg., G.E.C.Gads Forlag, 1993.

Der skal herefter redegøres for de straffebestemmelser, som umiddelbart må antages
at være af størst betydning ved en fastlæggelse af det voldsbegreb, som er relevant i
forbindelse med spørgsmålet om inddragelse af voldsramte kvinders opholdstilladelse.

I mange af straffelovens kapitler om de enkelte forbrydelser, er der bestemmelser,
der angiver 'vold' som en bestanddel af et strafbart forhold, f.eks. i kapitlerne om
seksuai- hhv. berigelsesforbrydelser. Derimod er der strengt taget ikke nogen
paragraf, der udelukkende handler om vold. Tre paragraffer kriminaliserer
imidlertid forskellige grader af försåtlige legemsangreb, og et legemsangreb vil
typisk foreligge som voldsudøvelse, sådan som det også udtrykkeligt er forudsat i
§244.

§ 244. Den, der øver vold mod eller på anden måde angriber en andens
legeme, straffes ...

De følgende to bestemmelser fastsætter højere strafferammer- for legemsangreb,
som er af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller indebærer mishandling, eller
som indebærer, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder.

Lidt forenklet siges de tre paragraffer i fagsproget at handle om
'ordinær1/'simpel', kvalificeret hhv. særlig grov vold.

Ifølge § 244 er normalstrafferammen bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 ir og 6
måneder, i § 245 er strafferammen fængsel indtil 4 år, i § 246 fængsel mdul A Ir.

Det fælles kendemærke for de strafbare legemsangreb er, at der er tale om en
fysisk krænkelse af en persons legeme.

Den form for vold, som i fagsproget betegnes som 'ordnærVsimpel1, er ikke
nærmere defineret i straffeloven. En nærmere præcisering med henblik pi
grænsetilfælde må foretages i praksis og i den strafferetlige litteratur.

"Der må kræves et ikke helt ubetydeligt indgreb mod en andens legeme,
iværksat ved midler som slag, skub, førergreb, benspænd, kast med gemurxje
der rammer den anden etc. Det er ikke tilstrækkeligt at en person gnber en
anden i armen, giver ham et let puf eller tvinger ham tilbage ved al u^c TO* le
skridt fremad eller ved at lukke en dør. Heller ikke en truende holdning t^n
udgøre vold. På den anden side kræves det ikke at den fysiske aggreuuKi ^±r
efterladt spor i form af rifter, buler, røde eller blå mærker o.l. eller h*i
fremkaldt smerte. Der kan dog tænkes tilfælde hvor kriteriet smerte ind^ir i
afgrænsningen, fx. hvis en person tager et så kraftigt greb om en anOcn ii .k-t
gør ondt... Forstyrrelse af en anden ved fremkaldelse af frastødende.



urovækkende eller sårende indtryk falder uden for § 244.""

Legemsangreb foretaget på anden måde end ved vold kan f.eks. være udøvet ved
afklipning af hår, fremkaldelse af en forgiftningstilstand, oversprøjtning med
vand."

I lovovertrædelser, hvori vold indgår som en bestanddel af det strafbare
forhold, vil også de netop nævnte legemsangreb udøvet 'på anden måde1 være
omfattet, selv om dette ikke udtrykkeligt fremgår af loven. Ved sådanne
strafbare forhold vil der typisk være tale om, at volden anvendes som middel
til at opnå en bestemt type af formål, f.eks. en krænkelse af den personlige
frihed, jfr. § 260 om ulovlig tvang; en krænkelse af kønsfnheden, jfr. § 216
om voldtægt; en uberettiget vinding, jfr. 5 288 om røveri. Der kan også være
tale om at fastsætte en skærpet strafferamme for vold udøvet mod bestemte
angrebsobjekter, f.eks. indehavere af offentlig myndighed, jfr. § 119 om
overfald på en tjenestemand mv.; angreb på vidner o.a., jfr. § 123; angreb
mod kongen, jfr. § 115.

Det er også strafbart at udøve vold under slagsmål. I princippet er det ligeledes
strafbart at øve gengæld mod en angriber. I begge slags tilfælde kan straffen for
'ordinær1 vold dog under særlig formildende omstændigheder bortfalde, jfr. §
85."

Bestemmelsen om kvalificeret vold omfatter visse former for 'psykisk vold1. Indtil
1989 var det strafbare gerningsindhold beskrevet som tilføjelse af 'skade på
legeme eller helbred'. Det er fast antaget, at den daværende bestemmelse
omfattede psykiske skader såsom chok, traumer o.lign., hvis tilstanden var
fremkaldt med forsæt. Angrebsmidlet kunne være af en hvilken som helst art. Den
nugældende bestemmelse har en anderledes ordlyd, idet den handler om den, 'som
udøver et legemsangreb' af særlig kvalificeret art, se nærmere ovenfor. Der har
ifølge forarbejderne til den nye bestemmelse ikke været tilsigtet nogen
realitetsændring med hensyn til bedømmelsen af den forsætlige tilføjelse af skade
på den angrebnes psykiske helbredstilstand, som således stadig er omfattet.*

Paragrafferne om forsætlige legemsangreb står i straffelovens 25. kapitel om
forbrydelser mod liv og legeme. I samme kapitel står bestemmelserne om de
försåtlige drabsforbrydelser, hvoraf først og fremmest § 237 om forsætligt
manddrab har betydning i nærværende sammenhæng, når den ses i sammenhæng
med reglerne om forsøgsansvar og medvirkensansvar. Drabsforbrydelser må uden
videre opfattes som handlinger, der er omfattet af det her drøftede voldsbegreb. I
nærværende sammenhæng vil dette kunne have praktisk betydning i lyset af
reglerne om strafbart forsøg og strafbar medvirken.

Drabshandlinger kan tænkes udført ved hjælp af psykiske virkemidler. Hvis
gerningsmanden har drabsforsæt, vil han f.eks. kunne ifalde ansvar for aflive
eller bortskaffe kæledyr eller at ødelægge eller bortskaffe genstande af
livsnødvendig betydning for den angrebne person. Omend sådanne tilfælde
ikke er af synderlig praktisk betydning i strafferetlig praksis, illustrerer de,
hvorledes 'psykisk vold' kan tages i betragtning i en given sammenhæng.

55 Knud Waabea, Strafferetten* specielle del, 1994, s. 16 f.

56 Se nærmere Waaben a.st.

57 Egentlig straffrihed kan følge af en uskreven grundsætning om ansvarsfritagende samtykke og
af reglerne om nødværge og lovlig retshåndhævelse, jfr. § 13.

58 Se således Straffelovrådet» betænkning 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse s. 150.
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Fn fuldbyrdet drabsforbrydelse vil selvsagt ikke være af relevans for spørgsmålet
om inddragelse af opholdstilladelse, hvis offeret er kvinden selv, men kan meget
vel være det, hvis den dræbte er kvindens barn eller en anden nærtstående.

En tredje gruppe af strafbare forhold, som er behandlet i straffelovens 25. kapitel,
er de såkaldte faredelikter, som er beskrevet i §§ 250-254.

I nærværende sammenhæng er det af særlig relevans at omtale § 252 om
hensynsløs forsætlig farefremkaldelse. Bestemmelsen fastsætter strafansvar for
den, der på 'hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller
førlighed'. Som eksempler på, hvorledes forvoldelsen af livsfare eller fare for tab
af førlighed kan være udøvet på 'hensynsløs måde1, nævner paragraffen, at dette
kan være sket 'for vindings skyld' eller 'af grov kådhed'; men hensynsløsheden
kan altså også foreligge på anden måde. Det ligger i udtrykket 'nærliggende', at
den forvoldte fare skal være åbenbar og væsentlig.

Ved et faredelikt beskriver loven det strafbare forhold således, at det er
fremkaldelsen af en fare for, at nogen kan lide overlast, der er kriminaliseret. På
den måde tilstræbes det at opnå et fremskudt værn mod forvoldeisen af skader.
Forvoldelsen af fare for en vis type af skade er selvsagt mindre alvorlig end
forvoldelsen af skaden som sådan. Heraf kan det imidlertid ikke sluttes, at det altid
er mindre alvorligt at begå et faredelikt end at begå et skadedelikt. En person, der
har været genstand for en fareforvoldende handling af den type, som er nævnt i et
faredelikt, vil under alle omstændigheder være blevet udsat for en krænkelse, og
denne kan i nogle tilfælde være fuldt så følelig og belastende som krænkelsen i
forbindelse med mildere former for 'ordinær' vold. Fremkaldelse af fare ved
omgang ved skydevåben eller stikvåben kan være udtryk for noget sådant, f.eks.
hvis en mand morer sig med at skyde med skarpt om ørerne på sin hustru. Det er i
lyset heraf åbenbart, at en overtrædelse af bestemmelsen om hensynsløs forsætlig
fareforvoldelse er omfattet af det voldsbegreb, som har relevans i forbindelse med
den drøftede regel i udlændingeloven.5*

Af særlig relevans med henblik på det foreliggende spørgsmål kan det være at
nævne, at bestemmelsen om hensynsløs fareforvoldelse for nylig har fået en
tilføjelse om 'den, der på hensynsløs måde gentagne gange eller under i øvrigt
særligt skærpende omstændigheder forvolder fare for, at nogen smittes med en
livstruende og uhelbredelig sygdom1.1* Bestemmelsen tager særlig sigte på
forsætlig forvoldelse af fare for overførsel af HTV-smittc.

De øvrige faredelikter i straffelovens 25. kapitel har næppe større praktisk
betydning i nærværende sammenhæng, men det kan ikke udelukkes, at en
overtrædelse heraf kan antage en sådan voldelig karakter, der gør det nærliggende
at sidestille forholdet med et legemsangreb, altså 'fysisk' vold. Dette kan således
tænkes med hensyn til en overtrædelse af § 250. Paragraffen omhandler dels den,
der 'hensætter en anden i hjælpeløs tilstand', dels den, der 'forlader en under hans
varetægt stående person i sådan tilstand'. Sidstnævnte del af bestemmelsen vil
f.eks. kunne finde anvendelse, hvis en person ikke sørger for, at en alvorlig syg
ægtefælle får den nødvendige hjælp.

De beskyttelsesinteresser, som ligger bag udlændingelovens regler om undladelse
af at inddrage en opholdstilladelse som følge af vold mod kvinden, er af en sådan

59 Mere speciell« faredelikter flades f.eks. i § 180 om kvalificeret brandstiftelse og § 183 om
sprengning mv.

60 Jfr. § 252, stk. 2, som affattet ved lov 431, 1994.
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beskaffenhed, at visse trusler ligestilles med udøvelse af vold. Dette gælder i hvert
fald .en trussel om vold.

I straffeloven findes der en bestemmelse, som vedrører visse sårlig skræmmende
trusler, der er strafbare uafhængigt af, om truslen har været anvendt som middel
til at fremme et bestemt mål. Bestemmelsen omhandler en såkaldt fTedskrænkelse,
der beskrives således:

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig
frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en
strafbar handling, straffes ...

Den del af bestemmelsen, der angår frygt for eget eller andres 'helbred', vil
formentlig typisk finde anvendelse i forbindelse med trusler om alvorlig fysisk
overlast.

Bestemmelsen beskriver et såkaldt adfærdsdelikt, hvilket vil sige, at truslen i det
enkelte tilfælde ikke nødvendigvis skal have haft den direkte virkning at fremkalde
den form for frygt, som angives i paragraffen. Truslen skal derimod have haft en
sådan beskaffenhed, at den efter omstændighederne er egnet til at skabe en sådan
frygt. Det er truslens indhold og grovhed i den givne sammenhæng, der er
afgørende, ikke virkningen i det individuelle tilfælde. Den angrebne skal i
princippet kunne forvente samme strafferetlige beskyttelse, uanset om
vedkommende hører til de mere sarte eller til de mere hårdføre. Der er visse
former for trusler, som ingen skal finde sig i, og strafferetten bidrager med et
værn herimod. Ud fra en tilsvarende betragtningsmåde må det antages, at det
afgørende for, at fremsættelsen af en sådan trussel mod en indvandrerkvinde kan
indgå i beslutningsgrundlaget ved overvejelsen af spørgsmålet om inddragelse af
opholdstilladelse, ikke er, om truslen har fremkaldt frygt for alvorlig overlast,
men mere grundliggende, om den faktisk har været fremsat. Dog vil
beskyttelseshensynet dog alt andet lige være stærkere, hvis kvinden rent faktisk
har levet i frygt på grund af trusler, ikke mindst hvis disse har været hyppige eller
vedvarende.

Krænkelse af nogens 'fred' ved forulempelse af vedkommende er omhandlet i
straffelovens § 265 om polititilhold. Som eksempler på sådanne forulempelser
nævner paragraffen at 'trænge ind på' eller forfølge offeret med skriftlige
henvendelser.

Sådanne forulempelser er ikke i sig selv strafbare, men kan give anledning til
en advarsel fra politiet, og en tilsidesættelse af denne kan bevirke strål am v ar. I
praksis anvendes polititilhold først og fremmest over for mænd, der forulemper
tidligere kvindelige partnere eller bekendte. Det er i princippet optagelsen af
kontakt som sådan, der er afgørende, ikke om denne i sig selv er truende.
foruroligende, fornærmelig, fysisk forulempende eller på anden måde
krankende ud fra de standarder, der i sædvanlige sammenhænge gælder for
omgang med andre personer. Omfattet af bestemmelsen kan være personlig
henvendelse, opringninger, tilsendelse af breve, blomster eller gaver. Det kun
være henvendelsernes antal, der bevirker, at de opleves som ubehagelige eller
forstyrrende. Afgørelsen af, om der er tale om en forulempelse, der er om ranet
af § 265, beror i praksis i vidt omfang på politiets skøn ud fra en konkret
vurdering af sagens faktiske og retlige forhold. Krænkelsen skal typisk v r rc
foregået over en vis periode. En enkelt ophidset episode vil som otten n i e
udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at meddele polititilhold, medmindre den er

61 Jfr. Waabeo, t.st. 3. 206.



af betydelig grovhed.0

Det må antages, at polititilhold kun kan have praktisk betydning i nærværende
sammenhæng, hvis det forud for meddelelsen af et sådant er besluttet at undlade
inddragelse af kvindens opholdstilladelse. Imidlertid er det af relevans at rejse
spørgsmålet om, hvorvidt forulempelser af den type, som er beskrevet i § 265, ber
tages i betragtning ved overvejelsen om inddragelse, selv om de i praksis næppe
rent faktisk ville bevirke et polititilhold, da udgangspunktet i nærværende
sammenhæng er, at parterne har fast samliv på fælles bopæl.

SpøTgsmålet er, om sådanne forhold i sig selv kan være så belastende for kvinden,
at de kan ligestilles med forhold af mere voldelig beskaffenhed. Som
udgangspunkt er det nok ikke nærliggende at forestille sig noget sådant. Helt
udelukkes kan det imidlertid ikke. Man kan måske forestille sig, at manden
konstant opsøger kvinden på hendes arbejds- eller uddannelsessted på en
forstyrrende måde. Man kan også forestille iig, at han i deres privatliv insisterer
på samværsformer, som ud fra en konkret bedømmelse må opleves af kvinden som
stærkt belastende.

Af særlig praktisk betydning er formentlig tilfælde, hvor forulempelsen består i, at
ægtemanden øver 'psykisk terror' mod kvinden i kraft af tilkendegivelser om, at
han vü ophæve samlivet med den virkning, at hendes opholdstilladelse inddrages.
Sådanne forhold vil som udgangspunkt ikke i sig selv være strafbare som
forulempelser efter § 265 eller andre paragraffer. Det kan formentlig ikke
udelukkes, at der i sådanne tilfælde vil kunne være tale om en ligeså stor
belastning for kvinden, som hvis hun er offer for et strafbart overgreb fra mandens
side. Som ovenfor nævnt vil det efter udlændingeloven ikke kunne være udelukket
at tillægge sådanne omstændigheder vægt i forbindelse med spørgsmålet om
inddragelse af opholdstilladelse. De groveste forulempelser af denne type vil
kunne være omfattet af den tidligere omtalte bestemmelse om kvalificeret vold i §
245.

En forulempelse kan have et islæt af diskrimination på grund af race, hudfarve,
national eller etnisk oprindelse. Ytringer med et diskriminerende islæt af denne art
er strafbare, hvis de indebærer, at en gruppe af personer trues, forhanes eller
nedværdiges offentligt mv., jfr. straffelovens § 266 b. Utilbørligt diskriminerende
ytringer fremsat af en indvandrerkvindes partner om hendes race- eller
folkegruppe kan i sagens natur være en stærk belastning. Det er ikke nødvendigvis
afgørende for styrken af denne belastning, om udtalelsen er fremkommet offentligt
eller privat.

Psykiske overgreb kan være strafbare som ærekrænkelser efter bestemmelserne
om 'ringeagtsytringer' og 'sigtelser' i strfl. § 267 og de følgende paragraffer.
Bestemmelsen handler om et såkaldt adfærdsdelikt, hvilket betyder, at det ikke er
afgørende for strafbarheden, om den, der i det enkelte tilfælde udsættes for
ærekrænkelsen, rent faktisk i en eller anden forstand føler sin ære krænket. Det
afgørende er, at gerningsmandens adfærd har en sådan beskaffenhed, at den efter
omstændighederne er egnet til at være krænkende på en tilstrækkelig grov måde.
Det er ytringens indhold og grovhed i den givne sammenhæng, der er afgørende,

62 Se nærmere Jm. cirk. 12.2.1990 om polititilhold, hvorefter politiet i øvrigt ikke bør være for
tilbageholdende med at give tilhold. Se ogsi betænkning 1102/1987 om den forurettede« stilling i
voldtægt»- og voldssager, særligt kap. 7. Justitsministeriets udvalg vedrørende forurettedes stilling
foreslog at forelægge Straffelovrådet et forslag om at gøre visse forulempelser direkte strafbare,
dvs. uden forudgående advarsel til gerningsmanden. Straffelovrådet tog i en udtalelse af 15.2.1988
afstand fra noget sådant, bl.a. under henvisning til den tvivl om gerningsmanden* forsæt, som
ellers ville tunne indtræde.
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ikke virkningen i det individuelle tilfælde. Den angrebne skal i princippet kunne
forvente samme strafferetlige beskyttelse, uanset om vedkommende hører til de
mere sarte eller til de mere hårdføre. Der er visse former for ytringer, som ingen
skal finde sig i, og strafferetten bidrager med et værn herimod.

En ærekrænkende sigtelse er en påstand om et eller andet forhold, som ud fra den
i sammenhængen relevante socialetiske målestok er belastende for den berørte. En
strafbar ringeagtsytring er en i ord eller gerning fremsat groft nedsættende
karakteristik af en anden person. Mange former for sårende, nedsættende,
ufordelagtige, usandfærdige, grovkornede ytringer er ikke så krænkende ud fra en
almen målestok, at der er noget strafferetligt værn herimod.

Den afgrænsning, som i retspraksis foretages af området for strafbare
ærekrænkelser, er i væsentlig grad kontekstbundet, skønsbetonet og præget af
interesseafvejninger, og der kan ikke trækkes skarpe sondringer op mellem det
straffri og det tilladte. I sammenhæng hermed er der grund tu at nævne, at der på
det erstatningsretlige område anerkendes retsvirkninger af freds- og ærekrænkelser
i videre omfang end på det strafferetlige område.

Frihedsberøvelse er strafbar efter strfl. § 261.

"Frihedsberøvelse i lovens forstand forudsætter en indespærring eller lignende
tvungen förbliven på et forholdsvis snævert afgrænset område: i et værelse, et
hus, en institution, en båd, en bil etc."°

En ganske kortvarig tilstand på under et par timer vil normalt ikke kunne betragtes
som strafbar frihedsberøvelse, men vil efter omstændighederne kunne bedømmes
som ulovlig tvang.

Det forekommer temmelig oplagt, at en strafbar frihedsberøvelse udgør et forhold
af en sådan 'voldelig' karakter, at den må tillægges vægt i forbindelse med
overvejelser vedrørende inddragelse af forurettedes opholdstilladelse.

De forskellige strafbare forhold, som er omtalt i det foregående, kan indgå i
såkaldt sammensatte forbrydelser, dvs. forbrydelser der er således beskrevet, at de
omfatter elementer, som er selvstændigt kriminaliseret i en særskilt paragraf. Vold
og trussel om vold kan være bestanddele af sådanne forbrydelser som voldtægt (§
216), ulovlig tvang (§ 260), afpresning (§ 281) og røveri (§ 288). Det må
umiddelbart antages, at sådanne forbrydelser kan tages i betragtning ved
afvejningen af hensyn i forbindelse med spørgsmålet om undladelse af inddragelse
af opholdstilladelse.

Visse af de nævnte forbrydelser omfatter også anvendelse af andre tvangsmidler,
herunder især trussel om betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse, om
fremsættelse af visse typer af sigtelser eller åbenbarelse af privatlivet tilhørende
forhold, f.eks. voldtægtslignende forhold (§ 217), ulovlig tvang (§ 260) og
afpresning (§ 261). Disse forhold kan være af meget forskelligartet
strafværdighed, og der kan næppe siges noget mere generelt om deres betydning i
forbindelse med spørgsmålet om inddragelse af opholdstilladelse, end at det må
være berettiget - og efter omstændighederne endog påkrævet - at tage dem i
betragtning på samme måde som egentligt voldelige forhold. Dette må ikke mindst
gælde trussel om frihedsberøvelse.

63 Waabeo, a. st. s. 42.
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Foruden de allerede nævnte sædelighedsforbrydelser kan der være grund til at
nævne prostitution (§ 199). Der kan tænkes tilfælde, hvor den herboende partner
udnytter kvinden ved mod hendes vilje at gøre hende til objekt for utugt,
deltagelse i pornografiske optagelser, striptease opvisning el.lign. I de groveste
tilfælde pådrager partneren sig derved ansvar for ulovlig tvang, eventuelt i
sammenstød med strafbar blufærdighedskrænkelse (§ 232), og måske tillige
alvorligere vold. I nogle tilfælde vU kvindens stilling imidlertid være så udsat, at
hun kan tvinges uden anvendelse af de tvangsmidler, som ansvar efter straffeloven
forudsætter. Hun føjer sig måske ved at blive stillet over for truslen om ophævelse
af samlivet og deraf følgende udsigt til udsendelse. En sådan form for
undertrykkelse og udnyttelse vil kunne antage en så belastende karakter, at der ved
afgørelsen af spørgsmålet om inddragelse af opholdstilladelse kan være grund til at
ligestille forholdet med egentlig voldsudøvelse. Det kan i den sammenhæng være
vejledende for bedømmelsen, om der er grundlag for, at partneren ifalder ansvar
for ruffen (§ 228) eller alfonsen (§ 229).

Misbrug af kvindens barn ved en seksualforbrydelse kan være en større belastning
for hende end handlinger rettet mod hende selv. Dette gælder ikke mindst, hvis
der er tale om incest (§ 210) eller incestlignende forhold (§ 223), og især hvis
barnet er under den kriminelle lavalder (§ 222). Tilsvarende gælder, hvis barnet
udnyttes til fremstilling af børnepornografi (§ 235).

Der kan tillige være grund til at nævne nogle former for forbrydelser i
familieforhold, som dels kan optræde i sammenhæng med egentlig voldsudøvelse,
dels kan være undertrykkende på måder, der må ligestilles med vold. Udtalte
krænkelser af familieretlige pligter er strafbare efter S 213 om en persons 'vanrøgt
eller nedværdigende behandling' af vedkommendes ægtefælle, barn eller andre
under hans 'myndighed eller forsorg". Bestemmelsen omfatter 'adfærd, der i udtalt
grad strider mod almindelige normer for anstændig behandling af andre i nære
relationer', typisk ved gentagne handlinger.*4

Det nævnte led i bestemmelsen overlappes til dels af paragraffens 2. led, der
gør det strafbart at udsætte nogen af sine nærmeste for nød ved 'modvilligt' at
unddrage sig forsørgelses- eller bidragspligt.

1 straffelovens kapitel om forbrydelser i familieforhold findes også en paragraf om
unddragelse af forældremyndighed mv., jfr. § 215. Bestemmelsen knytter sig til
den ovenfor omtalte bestemmelse om ulovlig frihedsberøvelse, § 261. Unddragelse
af et barn eller en ung fra forældremyndighed indebærer ikke nødvendigvis en
strafbar frihedsberøvelse. I relation til den foreliggende problemstilling er det
imidlertid mest nærliggende at tænke på tilfælde, hvor den ene part bortfører et
fælles barn. Hvis barnet ulovligt føres ud af landet, er dette forhold selvstændigt
kriminaliseret, idet der i 1990 blev vedtaget en særlig bestemmelse om sådanne
internationale børnebortførelser', jfr. § 215, stk. 2.

I politivedtægten findes der en bestemmelse, som bl.a. indeholder forbud mod
'voldelig' optræden.-

Normalpolitivedtægt § 3. Slagsmål, skrigen, råben, højrøstet syngen eller
anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet ul
at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre

64 Waaben, a.st. j, 77.

65 Normalpolitivedtsgt, modd. 203, 1968. Politivedtægt for København, bkg. 430, 1967 S«
nænner* Vagn Greve, NieU Bonde og Ole Scharf, Kommenteret nonmlpolitivedtægt.
Juristforbundet! forlag, 2. udg. 1981.
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tilstedeværende eller omboende, må ikke finde sted på veje eller andre steder,
hvortil der er almindelig adgang,...

I politivedtægtens brug af begrebet 'voldelig' optræden ligger der noget videre end
i straffelovens brug af begreberne 'vold1, 'legemsangreb' og 'legemskrænkelse'.
For det første omfatter begrebet 'voldelig' i politivedtægten også visse former for
angreb på ting. For det andet er grænsen for angreb på person sat lavere i
politivedtægten end i straffeloven. De er dog temmeüg flydende og lader sig kun
meget vanskeligt beskrive generelt.** For det tredje kræver politivedtægten kun
uagtsomhed, mens ansvar for et uagtsomt legemsangreb kun kan ifaldes efter
straffeloven, hvis der er forvoldt betydelig skade, jfr. strfl. § 249.

Forbuddet i omtalte bestemmelse i politivedtægten forudsætter noget mere, end at
der er udvist en adfærd af den beskrevne art. I nærværende sammenhæng er det
væsentligste at pege på, at den udviste adfærd skal være 'egnet til at forstyrre den
offentlige orden eller medføre ulempe for andre ... ' ."

Voldelige forhold, som efter en principiel bedømmelse kun er omfattet af
politivedtægtens voldsbegreb, men som ikke kan henføres under bestemmelser i
straffeloven, vil næppe kunne tillægges vægt i forbindelse med spørgsmålet om
inddragelse af den forurettedes opholdstilladelse.

Politivedtægtens interesse i den foreliggende sammenhæng ligger hovedsagelig
deri, at den omtalte bestemmelse eksemplificerer en reguleringsteknik, der
indebærer, at der i fastlæggelsen af det strafbares område kan inddrages kriterier,
som rækker ud over beskrivelsen af en adfærd, hvis denne har en mindre alvorlig
karakter og måske ikke lader sig afgrænse særlig præcist.

Bevisretlige spørgsmål
Der kan være behov for at afklare visse bevisretlige spørgsmål, som har en nær
sammenhæng med spørgsmålet om, hvilket voldsbegreb man arbejder med.
Strafferetten og de dele af udlændingeretten, som drøftes her, er meget
forskelligartede retsområder, som stiller vidt forskellige krav til den retlige
beskrivelse af de forhold, som har retsvirkninger, og til de hermed forbundne
bevisregler."

Strafferetligt ansvar er belastende for den, der ifalder det. I strafferetten gælder i
almenhed, at strafbarhed skal være hjemlet ved lov, at beskrivelsen af den enkelte
forbrydelse skal være rimeligt præcis, at anklagemyndigheden har bevisbyrden, og
at enhver rimelig tvivl skal komme den anklagede til gode. På den baggrund er
bevistærskelen i almindelighed høj. Bevistemaet er, om gerningsmanden med
forholdsvis stor sikkerhed kan siges at have har gjort sig skyldig i en vis adfærd.
Denne skal være temmelig præcist beskrevet i lovgivningen, som derfor ikke kan
operere ud fra mere upræcise forestillinger om, at 'vold' eller 'voldelig' adfærd er
strafbar, men må fastlægge en lang række mere specifikke gerningsindhold.

I forbindelse med spørgsmålet om inddragelse af voldsramte kvinders
opholdstilladelse har lovgivningsmagten som nævnt fundet det påkrævet at tage
hensyn til administrative vanskeligheder og mulighederne for omgåelse. Man har
derfor bl.a. forudsat, at det er godtgjort, at kvinden har været udsat for vold.

66 Jfr. Kommenteret normalpoliüvedtægt s. 94.

67 Yderligere forudsætter bestemmelsen som udgangspunkt, at adfærden er udvist på et sted,
hvortil der er almindelig adgang.

68 Den nyeste fremstilling af bevisretlige spørgsmål er Henrik Zahle, Bevisret Oversigt. Junst-
og Økonomforbundets Forlag, 1994.
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I det materiale, som har været til rådighed ved udarbejdelsen af nærværende
redegørelse, er der oplysninger, som tyder på, at den nævnte bevisretlige
forudsætning opfattes mere håndfast, end der er grundlag for i lovens forarbejder.
Noget tyder således på, at udlændingemyndighederne og politiet til en vis grad
opfatter forholdet således, at kvinden selv har bevisbyrden, og at denne kun kan
Løftes, hvis der er - bestemte slags - holdepunkter for, at dér er forekommet
alvorlig fysisk voldsudøvelse. Disse holdepunkter søges tilsyneladende i nogle
tilfælde snævert i sådanne omstændigheder som politianmeldelse og lægelige
undersøgelser af legemlige skader.

Kvinden har imidlertid ikke bevisbyrden i den forstand, at det er hende, der må
sørge for at producere bevis - eller en bestemt slags bevis - for de
omstændigheder, hun påberåber sig. Hun har derimod en særlig oplysningspligt ud
fra princippet bag udlændingelovens § 40, hvorefter en udlænding skal meddele de
oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold dl
loven kan gives. Hun har med andre ord en såkaldt 'bevisførelsesbyrde1, dvs. at
hun som part i sagen må bidrage til dens oplysning og føre beviser frem for sin
opfattelse, hvis hun vil opnå, at denne lægges til grund. Det er indledende op til
hende selv - eller hendes repræsentant - at fremkomme med oplysninger om, at
hun har været udsat for vold, samt i fornødent omfang at meddele oplysninger, der
støtter hendes påstand. Hun kan ikke forvente, at udlændingemyndighederne på
eget initiativ iværksætter undersøgelser herom. Hvis ikke hun selv tager et sådant
initiativ, og hvis der ikke fra anden side fremkommer relevante oplysninger, vil
udlændingemyndighederne uden videre kunne se bort fra muligheden og bedømme
sagen på grundlag af de foreliggende oplysninger med den eventuelle virkning, at
opholdstilladelsen inddrages.

Hvis spørgsmålet om vold bringes op, påhviler ansvaret for, at de nødvendige
oplysninger tilvejebringes, imidlertid udlændingemyndighederne, som skal påse, at
sagen oplyses så godt som muligt, før der træffes en afgørelse. Disse oplysninger
kan dels indhentes fra kvinden selv, dels fra anden side.

Bevisbyrdereglen i den foreliggende sammenhæng går altså ud på, at undladelse af
at inddrage kvindens opholdstilladelse forudsætter, at visse omstændigheder (vold
mv.) er bevist med rimelig sikkerhed. Derimod indebærer den ikke, at det er
kvinden, der selv skal producere alle relevante oplysninger.
Udlændingemyndighederne er undergivet et undersøgelsesprincip. Bevisbyrden
påhviler udlændingemyndighederne i den forstand, at inddragelse af
opholdstilladelsen kun kan ske, hvis der er fornøden sikkerhed for, at hun falder
uden for den personkreds, som er afgrænset i udlændingelovens § 26. Det må i
den sammenhæng tages i betragtning, at inddragelse af en opholdstilladelse er en
bebyrdende forvaltningsakt, som efter omstændighederne kan være særdeles
indgribende, I den givne sammenhæng kan det, der skal foreligge bevis for, ikke
på forhånd afgrznses for snævert. Bevistemaet vil tværtimod kunne omfatte alle
typer af forhold, som kan være relevante i henhold til § 26 og de til grund for
denne bestemmelse liggende humanitære principper.

Det kan formentlig være formålstjenligt at fastlægge særlige procedurer med
henblik på at afklare, om ophævelsen af samlivet i den enkelte sag skyldes vold
e.lign. Oplysninger i det materiale, som har været til rådighed for nærværende
redegørelse, tyder på, at det kan være hensigtsmæssigt at inddrage de sociale
myndigheder mere, eventuelt med henblik på udarbejdelse af en social anamnese.
Oplysninger vedrørende kontakt med krisecenter, herberg eller anden lignende
hjælpeorganisation vil formentlig lettere kunne tilvejebringes af de sociale
myndigheder end af politiet, som efter den nugældende ordning forestår sådanne
undersøgelser.



Afslutning
Det fremgår af foranstående, at der på en række lovgivningsområder opereres med
en ganske vid forståelse af, hvad begrebet vold kan omfatte. I nogle
sammenhænge anvendes varianter af udtrykket 'vold' som samlebetegnelse for de
relevante tilfælde, også selv om disse vedrører noget mere, end dét der
umiddelbart er omfattet af de egentlige voldsbestemmelser i straffeloven. I
lovgivningssammenhæng kendes en sådan sprogbrug først og fremmest i
forarbejder. Det er velkendt, at den i endnu videre omfang forekommer i ikke-
juridisk fagsprog og i dagligsproget. Redegørelsen indeholder bl.a. en
gennemgang af forskellige lovområder uden for straffeloven, hvor retsvirkninger
af forskellig slags er knyttet til forekomsten af vold i forskellige betydninger.

Efter forarbejderne til udlændingelovens bestemmelser om familiesammenføring
skal det ved afvejningen af de hensyn, der efter en samlivsophævelse taler imod
inddragelse af opholdsretten, tillægges betydelig vægt, om samlivet ophører på
grund af ægtefællens voldsudøvelse mod kvinden. Det er bl.a. en forudsætning,
'at kvinden har været udsat for fysisk voldsudøvelse fra den herboende ægtefælles
side, at denne voldsudøvelse er den reelle årsag til samlivets ophævelse*. Det
påvises i nærværende redegørelse, at der næppe har været tilsigtet en bogstavelig
og snæver forståelse af kravet om, at kvinden har været udsat for 'fysisk'
voldsudøvelse.

Redegørelsen indeholder en nærmere gennemgang af en række bestemmelser i
straffeloven, som kan være af betydning ved en fastlæggelse af voldsbegrebet i en
given sammenhæng, og som må antages at være af særlig relevans med henblik på
de særlige spørgsmål i forbindelse med inddragelse af opholdstilladelse efter
forudgående familiesammenføring.

Hvis Folketinget måtte ønske at videreføre principperne bag den nuværende
ordning vedrørende familiesammenføring og opholdstilladelse, kan det ved en
kommende revision af udlændingeloven være hensigtsmæssigt at præcisere, at der
opereres med et vidt voldsbegreb, omfattende de ovenfor gennemgåede
bestemmelser i straffeloven og dermed ligestillede forhold. Det må i den
sammenhæng tages i betragtning, at udlændingelovens opregning af de særlige
grunde, som kan tillægges vægt ved afvejningen af, om inddragelse af
opholdstilladelse efter samlivsophævelse, ikke er udtømmende.

Den mest hensigtsmæssige måde, hvorpå de årsager til ophævelse af samliv, der
anerkendes som begrundelse for undladelse af inddragelse af opholdstilladelse, er
ikke nødvendigvis at gøre brug af udtryk som 'vold', 'voldsudøvelse1 el.lign.
Formentlig indfanger man bedre de relevante tilfælde ved at anvende en sprogbrug
noget i retning af 'misbrug, overgreb, udnyttelse eller undertrykkelse'.

Jørn Vestergaard
lektor, lic. jur.
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Klienten kom til Danmark som turist fra Uganda i 1990. Her mødte nun igennem
fælles venner en mand, ligeledes fra Uganda.

Manden var enkemand med to små børn. Selv havde klienten 3 børn, der ooede
hos deres far i hjemlandet. Af disse børn var to drenge på hnv. 13 og 7 år,
og en pige på 11 år.

Parret blev gift i august 1991, og klienten havde rengøringsarbejde på deltid,
manden var arbejdsløs. Efter kort tids ægteskab kom klientens 3 børn til Dan-
mark efter fælles ønske.

"Sammenføringen" var meget positiv, på trods af at klienten ikke havde boet
sammen med sine børn igennem nogle år. Nu var familien samlet og fungerede.

Omkring juletid ved årsskiftet 1992/93, da klienten havde været gift godt
et år, og børnene havde været hos hende nogle måneder, blev hun præsenteret
for den chokerende meddelelse, at hendes mand gjorde seksuelle tilnærmelser
overfor hendes 11-årige pige. Pigen gav udtryk for at være meget bange for
stedfaderen, hun ville ikke være alene med ham, og klienten vidste ikke sine
levende råd.

Manden nægtede, at han havde været grænseoverskridende, men hustruen følte
på sin side, at hun ikke længere kunne forsvare at lade pigen bo sammen med
denne mand. Dette var den værst tænkelige situation for klienten, idet hun
ikke kunne opfylde det krav, der var om, at hun skulle have været gift i
2 år, hvis hun skulle have permanent opholdstilladelse i Danmark. Manden
lagde ikke skjul på, at hans holdning var, at parret skulle blive sammen,
han ville slå en streg over det, hun havde fået at vide, lovede det ikke
skulle ske mere, det, som hun refererede til, og som han ikke mente, han
havde skyld i. Han vidste såvel som hustruen, at hvis hun blev sendt hjem
til Uganda, ville det medføre den skrækkeligste ydmygelse og :iån, isolation
og nedværdigelse, man kan forestille sig.

Kvinden valgte at gå fra sin mand, og der blev i hendes tilfælde dispenseret
fra lovgivningen.



28-årig udenlandsk kvinde med et særbarn på 5 år og et nyfødt
barn i kortvarigt ægteskab med dansk mand. Ægteskabet har ikke
varet 2 år endnu.
Samlivet har været særdeles disharmonisk, og ægtefællen viser
hende megen foragt, ligesom han ikke kan acceptere det farvede
særbarn.
Der er tale, ikke om fysisk vold, men om en ganske særlig form
for psykisk voldsudøvelse, idet ægtefællen med jævne mellemrum
forlader hjemmet og gør sig usynlig i ugevis. Når han gør dette,
ringer han til Direktoratet for udlændinge og siger, at samliv er
ophævet, således at 3-års perioden for kvindens vedkommende hele
tiden forlænges.
Når kvinden henvender sig på socialforvaltningen for at få
økonomisk støtte, stilles der betingelser om separation, hvilket
hun af gode grunde ikke kan opfylde, da hun så bliver udvist.
Hun er med sine to små børn konstant subsistensløs pga. mandens
adfærd, men fastlåst i en absolut fælde.

Hanne Reintoft



V e d r . : g a m b i a n s k k v i n d e , d e r f o r 7 å r s i d e n k o m t i l N o r g e fra G a m b i a o g
i de s i d s t e 5 år h a r b o e t i D a n m a r k . D e n g a m b i a n s k e k v i n d e h a r en d a t t e
Då 3 å r . F o r 5 år s i d e n b l e v h u n g i f t m e d en d a n s k e r , s o m u d ø v e d e b å d e
f y s i s k o g p s y k i s k v o l d o v e r f o r h e n d e . D e r v a r o g s å s a d i s t i s k e t i l t a g i
d e t t e . S å l e d e s b l e v h u n t v u n g e t t i l a t h a v e s a m l e j e m e d n o g l e v e n n e r
o v e r e t p a r g a n g e . E n d v i d e r e e r d e r o g s å f o r m o d n i n g o m , a t æ g t e f æ l l e n
f o r s ø g t e a t v æ r e s e k s u e l t u t e r l i g o v e r f o r d a t t e r e n . P å g r u n d a f d e n
h å r d e v o l d o g d e s e k s u e l l e o v e r g r e b , f l y g t e d e d e n g a m b i a n s k e k v i n d e
m e d d a t t e r e n t i l e t k r i s e c e n t e r i K ø b e n h a v n . Æ g t e f æ l l e n t o g h æ v n o v e r
m o r o g d a t t e r ved a t k r æ v e s k i l s m i s s e i n d e n d e 3 å r v a r g å e t . D e t t e
h a r r e s u l t e r e t i f l e r e a n s ø g n i n g e r f r a k v i n d e n s s i d e o m o p h o l d s t i l l a -
d e l s e i l a n d e t , o g s a g e n e r p å i n d e n r i g s m i n i s t e r e n s b o r d f o r e n a n s ø g -
n i n g o m o p h o l d s t i l l a d e l s e a f h u m a n i t æ r e g r u n d e . S a g e n e r e n d n u i k k e a f -
g j o r t . .



Historier fra sprogklasse for indvandrerkvinder:

Kvinde fra Chile, gift med dansker, behandlet meget dårligt og
nedværdigende, bliver kaldt underudviklet indianer, sværte og
andet nedværdigende.
Er flygtet fra ham flere gange til Kvindehjem, men vendt tilbage,
da han truer med at sende hende og deres fælles datter tilbage
til Chile.
Hun giftede sig med ham af kærlighed, men da hun kommer fra en
"poblacion" (fattigt slumområde), er der ingen fremtid for hende
og hendes datter i hjemlandet. Hun tåler ydmygelserne, med meget
værdsatte ophold på Kvindehjem.

Kvinde fra Thailand, gift med dansker, der bruger hende seksuelt
præcis som det passer ham. Gør hun vrøvl, truer han med at sende
hende tilbage, hvilket han giver udtryk for ønsker om, så han kan
blive fri for hendes elendige mad, der stinker af olie.

Kvinde fra Peru, gift med dansker, kom hertil med 3 børn fra et
meget fattigt område. Manden drikker meget, vender fuld hjem om
natten, forlanger at få mad og seksuelle ydelser her og nu.
Hun føler sig dybt nedværdiget og overlever ved konstant at
fremmumle "Fadervor" under det seksuelle samvær.

Polsk kvinde, gift med dansker, der slår hende og giver udtryk
for sin foragt for hende, hendes land og hendes landsmænd, der
alle kaldes horer og alfonser. Truer med at sende hende hjem,
hvis der er "besvær".

Kvinde fra Thailand, der behandles med den yderste foragt af sin
danske ægtefælle, da hun nu er ved at blive ulækkert gammel (er
28 år). Han giver udtryk for at han snart vil have hende byttet
for en yngre.

Så er der ægteskaberne mellem to udlændinge, hvor der foregår de
forfærdeligste overgreb mod kvinderne, meget direkte vold, der
tåles pga. angst og uvidenhed om, hvor man kan få hjælp. Nogle af
kvinderne når frem til Kvindehjem, og det betragtes som en stor
gave, at de eksisterer.
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Vedlagt fremsendes til optagelse i betænkningen, der er un-

der udarbejdelse i "Udvalget vedrørende udenlandske kvinders

integration og retsstilling i Danmark", Rigspolitiets rund-

skrivelse af 28. december 1994 til politimestrene i politi-

kredsene 10 - 54 vedrørende samlivskontrol i familiesammen-

føringssager.

Endvidere vedlægges den i rundskrivelsen nævnte blanket med

oplysninger om samlivskontrollens formål, der for øjeblikket

er under oversættelse til de sprog, der er nævnt i rund-

skrivelsen.

Det bemærkes, at rundskrivelsen samtidig er udsendt • - in-

tern instruks i Den centrale Politiafdeling, der se- :• - r.dt

foretager kontrolbesøgene i det storkøbenhavnske or: '. :

Der henvises til jour.nr. 1993-3701-159.



Vedrørende samlivskontrol i familiesammenførinassaaer.

Det retlige grundlag.

En udlænding over 18 år, som samlever på fælles bopæl i æg-

teskab eller fast samlivsforhold af længere varighed med en

i Danmark fastboende person over 18 år, der

a) har dansk indfødsret

b) har indfødsret i .et af de nordiske lande

c) har opholdstilladelse efter § § 7 - 8 eller

d) lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 5 år,

har efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, et retskrav

på opholdstilladelse, medmindre den pågældende har indre3 se-

forbud efter en tidligere afvisning eller udvisning, jf. §

10, stk. 2, eller er omfattet af bestemmelsen i § 10, stk.

1.

Opholdstilladelsen kan dog efter udlændingelovens § 9, stk.

4, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at

forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil.

Opholdstilladelsen gives med henblik på varigt ophold :2 gø-

res efter fast praksis altid tidsbegrænset i den fyrste 3

års-periode. Herved får udlændingemyndighederne mul :?.-.-* i for

at undersøge, om grundlaget for den meddelte ophcl :.'," . . .a-



— 2 —

deise var urigtigt eller ikke længere er til stede og i gi-

vet fald inddrage opholdstilladelsen efter bestemmelsen i

udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, eller nægte forlængel-

se i medfør af udlændingelovens § 11, stk. 2, 2. pkt., jf. §

19, stk. 1, nr. 1.

Direktoratet for Udlændinges anmodning til politiet om at

foretage samlivskontrol. ..

Direktoratet for Udlændinge kan såvel i forbindelse med be-

handlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter udlæn-

dingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, som i forbindelse med en an-

modning om forlængelse af en sådan opholdstilladelse anmode

politiet om at foretage samlivskontrol.

Således vil direktoratet i tilfælde, hvor direktoratet skøn-

ner, at det må anses for tvivlsomt, om parterne samlever på

fælles bopæl, normalt anmode politiet om at foretage en nær-

mere undersøgelse af dette spørgsmål.

Afgørelsen af, hvorvidt der skal foretages samlivskontrol,

træffes af direktoratet efter en konkret vurdering af

samtlige momenter i en sag. Som omstændigheder, der kan in-

debære, at der anmodes om samlivskontrol, kan nævnes parter-

nes manglende evne til at kommunikere på samme sprog, stor

aldersforskel og kortvarigt bekendtskab, ligesom tidligere

giftermål, parternes nationalitet og manglende fælles bopæl

ifølge CPR kan have betydning.

Det bemærkes, at der kun anmodes om kontrol forud for medde-

lelse af opholdstilladelse i meget begrænset omfang og i

helt særlige tilfælde, hvor det på baggrund af de oplysnin-

ger, der foreligger for direktoratet, skønnes af helt afgø-

rende betydning for afgørelsen af, om der består et retskrav

på opholdstilladelse.

Kontrollen bør i disse tilfælde foretages ved, at den

herboende ægtefælle indkaldes til afhøring hos politiet. Det

bør tilstræbes, at afhøringen foretages i løbet af 2 - 3

uger.
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Politiets tilrettelæggelse af kontrollen og tema for afhø-

ringen .

Politiet tilrettelægger kontrollens praktiske gennemførelse

og træffer i den forbindelse beslutning om, hvorvidt - og i

givet fald hvornår - parterne skal opsøges på den angivne

fælles bopæl. Kontrol bør foretages hurtigst muligt efter

modtagelsen af anmodningen fra direktoratet.

For at der ved samlivskontrollen kan tilvejebringes oplys-

ninger, der kan belyse, om betingelserne for opholdstilla-

delse (fortsat) er til stede, er det af afgørende betydning,

at samlivskontrollen finder sted på tidspunkter, hvor par-

terne normalt kan forventes at være til stede på bopælen,

dvs. tidligt om morgenen eller om aftenen.

Må det på baggrund af oplysninger om f.eks. arbejdsforhold

antages, at parterne med større sandsynlighed vil være til

stede på andre tidspunkter, må kontrollen tilrettelægges

herefter.

Det bør endvidere tilstræbes at foretage kontrollen på tids-

punkter, hvor det ikke umiddelbart forventes.

Inden kontrollen iværksættes, bør der foretages bopælskon-

statering i CPR, ligesom der rutinemæssigt - primært af sik-

kerhedsmæssige grunde - bør ske forespørgsel i Kriminalregi-

steret.

Henvendelse på de pågældendes bopæl, der altid bør ske dis-

kret og i civil påklædning, skal som altovervejende hoved-

regel ske uanmeldt.

De antrufne parter gøres straks bekendt med, at politiets

henvendelse sker på foranledning af Direktoratet for Udlæn-

dinge med henblik på, at det undersøges, hvorvidt de pågæl-

dende samlever på fælles bopæl. Det skal i den forbindelse

sikres, at der kan kommunikeres med parterne, og er dette

ikke til.fældet, skal kontrolbesøget foregå under anvendelse

af tolk.
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Parterne skal herefter spørges, hvorvidt de ønsker at med-

virke til undersøgelsen. Det afgivne svar skal tilføres rap-

porten.

Det bemærkes i den forbindelse, at det efter udlændingelo-

vens § 40, stk. 1, påhviler udlændinge at meddele de

oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en

tilladelse i henhold til udlændingeloven kan gives, eller om

udlændingen opholder sig lovligt her i landet.

En udlænding, der giver udtryk for ikke at ville medvirke

til undersøgelsen, skal gøres bekendt med, at den pågældende

bærer risikoen for sagens oplysning, således at manglende

opfyldelse af oplysningspligten eventuelt kan blive tillagt

negativ skadevirkning ved direktoratets afgørelse af sagen.

Såfremt den pågældende herefter fortsat tilkendegiver ikke

at ville deltage i undersøgelsen - herunder ved ikke at til-

lade de pågældende polititjenestemænd adgang til boligen

skal dette fremgå af rapporten.

For så vidt angår en eventuel dansk part bemærkes, at det

ikke kan pålægges den pågældende at meddele oplysninger, ud-

over at den pågældende i medfør af retsplejelovens § 750 er

pligtig til at opgive navn, adresse og fødselsdato. Ønsker

parten ikke at bidrage til kontrollens gennemførelse - her-

under ved ikke at tillade de pågældende polititjenestemænd

adgang til boligen -, skal det også i dette tilfælde anføres

i rapporten.

Tilkendegiver parterne, at de vil medvirke til sagens op-

lysning, gøres de bekendt med, at de ønskes afhørt hver for

sig.

Under afhøringen bedes parterne navnligt afhørt om, hvornår

og hvordan de lærte hinanden at kende, om de har fælles

økonomi, eller om de sammen har foretaget større eller min-

dre indkøb, om de spiser sammen, og om deres møbler og per-

sonlige effekter holdes adskilt.

Endvidere bedes de pågældende spurgt, om de har kendskab til
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og: besøger den anden parts familie og venner, har kendskab

til den andens arbejdssituation og fritidsinteresser, om de

har været på ferie sammen, og om de optræder som par udad-

til.

Er den ene part ikke til stede i forbindelse med kontrollen,

og oplyses det af den anden part, hvor den pågældende er,

bør det undersøges, om oplysningen er rigtig, eventuelt ved

telefonisk eller personlig henvendelse dér, hvor ægtefællen

ifølge det oplyste skulle opholde sig. En sådan henvendelse

bør i sagens natur ske diskret.

Opmærksomheden henledes på, at parterne har aktindsigt i

rapporten samt i de øvrige dokumenter, der indgår i sagen.

Gennemgang et f boligen.

Efter at afhøringen er afsluttet, skal boligen gennemgås med

henblik på, at det konstateres, om indretningen heraf af-

eller bekræfter oplysningerne om, at de pågældende samlever

på den fælles bopæl.

Alle relevante iagttagelser - herunder om lejlighedens ind-

retning og møblering bærer præg af beboelse for en eller

flere personer og om tøj, navneskilt m.v. - skal anføres i

rapporten.

Opmærksomheden henledes på, at boligen kun kan gennemgås,

såfremt der opnås samtykke hertil.

Gives der ikke samtykke til gennemgang af boligen, anføres

det i rapporten.

Flere kontrolbesøg.

Såfremt undersøgelsen på baggrund af et enkelt besøg ikke

giver tilstrækkeligt grundlag for en vurdering af, hvorvidt

samliv finder sted, skal der rettes henvendelse til de på-

gældende på ny.

Må det på baggrund af kontrolbesøget/besøgene antages, at
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samliv ikke finder sted, kan det overvejes at lade forhøring

blandt naboer mv. indgå i undersøgelsen, ligesom henvendelse

til eventuelle familiemedlemmer og venner bør overvejes.

De pågældende skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at

deres forklaring vil indgå i sagen, og at parterne, som

sagen angår, vil blive gjort bekendt med de afgivne

forklaringer.

Når kontrolmulighederne er udtømte, sendes sagen straks

tilbage til Direktoratet for Udlændinge.

Vurderes det på baggrund af de oplysninger, som er fremkom-

met ved samlivskontrollen, at betingelserne for opholdstil-

ladelse ikke længere er til stede, skal det i tilbagesendel-

sesskrivelsen til direktoratet udtrykkeligt anføres, at der

efter politikredsens vurdering er fremkommet sådanne oplys-

ninger ved kontrollen, at der kan være anledning til, at di-

rektoratet hurtigt tager stilling til, om der er grundlag

for at inddrage eller afslå forlængelse af den meddelte op-

holdstilladelse .

Misteuike om strafbart forhold.

Opstår der i forbindelse med en samlivskontrol mistanke om

strafbart forhold, skal den pågældende afhøres om forholdet

med en sigtets rettigheder, og der skal udfærdiges særskilt

rapport herom.

Anmeldelse fra private.

Modtages der anmeldelse fra private om, at et par, der er

omfattet af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, ikke lever

sammen på fælles bopæl, eller opstår der i forbindelse med

anden efterforskning mistanke om, at et sådant par ikke le-

ver sammen, bør der, forinden samlivskontrol foretages, ret-

tes henvendelse til Direktoratet for Udlændinge med henblik

på, at direktoratet tilkendegiver, hvorvidt der ønskes sam-

livskontrol .
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Blanket med oplysninger om samlivakontrollens formål.

Rigspolitiet vil snarest udsende en standardblanket på

dansk, engelsk, fransk, tysk, arabisk, serbo-kroatisk,

polsk, spansk, tyrkisk og urdu med oplysninger om baggrun-

den for samlivskontrollen mv. Blanketten skal fremover ved

kontrollens begyndelse udleveres til de involverede parter.

Rigspolitiets rundskrivelse af 17. august 1994 vedrørende

samlivskontrol ophæves.



INFORMATION OM SAMLIVSKONTROL

En udlænding, "der samlever på fælles bopæl i ægteskab eller

fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark

fastboende person, har ifølge udlændingelovens § 9, stk. 1,

nr. 2, ret til opholdstilladelse i Danmark.

Politiet har rettet henvendelse til Dem på foranledning af

Direktoratet for Udlændinge, der ønsker, at det undersøges,

om De samlever på fælles bopæl, således at det kan konstate-

res, om betingelserne for opholdstilladelse er opfyldt.
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Socialministeriets vejledning nr. 45 af 3. april 1995

Vejledning om kontanthjælp efter bistandsloven

I. Indledning

Denne vejledning træder i stedet for Social-
ministeriets vejledning nr. 188 af 30. november
1993 om kontanthjælp efter bistandsloven.

Den nye vejledning er en følge af, at reglerne
om kontanthjælp m.v. er blevet ændret med
virkning fra 1. april 1995/1. juli 1995.

Ændringerne indebærer følgende:
1) Kontanthjælpen efter § 37 og 37 a til en æg-

tefælle beregnes som til en enlig, når den an-
den ægtefælle har et selvstændigt offentligt
forsørgelsesgrundlag efter anden lovgiv-

2)
ning,

3)

Aldersgrænsen for ungesatserne ændres fra
23 til 25 år, og adgangen til at komme ud af
ungesatserne på grund af forsørgelsespligt
begrænses til unge, der i hjemmet forsørger
eget barn.
Indtægtskravet for at komme ud af ungesat-
serne ændres. Desuden ændres reglerne for
opgørelsen af indtægten, og perioden, hvori
den unge skal have haft den krævede ind-
tægt, forlænges til 12 sammenhængende
måneder for alle unge under 25 år.

4) Adgang til at fradrage op til 20 % i næste må-
neds kontanthjælp efter § 37, når en kon-
tanthjælpsmodtager eller ægtefælle uden ri-
melig grund udebliver fra en beskæftigelses-
fremmende foranstaltning.

5) Stramning af betingelserne for at få hjælp til
enkeltudgifter efter § 46.
Obligatorisk tilbagebetaling af hjælp ydet
efter § 46 til boligindskud m.v. samt en sær-
lig oplysningspligt ved udbetaling af ind-
skud e.l. i tilfælde af fraflytning.

Derudover indføres der i bekendtgørelse om
særlig støtte efter § 37 a en øvre grænse for den

6)

Socialmin., 1.2 ktj.nr. 5010-414

samlede hjælp efter § 37 og § 37 a efter 12 måne-
der svarende til 100 % af højeste dagpenge. I
bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til
kontanthjælp i særlige tilfælde begrænses de
studerendes mulighed for at få kontanthjælp
under orlov fra studiet.

Ændringerne i bistandsloven træder i kraft
den 1. april 1995. Reglerne om ændring af al-
dersgrænsen for ungesatserne, herunder æn-
dring af indtægtskravet, træder dog først i kraft
den 1. juli 1995.

For ægtepar, som den I. april 1995 modtager
kontanthjælp, og som for fremtiden skal have
kontanthjælpen beregnet som til en enlig, er
der fastsat en overgangsordning, sådan at de
modtager hjælp efter de hidtidige regler indtil
I. juli 1995.

Den løbende kontanthjælp består fortsat af:
1) En skattepligtig dagpengelignende ydelse til

alle kontanthjælpsmodtagere.
2) En skattefri særlig støtte til kontanthjælps-

modtagere med høje boligudgifter eller stor
forsørgerbyrde.

Kontanthjælpsvejledningens systematik
samt indhold, der ikke berøres af lovændrin-
gerne, er i videst muligt omfang opretholdt i
denne vejledning.

I afsnit II, pkt. 2-17, behandles reglerne om
kontanthjælp til underhold m.v.

I afsnit III, pkt. 18 - 31, behandles reglerne
om hjælp i særlige tilfælde.

I afsnit IV, pkt. 32, behandles reglerne om
naturalhjælp.

I afsnit V, pkt. 33, behandles reglerne om de
skattemæssige virkninger af kontanthjælp.

Endelig er der i bilag a-b medtaget eksemp-
ler på beregning af kontanthjælp.

RCIR
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II. Kontanthjælp til underhold m.v.
(lovens kapitel 9)

2. I hvilke situationer kan der ydes hjælp?
Efter bistandslovens § 37, stk. I, er det en be-

tingelse for at yde kontanthjælp, at der er sket
sådanne ændringer i en persons forhold, at på-
gældende er afskåret fra at skaffe det fornødne
til sit eget eller familiens underhold.

Det er altså som hidtil en betingelse for at få
kontanthjælp, at ansøgeren har været ude for
ændringer i sine forhold, d.v.s., at ansøgeren
har været ude for en såkaldt »social begiven-
hed«.

Både uforudsete ændringer og ændringer af
mere forudseelig karakter kan berettige til kon-
tanthjælp.

Støtte efter § 37 a kan ydes til personer, hvis
økonomiske forhold er særlig vanskelige på
grund af høje boligudgifter eller stor forsørger-
byrde. Støtten efter § 37 a kan ydes i forbindelse
med udbetaling af kontanthjælp efter § 37 eller
særskilt, f.eks. som supplement til bruttorevali-
deringsydelse eller dagpenge. For ydelse af den
særlige støtte efter § 37 a gælder som for hjælp
efter § 37, at der skal foreligge en »social begi-
venhed«.

Som konsekvens af, at der skal være tale om
ændringer i en persons forhold, er der ikke ad-
gang til at yde hjælp til personer, der har øko-
nomiske problemer, som f.eks. skyldes pågæl-
dendes ansættelse i lavtlønsområde eller, at
den pågældende har stigende udgifter. At være
under uddannelse er ikke en »social begiven-
hed«. Dette er udtrykkeligt fastslået i bistands-
lovens § 40, stk. 3, I. pkt.

Efter § 40, stk. 3, 2. pkt., kan socialministeren
fastsætte nærmere regler for, i hvilke særlige til-
fælde der kan ydes hjælp, uanset at kontant-
hjælpsmodtageren deltager i forskellige ud-
dannelsesaktiviteter. Der henvises til Socialmi-
nisteriets bekendtgørelse herom, som er nær-
mere omtalt under pkt. 17.

3. Eksempler pi ændringer i forhold, der kan be-
rettige til kontanthjælp

Nedenfor nævnes en række eksempler på
ændringer i forholdene, der vil kunne berettige
til kontanthjælp (opregningen er ikke udtøm-
mende).

a. Sygdom

Sygdom kan begrunde hjælp, ikke alene når
ansøgeren selv er syg, men også når pågælden-

de er afskåret fra at passe sit arbejde på grund
af sygdom hos et familiemedlem, f.eks. et barn,
der ikke kan blive passet på anden måde, eller
en alvorligt syg, der passes i det fælles hjem.

b. Graviditet og fødsel

Graviditet (og fødsel) er en af de ændringer i
en persons forhold, der kan påvirke arbejds- og
indtjeningsevnen. Der kan derfor ydes kontant-
hjælp, i det omfang der ikke ydes kompensa-
tion efter reglerne om barseldagpenge. Det er
vigtigt, at der er mulighed for at yde hjælp til
vanskeligt stillede gravide kvinder, der, hvis de
ikke får økonomisk hjælp, er særlig udsat for
komplikationer ved graviditeten, f.eks. for tid-
lig fødsel. For unge gravide, der har passeret
12. svangerskabsuge, gælder en særlig regel om
kontanthjælpens størrelse, se under pkt. 6 c.

c. Svigtende arbejdsmuligheder

Der vil kunne ydes hjælp såvel i en situation,
hvor en person på grund af sine egne forhold,
f.eks. sin helbredstilstand, bliver ude afstand til
at fortsætte med sin hidtidige beskæftigelse,
som i tilfælde, hvor det er beskæftigelsesforhol-
dene, der er årsagen til, at arbejdsindtægten
bortfalder. Også en selvstændig erhvervsdri-
vende, hvis indtægtsmuligheder svigter på
grund af ændringer i egne forhold, f.eks. syg-
dom, vejrmæssige problemer, helt eller delvis
ophør af virksomheden m.v., kan få hjælp.

d. Strafafsoning

Endvidere kan der ydes hjælp til familien,
når en person er afskåret fra sine sædvanlige
indtjeningsmuligheder på grund af ophold i
f.eks. en kriminalforsorgsinstitution. Om den
indsattes stilling med hensyn til kontanthjælp
kan socialministeren efter bistandslovens § 37,
stk. 6, fastsætte nærmere regler. Der henvises til
Socialministeriets bekendtgørelse herom, som
er nærmere omtalt under pkt. 13.

e. »Papirløst« samliv

»Papirløst« samliv omfatter to personer, der
bor sammen uden at være gift eller at have ind-
gået registreret partnerskab, selv om mulighe-
den foreligger. Hvis de samlevende gennem
længere tid har indrettet sig sådan, at den ene
har erhvervsindtægter, mens den anden ude-
lukkende anvender sin arbejdskraft i den fælles
husholdning, vil ændringer i den udearbejden-
des arbejdsmuligheder og indtægtsforhold ha-
ve en afledet virkning for den hjemmearbejden-
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de. Pågældende kan ikke længere »tjene« det
fornødne til sit underhold gennem sit arbejde i
den fælles husholdning, og hjælp efter § 37 kan
derfor ydes også til den hjemmearbejdende.

Hjælp ydes således i dette tilfælde på grund
af den pågældendes egne forhold, ikke som føl-
ge af en retlig forsørgelsespligt hos den udear-
bejdende.

/ Ophør af samliv med ægtefælle eller »papirløs«
partner

Såvel samlivsophør i ægtefællernes levende
live - ved skilsmisse, separation eller i øvrigt på
grund af uoverensstemmelser - som ved den
ene ægtefælles død kan berettige til kontant-
hjælp.

Også ophævelse af samliv mellem andre end
ægtefæller kan undertiden give baggrund for
ydelse af kontanthjælp, nemlig for den, der har
anvendt sin arbejdskraft i den fælles hushold-
ning, jf. foran pkt. e.

g. Værnepligt

Der kan blive tale om at yde hjælp til militæ-
re værnepligtige inden for rammerne af §§ 37 og
37 a, hvis værnepligtslønnen er mindre end,
hvad pågældende ville være berettiget til efter
§§37 og 37 a.

Civile værnepligtige får ikke væmepligtsløn,
og der vil derfor i videre omfang være basis for
kontanthjælp. Socialministeren kan i medfør af
§ 37, stk. 6, fastsætte nærmere regler for denne
gruppe og for personer, der aftjener værnepligt
ved bistandsarbejde i udviklingslandene. Der
henvises til Socialministeriets bekendtgørelse
herom, som er nærmere omtalt under pkt. 13.

h. Andre ændringer

Som udgangspunkt betragtes det ikke som en
ændring af forholdene, at der inden for visse
former for erhverv er forudsigelige ledigheds-
perioder (f.eks. sæsonarbejde).

Der kan være basis for at yde kontanthjælp,
hvis der på grund af svigt af edb-lønanvisning
eller lignende ikke udbetales løn til forventet
tid. 1 så fald kan hjælpen ydes med tilbagebeta-
lingspligt efter § 26, stk. 1, nr. 3.

Endvidere kan der ydes hjælp, hvis fasefor-
skydning i udbetalingsperioder ved overgang
fra f.eks. løn til efterløn giver en midlertidigt
udækket periode.

Endelig kan der ydes hjælp til en delpensio-
nist, når arbejdsindtægten midlertidigt bortfal-
der på grund af sygdom eller arbejdsløshed.

Der henvises til § 10, stk. 1 og 2, i lov om del-
pension, hvorefter delpension kan udbetales
indtil udgangen af den måned, hvor retten til
dagpenge ville være ophørt efter reglerne i sy-
gedagpengeloven, og indtil udgangen af den
måned, hvori modtageren har været arbejdsløs
i en sammenhængende periode på 13 uger, jf.
pkt. 23 i vejledning om delpension.

Når delpensionen er bortfaldet, kan der evt.
ydes hjælp, indtil forskud på social pension
kan udbetales.

Til pensionister, som modtager nedsat pen-
sion på grund af optjeningsreglerne i pensions-
lovgivningen, bør et evt. ekstra hjælpebehov
dækkes ved et personligt tillæg til pensionen ef-
ter pensionslovgivningen.

Hjælp efter §§ 37 og 37 a kan som hovedregel
ikke komme på tale til pensionister og efter-
lønsmodtagere, da de ikke står til rådighed for
arbejdsmarkedet i det omfang, det kræves efter
§40.

4. Hvad er formålet med at yde hjælp?

Formålet med at yde kontanthjælp er at
hjælpe en person eller en familie gennem ind-
tægtssvigt i forbindelse med ændrede forhold
ved udbetaling af en ydelse, der beregnes efter
faste regler med mulighed for at supplere med
særlig støtte til personer, hvis økonomiske for-
hold er særlig vanskelige på grund af høje bo-
ligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Det er ikke hensigten, at kontanthjælpen
skal være et varigt forsørgelsesgrundlag.

Det er derfor væsentligt, at kommunalbesty-
relsen udfolder de størst mulige bestræbelser
for at hjælpe kontanthjælpsmodtagerne ud af
kontanthjælpssystemet. Der henvises i den for-
bindelse til reglerne i lov om kommunal aktive-
ring.

5. Rådgivning

Efter § 41, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen
straks, når der ydes hjælp efter § 37, vurdere,
om der er grund til at iværksætte særlige hjæl-
peforanstaltninger med henblik på, at modta-
geren igen bliver i stand til at klare sig selv.

Kommunalbestyrelsen skal desuden efter
§ 41, stk. 2, senest 3 måneder efter hjælpens på-
begyndelse tage den pågældendes og familiens
forhold op til bedømmelse af, om der er grund-
lag for at yde andre former for bistand end lø-
bende økonomisk hjælp, herunder rådgivning
om afvikling eller nedbringelse af faste udgif-
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ter, som pågældende må forventes at få svært
ved at afholde for fremtiden.

Det vil desuden være vigtigt at rådgive om
beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder,
hvis det er svigtende beskæftigelse, som er år-
sag til behovet for hjælp. Der kan i den forbin-
delse henvises til bestemmelserne om vejled-
ning i lov om kommunal aktivering.

Reglen om opfølgning i § 41, stk. 2, er en mi-
nimumsregel, som skal ses i sammenhæng med
§ 28 om rådgivning og vejledning til personer,
som har behov for det.

Hvis hjælpen er begrundet i sygebehandling
eller erhvervsmæssige foranstaltninger, er det
efter § 41, stk. 3, en betingelse, at lægens eller
kommunalbestyrelsens anvisninger følges.

6. Hvordan beregnes hjælpen efter § 37 ?

Hjælpen beregnes som en fast skattepligtig
ydelse efter § 37 og suppleres med en særlig
skattefri støtte efter § 37 a for personer, hvis
økonomiske forhold er særlig vanskelige på
grund af høje boligudgifter eller stor forsørger-
byrde.

Hjælpen efter § 37 er bestemt til at dække
kost, tøj og faste udgifter, herunder boligudgif-
ter og udgifter til børns forsørgelse i det om-
fang, boligudgiftens størrelse og/eller antallet
af børn ikke berettiger til særlig støtte efter § 37
a.

Hjælpens størrelse efter § 37 er for personer
over 25 år afhængig af, om modtageren har for-
sørgelsespligt over fo» børn. For unge under 25
år er hjælpens størrelse desuden afhængig af,
om modtageren forsørger eget barn i hjemmet
eller har haft en tidligere indtægt på et vist ni-
veau, og om modtageren er hjemmeboende el-
ler udeboende, jf. pkt. 6 c.

Til et ægtepar, der er berettiget til kontant-
hjælp, udbetales den skattepligtige ydelse efter
§ 37 til hver af ægtefællerne.

a. Kontanthjælp efter §37 til personer med for-
sørgelsespligt overfor børn

Til personer med forsørgelsespligt over for
bom ydes et beløb, der svarer til 80 % af højeste
dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. Beløbet udgør pr. 1. januar
1995 8.862 kr. pr. måned.

Til unge under 25 år, som har forsørgelses-
pligt over for et barn, men som ikke forsørger
barnet i hjemmet, ydes kontanthjælp efter reg-
lerne for unge, se nærmere under pkt. c.

Det er den privatretlige forsørgelsespligt
over for et barn efter Justitsministeriets lovgiv-
ning, som er afgørende for, om en person skal
betragtes som forsørger efter § 37. En forsørger
kan defineres som en person, der har forsørgel-
sespligt over for et barn under 18 år. Det er såle-
des ikke afgørende, om den pågældende rent
faktisk yder bidrag til barnets forsørgelse. For-
sørgelsespligten indtræder normalt ved føds-
len. Er faderskabet ikke fastslået ved fødslen,
indtræder retten til at få ydelser efter § 37 som
forsørger fra det tidspunkt, hvor faderskabet
fastslås. Der ydes i sådanne tilfælde ikke kon-
tanthjælp som forsørger med tilbagevirkende
kraft fra fødslen.

Den privatretlige forsørgelsespligt og der-
med retten til at modtage kontanthjælp som
forsørger bortfalder ikke, hvis barnet er i stand
til at forsørge sig selv, eller hvis barnet er an-
bragt uden for hjemmet.

En person, der har et barn, som opholder sig
i udlandet, betragtes som forsørger af dette
barn, hvis det kan dokumenteres, at den pågæl-
dende er forpligtet til at yde og rent faktisk yder
bidrag til barnets forsørgelse.

b. Kontanthjælp efter § 37 til personer, som ikke
har forsørgelsespligt overfor børn

Til personer, som ikke har forsørgelsespligt
over for børn, og som ikke er omfattet af regler-
ne i § 37, stk. 3, om hjælp til unge under 25 år,
ydes et beløb, der svarer til 60 % af højeste dag-
pengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v. Beløbet udgør pr. 1. januar 1995
6.652 kr. pr. måned.

c. Kontanthjælp efter §37 til unge under 25 år

Til unge under 25 år ydes efter § 37, stk. 3, pr.
I. januar 1995 et beløb på 2.088 kr. til hjemme-
boende og et beløb på 4.268 kr. til udeboende.
Ungesatserne er fastsat ud fra niveauet for
ydelser efter Statens Uddannelsesstøtte.

Unge under 25 år kan alene komme ud af un-
gesatserne hvis:
1) de i en sammenhængende periode på 12 må-

neder har haft månedlige indtægter, der
overstiger 60 % af højeste dagpengebeløb ef-
ter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., eller

2) de får forsørgelsespligt over for et barn, som
de forsørger i hjemmet, eller

3) de er gravide og har passeret 12. svanger-
skabsuge.
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Unge, som alene har forsørgelsespligt over
for en ægtefælle, eller som har forsørgelsespligt
over for børn, som de ikke forsørger i hjemmet,
omfattes af ungesatserne.

Ydelser fra Statens Uddannelsesstøtte og an-
dre godtgørelser, der ydes i forbindelse med
uddannelse, medregnes ikke i den indtægt, der
kan bringe den unge ud af ungesatserne. Endvi-
dere medregnes ydelser under aktiveringstil-
bud efter lov om kommunal aktivering ikke i
indtægten, jf. § 10, stk. 3, i lov om kommunal
aktivering.

Betaler unge, der modtager hjælp efter Unge-
satserne, underholdsbidrag til børn, eller er bi-
draget på tidspunktet for hjælpens udbetaling
udlagt forskudsvis af det offentlige, udbetales
et månedligt tillæg til hjælpen svarende til det
fastsatte bidrag. Tillægget kan dog højest svare
til normalbidraget. Dette tillæg er skatteplig-
tigt, men da bidraget er fradragsberettiget, vil
bidraget og tillægget ikke berøre det beløb, som
den bidragspligtige - før bidragspligten ind-
trådte - havde til rådighed til egen forsørgelse.

Det vil afhænge af en konkret vurdering i det
enkelte tilfælde, om en ung under 25 år kan an-
ses for at forsørge eget barn i hjemmet. I denne
vurdering indgår omfanget af barnets eller bør-
nenes ophold hos den unge. Der vil bl.a. kunne
tages hensyn til, om der kan fastsættes bidrag
efter de privatretlige regler, og hvor barnet eller
børnene har folkeregisteradresse.

Unge under 25 år, som modtager kontant-
hjælp med satsen for forsørgere, overgår ikke
til ungesatserne, hvis barnet anbringes uden for
hjemmet.

Unge gravide, som har passeret 12. svanger-
skabsuge, overgår indtil fødslen til satsen for
personer, som ikke har forsørgelsespligt over
for børn. Fra fødslen overgår den unge til sat-
sen for forsørgere.

d. Kontanthjælp efter § 37 til en person. hvis æg-
tefælle modtager en selvstændig offentlig for-
sørgelsesydelse efter anden lovgivning

Kontanthjælpen beregnes som til en enlig,
hvis kun den ene ægtefælle er berettiget til kon-
tanthjælp (har været ude for en social begiven-
hed), og den anden ægtefælle modtager en selv-
stændig offentlig forsørgelsesydelse efter an-
den lovgivning som for eksempel social pen-
sion, SU eller orlovsydelse.

Hvis den ægtefælle, som modtager en selv-
stændig offentlig forsørgelsesydelse efter an-
den lovgivning, selv opfylder betingelserne for

kontanthjælp, foretages der en almindelig æg-
tefælle-beregning. Dette vil være tilfældet, hvis
denne ægtefælle modtager for eksempel ar-
bejdsløshedsdagpenge eller dagpenge ved syg-
dom og fødsel.

Beregning af kontanthjælpen som til en enlig
indebærer, at der kun ydes et kontanthjælpsbe-
løb efter reglerne i § 37, stk. 2-4, og at eventuel
særlig støtte efter § 37 a alene beregnes ud fra
den kontanthjælpsberettigedes andel af netto-
boligudgifterne (er nærmere omtalt under pkt.
11). Der er i § 38, stk. 3, fastsat en særlig regel
for fradrag af den ikke-kontanthjælpsberettige-
de ægtefælles indtægter (er nærmere omtalt un-
der pkt. 9).

7. Fradrag i § 37-hjslpen for indtægter

Efter § 38, stk. 1, skal der i den beregnede
samlede kontanthjælp efter § 37 foretages fra-
drag for indtægter, som ansøgeren og ægtefæl-
len har i den periode, da der ydes hjælp. Reglen
er en følge af princippet om, at kontanthjælpen
er subsidiær i forhold til andre indtægtsmulig-
heder. Fradrag for indtægter foretages i brutto-
kontanthjælpen med de faktiske beløb.uafhæn-
gigt af, hvorledes indtægterne behandles skat-
temæssigt.

Der kan ikke foretages fradrag for indtægter,
som pågældende er afskåret fra at opnå (fiktive
indtægter). Der vil for eksempel ikke kunne fo-
retages fradrag for det beløb, som en eventuel
ægtefælle ville være berettiget til i SU, hvis på-
gældende ikke af formelle grunde var afskåret
fra at modtage SU.

Inden indtægterne fratrækkes, skal de ned-
sættes med de nødvendige udgifter til arbejds-
redskaber og -beklædning samt til transport i
forbindelse med erhvervelsen af indtægterne.

Nedsættelsen sker med de faktiske udgifts-
beløb uafhængigt af, hvorledes disse behandles
skattemæssigt.

Udgifter til transport bør i almindelighed ta-
ge udgangspunkt i udgifterne ved benyttelse af
offentlige transportmidler.

Udgiften til transport i eget køretøj kan i det
enkelte tilfælde være en nødvendig udgift i for-
bindelse med erhvervelse af indtægter, hvis of-
fentlige transportmidler ikke med rimelighed
kan forlanges benyttet. Transportudgifter i for-
bindelse med kørsel i egen bil kan i mangel af
anden dokumentation opgøres efter Finansmi-
nisteriets regler om godtgørelse for benyttelse
af eget befordringsmiddel på tjenesterejse.
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Udbetalt boligsikring og tilbagebetalte
a-contobidrag til varme og elektricitet betragtes
ikke som indtægter, men vil have betydning for
beregning af den særlige støtte efter § 37 a (jf.
pkt. 11 b). Det samme gælder fremlejeindtæg-
ter, hvis disse alene oppebæres med henblik på
at nedbringe boligudgiften og ikke i erhvervs-
mæssigt øjemed.

Der foretages ikke fradrag i kontanthjælpen
for værdien af kost m.v. under ophold på syge-
hus eller institutioner, som yder behandling li-
ge som på de egentlige sygehuse. Dette vil være
tilfældet for så vidt angår fødeklinikker og an-
dre til sygehusvæsenet knyttede behandlingsin-
stitutioner, rekonvalescenthjem og behand-
lingsinstitutioner for alkoholskadede.

Når opholdet har varet mere end 6 måneder,
vil der efter § 38, stk. 2, nr. 4, efter en konkret
vurdering kunne foretages fradrag i kontant-
hjælpen for den fremtidige værdi af kost m.v. I
den konkrete vurdering bør der tages hensyn
til, at f.eks. en enlig person kan have en betyde-
lig besparelse ved ikke at skulle betale for mad
m.v., medens det kan tænkes, at en stor familie
ikke vil have en mærkbar besparelse ved, at en
person er indlagt på sygehus eller lignende i en
længere periode.

Ved lønindtægter er det den skattepligtige
personlige indtægt, der fradrages i kontant-
hjælpen. Herved forstås efter Skatteministeri-
ets definition den skattepligtige personlige ind-
tægt, som er tilbage, efter at der er foretaget fra-
drag for arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og
eventuelle kollektive pensionsbidrag.

Efter at kontanthjælpen er gjort skatteplig-
tig, kan overskydende skat ikke længere betrag-
tes som en indtægt ved kontanthjælpsberegnin-
gen, idet kontanthjælpsmodtagere som andre
skatteydere trækkes for en acontoskat, indtil
den endelige skat kan beregnes i forbindelse
med slutopgørelsen. En eventuel overskydende
skat modsvares af, at den pågældende har haft
et lavere nettobeløb til rådighed i den periode,
hvor acontoskatten er betalt.

Feriegodtgørelse, der efter ferielovgivningen
kan udbetales 1 måned før ferien, skal først fra-
drages i kontanthjælpen, når ferien holdes, og
der kan kun foretages fradrag svarende til kon-
tanthjælpen for det antal dage, som feriegodt-
gørelsen er bestemt til at dække, jf. § 38, stk. I,
3. pkt. Hvis der under en ferieperiode udbetales
supplerende kontanthjælp, f.eks. til et ægtepar,
hvor den ene ægtefælle har løbende arbejds-

indtægt, skal den skattepligtige feriegodtgørel-
se fradrages i kontanthjælpen.

Hvis der ydes kontanthjælp efter § 37 under
et højskoleophold (jf. Socialministeriets be-
kendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til
kontanthjælp i særlige tilfælde), skal der ikke
ske fradrag for offentlig støtte til opholdet.

8. Indtægter, der efter § 38, stk. 2, ikke fradrages
i kontanthjælpen

Invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb, som
ydes efter lov om social pension, skal ikke fra-
trækkes i den beregnede hjælp, jf. § 38, stk. 2,
nr. 1. Efter praksis sker der heller ikke fradrag i
den beregnede hjælp for bistands- og plejetil-
læg, som ydes til en kontanthjælpsmodtagers
ægtefælle.

I § 38, stk. 2, nr. 2, er det fastsat, at erstatning
for varigt mén, indtægter, der hidrører herfra,
og godtgørelse for ikke-økonomisk skade, ikke
skal fradrages i kontanthjælpen.

Bestemmelsen vedrører erstatninger efter så-
vel arbejdsskadeforsikringsloven som erstat-
ningsansvarsloven og anden tilsvarende lovgiv-
ning. De øvrige ydelser - først og fremmest er-
statning for erhvervsevnetab og forsørgertab-
serstatning - betragtes som en indtægt, der skal
fratrækkes i kontanthjælpen. Dette gælder,
uanset om der er tale om løbende ydelser eller
indtægter fra en kapitaliseret erstatning.

For så vidt angår en erstatning efter loven om
arbejdsskadeforsikring, vil det af afgørelsen
herom fremgå, hvor stor en del af erstatningen
der dækker skader af ikke-økonomisk art, d.v.s.
ménerstatning. Med hensyn til erstatning efter
loven om erstatning til ofre for forbrydelser har
sekretariatet for Erstatningsnævnet erklæret sig
villigt til efter anmodning fra socialforvaltnin-
gen i det enkelte tilfælde at orientere forvalt-
ningen om, hvilke bestanddele erstatningen be-
står af.

Om formue hidrørende fra erstatningsudbe-
talinger henvises til pkt. 16.

Efter lov om erstatning for skader ved LSD-
behandling, § 2, stk. 2, må erstatninger, der
ydes efter denne lov, og afkast heraf ikke med-
føre nedsættelse af ydelser efter den sociale lov-
givning.

Det samme gælder Sundhedsministeriets
ydelser af kulancemæssig godtgørelse til HIV-
smittede blødere og transfusionssmittede m.fl.
samt ægtefælle eller samlever til pågældende.
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Der skal efter § 38, stk. 2, nr. 3, ikke foretages
fradrag i kontanthjælpen for ydelser fra god-
kendte sociale fonde, stiftelser og foreninger
m.v., der er fritaget for beskatning hos modta-
geren efter ligningslovens § 7, litra z. Efter den-
ne bestemmelse er beløb op til 5.000 kr. om året
fra hver fond m.v. fritaget for beskatning.

Som nævnt under pkt. 7 foretages der efter
§ 38, stk. 2, nr. 4, ikke fradrag for værdien af
kost m.v. under midlertidig indlæggelse på sy-
gehus eller lignende behandlingsinstitution,
hvis opholdet ikke strækker sig over 6 måneder.

Der foretages efter § 38, stk. 2, nr. 5, ikke fra-
drag for vederlag, som hidrører fra hverv som
tilforordnet ved valg.

Der foretages efter § 38, stk. 2, nr. 6, heller
ikke fradrag for indtægter hos børn, herunder
bidrag til børnenes underhold efter loven om
børns retstilling, ydelser efter børnetilskudslo-
ven og børnefamilieydelsesloven.

9. Fradrag for den ikke-kontanthjælpsberettige-
de ægtefælles indtægter efter § 38, stk. 3

Hvis en gift kontanthjælpsmodtager får kon-
tanthjælpen beregnet som til en enlig efter § 37,
stk. 5, foretages der fradrag for den del af den
ikke-kontanthjælpsberettigede ægtefælles ind-
tægt, opgjort efter § 38, stk. 1 og 2, som oversti-
ger, hvad den ikke-kontanthjælpsberettigede
ægtefælle uden indtægter kunne have fået i
kontanthjælp som enlig kontanthjælpsmodta-
ger.

10. Fradragsfri arbejdsindtægter efter § 38, stk.
4

Personer, der i en sammenhængende periode
på 3 måneder eller derover har modtaget kon-
tanthjælp, kan efter § 38, stk. 4, tjene op til
2.000 kr. pr. måned, uden at der sker fradrag i
kontanthjælpen.

Der skal være tale om en normal arbejdsind-
tægt. Indtægter fra beskæftigelse med offentlig
støtte eller indtægter i forbindelse med delta-
gelse i undervisning eller praktik, herunder
godtgørelser, falder ikke ind under bestemmel-
sen.

Muligheden for fradragsfri indtægter er be-
grænset til 2.000 kr. om måneden, dog højst
12.000 kr. i alt. Denne mulighed for fradragsfri
indtægter er begrænset til en sammenhængen-
de kontanthjælpsperiode på 6 måneder. Ar-
bejdsindtægten kan hidrøre fra forskellige ar-
bejdsforhold, og der behøver ikke at være ud-

ført arbejde i hver af de 6 måneder. Retten til
fradragsfri arbejdsindtægter ved siden af kon-
tanthjælpen gælder for alle, der modtager kon-
tanthjælp, herunder personer, der modtager
supplerende kontanthjælp f.eks. til en lønind-
tægt. Det fradragsfri beløb kan optjenes pr.
voksen kontanthjælpsmodtager i husstanden.
Når der udbetales kontanthjælp til ægtepar,
kan hver af ægtefællerne som udgangspunkt
benytte sig af muligheden for indtjening af fra-
dragsfri indtægter efter stk. 4. Dette gælder dog
kun, hvis begge ægtefæller har været ude for
ændringer i deres forhold (social begivenhed).
Skyldes udbetaling af kontanthjælp alene, at
der er sket ændringer i den ene ægtefælles for-
hold, mens den anden ægtefælles forhold er
uændrede, kan denne anden ægtefælle ikke ud-
nytte reglen efter stk. 4. Til illustration heraf
kan nævnes en situation, hvor den ene ægtefæl-
le mister sit arbejde, mens den anden ægtefælle
beholder sit under uændrede forhold. I dette
tilfælde vil den ægtefælle, der er i arbejde, ikke
kunne benytte reglen i § 38, stk. 4.

Den begrænsede mulighed for fradragsfri ar-
bejdsindtægter kan kun gives en gang i et sam-
menhængende kontanthjælpsforløb. Hvis kon-
tanthjælpsperioden afbrydes ved, at der ikke
udbetales hjælp efter § 37, og der senere opstår
behov for hjælp, begynder en ny kontant-
hjælpsperiode at løbe. Der vil så igen - efter 3
måneder - blive mulighed for at komme ind un-
der reglen i stk. 4.

Ganske kortvarige afbrydelser af kontant-
hjælpen vil dog ikke bevirke, at der på ny bliver
mulighed for fradragsfri indtægter efter stk. 4.
Afbrydelsen skal normalt have et omfang på
mindst 1 måned, svarende til det tidsrum, for
hvilket der normalt udbetales kontanthjælp.
Afbrydelse af kontanthjælpsperioden som føl-
ge af et tilbud efter lov om kommunal aktive-
ring bevirker ikke, at der på ny bliver mulighed
for fradragsfri indtægter efter stk. 4.

11. Hvordan beregnes hjælpen efter § 37 a ?

Betingelserne for udbetaling af den særlige
støtte efter § 37 a er fastlagt i Socialministeriets
bekendtgørelse af 13. marts 1995. Hovedprin-
cippet er, at der efter bekendtgørelsens § 5, hvis
betingelserne herfor er opfyldt, ydes en skatte-
fri støtte svarende til forskellen mellem den
støtteberettigedes ncttoboligudgift og det
grænsebeløb, som iflg. bekendtgørelsen gælder
for den pågældende.
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Afgørende for, om en person er berettiget til
den særlige støtte, er først og fremmest, om på-
gældendes nettoboligudgifter overstiger de i
bekendtgørelsen fastsatte grænsebeløb. For
personer med forsørgelsespligt over for et barn
er det herudover en betingelse, at det tidligere
indtægtsniveau berettiger til en særlig støtte, jf.
pkt. c. For personer uden forsørgelsespligt over
for et barn kan mangel på et tidligere indtægts-
niveau alene betyde, at hjælpen bliver begræn-
set, jf. pkt. c.

Som for hjælp efter § 37 er det en betingelse
for at få hjælp efter § 37 a, at der har været en
»social begivenhed«, jf. pkt. 2. Det er ikke en
betingelse for at få hjælp efter § 37 a, at man
samtidig modtager hjælp efter § 37.

I bekendtgørelsens § 2 findes en afgrænsning
af den personkreds, der er berettiget til særlig
støtte. Det fremgår heraf, at der ikke kan ydes
særlig støtte til bl.a. unge, der får hjælp efter bi-
standslovens § 37, stk. 3 (ungesatserne), og til
personer, der modtager orlovsydelse.

a. Grænsebeløb, der bereitiger til særlig støtte
Ikke-forsørgere er berettiget til særlig støtte,

hvis de månedlige nettoboligudgifter overstiger
l.8OOkr.

For personer med forsørgelsespligt over for
børn er grænsebeløbet afhængigt af antallet af
børn, og om der er tale om børn, der bor hos
den pågældende forsørger.

En forsørger med et hjemmeboende barn er
berettiget til særlig støtte, hvis de månedlige
nettoboligudgifter overstiger 2.500 kr.

En forsørger med et udeboende barn er be-
rettiget til særlig støtte, hvis de månedlige net-
toboligudgifter overstiger 2.600 kr.

Har en person forsørgelsespligt over for me-
re end et barn, nedsættes grænsebeløbet med
500 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn og
med 400 kr. pr. måned pr. udeboende barn ud-
over det første barn. For familier med mange
børn kan de: således blive tale om et negativt
grænsebeløb.

Der foretages kun nedsættelse af grænsebe-
løbet for et barn, som opholder sig i udlandet,
hvis det kan dokumenteres, at den forsørgelses-
pligtige yder bidrag til barnets forsørgelse.

Et barn, der midlertidigt opholder sig uden
for hjemmet, betragtes som hjemmeboende.

Har en forsørger både udeboende og hjem-
meboende børn, tages udgangspunkt i grænse-
beløbet på 2.500 kr. for et hjemmeboende barn,
og der foretages en nedsættelse på 400 kr. pr.

måned pr. udeboende barn og 500 kr. pr. hjem-
meboende barn ud over det første barn.

Grænsebeløbene opgøres pr. person. Fra-
draget i grænsebeløbet pr. barn på h.h.v. 500 kr.
og 400 kr. foretages således hos begge barnets
forældre. For et ægtepar skal nettohuslejen
overstige summen af ægtefællernes grænsebe-
løb, før der udløses særlig støtte. Har ægtefæl-
lerne som følge af forskellig forsørgelsespligt
forskellige grænsebeløb, skal der dog foretages
en deling af nettoboligudgifterne, jf. pkt. b, og
beregnes særlig støtte for hver af ægtefællerne
•for sig. Den beregnede støtte for hver af ægte-
fællerne lægges herefter sammen, og grænsen
for den særlige støtte, jf. pkt. c, samt fradrag for
indtægter, jf. pkt. d, foretages i den samlede be-
regnede særlige støtte til ægteparret.

Til en ægtefælle, som efter bistandslovens
§ 37, stk. 5, får hjælpen beregnet som til en en-
lig, beregnes støtten efter § 37 a på grundlag af
pågældendes andel af nettoboligudgifterne.
Det samme gælder, hvis kun den ene ægtefælle
er berettiget til støtte efter § 37 a, fordi den an-
den ægtefælle tilhører den persongruppe, som
efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, er afskåret fra
støtte efter § 37 a.

b. Opgørelse afnettoboligudgiften
Opgørelse afnettoboligudgiften er beskrevet

i bekendtgørelsens § 4.
Ved lejeboliger medregnes huslejeudgiften

efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen.
Ved ejerboliger medregnes skatten af over-

skuddet af egen bolig samt tcrminsudgiften fra-
trukket værdien af skattefradraget.

Terminsudgiften vil normalt være renter og
afdrag på lån ydet med sikkerhed i ejendom-
men, og som er brugt til boiigmæssige formål,
men der kan også være tale om lån ydet på et
andet grundlag, blot det kan dokumenteres, at
det er brugt til boiigmæssige formål.

Værdien af skattefradraget beregnes på
grundlag af den pågældendes trækprocent. I de
fleste tilfælde vil den skattepligtige kontant-
hjælp efter § 37 overstige skattekortsfradraget.
I så fald svarer værdien af skattefradraget til
den fradragsberettigede terminsudgift ganget
med trækprocenten.

I enkelte tilfælde kan skattekortsfradraget
overstige den skattepligtige kontanthjælp. I så
fald må der ved beregning af nettoboligudgif-
ten tages hensyn til, at værdien af skattefradra-
get reduceres med den del af den fradragsberet-
tigede terminsudgift, der ikke kan fradrages i
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den skattepligtige kontanthjælp. Et uudnyttet
skattekortsfradrag for en kontanthjælpsmodta-
ger, der ejer egen bolig, vil således bevirke, at
værdien af skattefradraget bliver mindre med
den konsekvens, at nettoboligudgifterne og én
eventuel støtte efter § 37 a bliver større. Er der
tale om en kontanthjælpsmodtager, som har
indtægter ud over kontanthjælpsniveauet, er
det fortsat værdien af det skattekortsfradrag,
der kan udnyttes, hvis pågældende kun havde
indtægter svarende til kontanthjælp efter § 37,
der skal benyttes ved beregning af nettobolig-
udgiften. Er der tale om et ægtepar, må derved
beregning af værdien af skattefradraget på kon-
tanthjælpsniveauet tages hensyn til, at et uud-
nyttet skattefradrag hos den ene ægtefælle vil
kunne overføres til den anden ægtefælle.

Til nettoboligudgiften medregnes endvidere
udgifter til vand, varme, gas, elektricitet, ydel-
ser vedrørende boligindskudslån og lignende
løbende udgifter, der har tilknytning til boli-
gen. Udgifter til fællesantenneanlæg m.v. med-
regnes dog kun i det omfang, der til boligen er
knyttet en ufravigelig pligt til at afholde sådan-
ne udgifter.

Dokumenterede udgifter til ejendomsskat,
indvendig vedligeholdelse og »fællesudgifter«
ved andels- og ejerlejligheder kan medtages
ved opgørelse af nettoboligudgiften.

Derimod kan udgifter til en familie-/indbo-
forsikring ikke medregnes i nettoboligudgiften,
da denne form for forsikring ikke kan anses
som en udgift, der er knyttet direkte til selve bo-
ligen.

Indtægter fra sælgerpantebreve, som kon-
tanthjælpsmodtageren som led i et fast arran-
gement har brugt til at nedbringe sine boligud-
gifter, samt fremleje- og lejeindtægter fradrages
i nettoboligudgiften. Fradraget opgøres som
nettoindtægten efter, at en eventuel skat af ind-
tægten er betalt.

For personer, der har fælles husførelse med
andre, opgøres boligudgiften som udgangs-
punkt med lige andele til hver af parterne.

Hvis »papirløst« samlevende i fællesskab
ejer en fast ejendom, opgøres udgiften dog for-
holdsmæssigt efter de tinglyste andele.

Reglen om, at udgangspunktet ved opgørel-
sen af boligudgiften til personer, der har fælles
husførelse med andre, er ligedeling af boligud-
giften, er begrundet i administrative hensyn.
Når det angives, at ligedelingsreglen er ud-
gangspunkt, ligger heri, at ligedeling af bolig-
udgiften kan fraviges i de enkelte tilfælde, når

kommunalbestyrelsen skønner, at en ligedeling
vil være urimelig. Dette vil typisk være tilfæl-
det, hvis parterne har store boligudgifter og be-
tydelige forskelle i de hidtidige indtægter. I det-
te tilfælde vil det være rimeligt at fravige ligede-
lingen og i stedet beregne nettoboligudgiften
forholdsmæssigt efter de pågældendes indtæg-
ter, før behovet for hjælp er opstået.

For beboere i kollektive bofællesskaber be-
regnes boligudgiften som den enkelte beboers
faktiske andel af den samlede boligudgift.

De årlige nettoboligudgifter omregnes til et
månedligt beløb.

For ejerboliger beregnes de månedlige ter-
minsudgifter og de skattemæssige virkninger
på baggrund af den senest forudgående ter-
minsbetaling. De beregnede månedlige udgif-
ter benyttes ved beregning af den særlige støtte
for den resterende del af kalenderåret. Ved be-
gyndelsen af et nyt kalenderår foretages en ny
beregning. Hvis et lån bliver færdigbetalt i lø-
bet af et kalenderår, foretages en ny beregning
gældende fra måneden efter, at lånet er færdig-
betalt.

I forbindelse med beregningen af det måned-
lige beløb til varmeudgifterne bør der tages ud-
gangspunkt i f.eks. den endelige opgørelse af
det foregående års udgifter til varme. Hvis der
skal ydes hjælp til efterbetaling af varme eller
elektricitet - eller der sker en tilbagebetaling -
skal denne regulering indregnes i den nettobo-
ligudgift, der ligger til grund for beregning af
støtten efter § 3-7 a,ybr den måned, hvor regule-
ringen forfalder til betaling/udbetales.

I medfør af bistandslovens § 25, stk. 2, er det i
bekendtgørelsens § 10 fastsat, at særlig støtte til
personer, som har ejerbolig, er tilbagebeta-
lingspiigtig i det omfang» den særlige støtte
modsvares af nettoterminsudgifter. Hvis de
månedlige nettoterminsudgifter overstiger den
særlige støtte, er denne fuldt ud tilbagebeta-
lingspligtig. Overstiger den særlige støtte de
månedlige nettoterminsudgifter, er det kun et
beløb svarende til de månedlige nettotermins-
udgifter, der er tilbagebetalingspligtige.

c. Grænser for hjælpen efter § 37 a
Efter kontanthjælpsreglerne før den 1. janu-

ar 1994 var den samlede beregnede kontant-
hjælp, der kunne udbetales, begrænset til 90
pct. af modtagerens tidligere nettoindtægter,
idet den beregnede hjælp dog kunne udbetales,
hvis den ikke oversteg et generelt loft, som no-
genlunde svarede til 80 pct. af højeste dagpen-
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gebeløb efter skat. Disse principper er videre-
ført i de kontanthjælpsregler, som trådte i kraft
den 1. januar 1994.

Da kontanthjælpen efter § 37 imidlertid højst
kan udgøre 80 pct. af højeste dagpengebeløb,
vil begrænsning af hjælpen alene kunne kom-
me på tale for hjælp, der ydes i form af den sær-
lige støtte efter § 37 a.

Kontanthjælpen efter § 37 til forsørgere sva-
rer niveaumæssigt til det tidligere generelle
loft, og der kan derfor ikke til forsørgere udbe-
tales særlig støtte, med mindre der er en tidlige-
re indtægt, der berettiger hertil. Ikke-forsørgefé
kan efter bekendtgørelsens § 6, stk. 3, uafhæn-
gig af tidligere indtægt være berettiget til at
modtage en særlig støtte, i det omfang denne
støtte ikke overstiger forskellen efter skat mel-
lem 80 pct. og 60 pct. af højeste dagpengebeløb.

Når der ses bort fra den særlige regel i be-
kendtgørelsens § 6, stk. 3, kan den beregnede
støtte efter § 37 a (nettoboligudgiften fratrukket
grænsebeløbet) kun udbetales i det omfang, an-
søgerens hidtidige indtægter giver grundlag
herfor.

Den beregnede støtte kan sammen med an-
søgerens øvrige indtægter, herunder kontant-
hjælp efter bistandslovens § 37, efter skat ikke
overstige 90 pct. af ansøgerens hidtidige ind-
tægter efter skat. I det omfang den beregnede
støtte overstiger grænsen på 90 pct., nedsættes
støtten efter § 37 a i overensstemmelse hermed.

Ved hidtidige indtægter forstås indtægten i
den seneste kalendermåned, før ændringen i
forholdene indtrådte. Dette tidspunkt vil nor-
malt falde sammen med ansøgningstidspunk-
tet, men for nogle kontanthjælpsmodtagere
kan der være tale om, at de hidtidige indtægter
ligger op til flere år tilbage. I så fald må indtæg-
terne opregnes til det nuværende lønniveau.

Efter bekendtgørelsens § 6, stk. 2, beregnes
grænsen for støtten for ægtepar ved at sammen-
holde summen af de samlede indtægter efter
skat og den samlede udmålte støtte til ægtepar-
ret med 90 pct. af ægteparrets hidtidige indtæg-
ter efter skat. Det gælder også, når hjælpen til
den ene ægtefælle beregnes som til en enlig ef-
ter bistandslovens § 37, stk. 5, eller når kun den
ene ægtefælle er berettiget til særlig støtte efter
§ 37 a, fordi den anden ægtefælle er omfattet af
persongruppen i bekendtgørelsens § 2, stk. I.

Med hensyn til, hvilke indtægtstyper der om-
fattes af indtægtsbegrebet, må der tages ud-
gangspunkt i, at indtægterne skal være løn (her-
under værdien af kost og logi) eller lønlignende

ydelser samt andre kontante ydelser såsom le-
gater, studielån, renter m.v.

Dette udelukker imidlertid ikke, at der efter
omstændighederne kan tages hensyn til andre
indtægter i form af naturalydelser og lignende.

Viser det sig undtagelsesvis, at indtægten i
den seneste måned ikke kan anses for at være et
rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne,
d.v.s. at der ikke er tale om et beløb, som pågæl-
dende typisk har haft til disposition til at leve
for, kan den gennemsnitlige indtægt i de sene-
ste 3 kalendermåneder i stedet anvendes som
individuel grænse for den samlede hjælp.

I forbindelse med en skilsmisse, separation
eller samlivsophævelse må hver af parterne be-
tragtes som enlige, således at grænsen for den
særlige støtte efter § 37 a skal beregnes på
grundlag af hver af parternes hidtidige indtæg-
ter. Hvis kun den ene har haft indtægter, tages
der udgangspunkt i halvdelen af indtægten.

For at forhindre at kontanthjælpsmodtagere
med høje hidtidige indtægter og store boligud-
gifter uden tidsbegrænsning kan få store må-
nedlige ydelser efter bistandslovens § 37 og § 37
a, er der indført en absolut grænse for den sam-
lede hjælp efter § 37 og § 37 a, der gælder, når
der er udbetalt kontanthjælp i en sammenhæn-
gende periode på 12 måneder. Hjælpen kan i så
fald sammenlagt med den pågældendes øvrige
indtægter efter skat ikke overstige et beløb sva-
rende til maksimale dagpenge efter § 47 i lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. efter skat.

Denne grænse finder ikke anvendelse, hvis
der udbetales fast bruttorevalideringsydelse ef-
ter bistandslovens § 43, stk. 2, og det må anses
for sandsynligt, at behovet for hjælp bortfalder,
når revalideringen er gennemført. Dette gælder
også i de tilfælde, hvor udbetalingen af den fa-
ste bruttorevalideringsydelse midlertidigt er sat
i bero på grund af sygdom, barsel eller mangel
på uddannelsesplads.

Den sammenhængende periode på 12 måne-
der anses for afbrudt, hvis der i en måned ikke
udbetales kontanthjælp, og kontanthjælpsud-
betalingen herefter genoptages som følge af, at
der foreligger en ny ændring af ansøgerens for-
hold (social begivenhed). Genoptages kontant-
hjælpsudbetalingen, uden at der foreligger en
ny social begivenhed for eksempel efter orlov,
anses den sammenhængende periode ikke for
afbrudt, men den periode, hvori der ikke er ud-
betalt kontanthjælp, medregnes ikke ved opgø-
relsen af 12 måneders-perioden.



d. Fradrag for indtægter i støtten efter § 37 a
Principperne for fradrag for indtægter i § 37

a-støtten er de samme som for fradrag for ind-
tægter i § 37-hjælpen (jf. pkt. 7-10), bortset fra,
at det som følge af, at § 37 a-støtten er skattefri,
er nettoindtægterne, der skal fradrages i støt-
ten.

Efter bekendtgørelsens § 5, stk. 4, reduceres
den beregnede støtte med det beløb, hvormed
den pågældendes indtægter efter skat oversti-
ger den hjælp efter skat, som den pågældende
uden andre indtægter ville kunne få efter bi-
standslovens § 37 (nettokontanthjælpsniveau-
et).

Hvis skattekortsfradraget ikke overstiger på-
gældendes bruttokontanthjælpssats, vil fradra-
get i støtten kunne beregnes som forskellen
mellem den pågældendes aktuelle bruttoind-
tægter og bruttokontanthjælpssatsen fratrukket
den skat, der kan beregnes på grundlag af skat-
tekortets trækprocent. Der skal dog ikke fra-
trækkes beregnet skat af skattefrie indtægter.

Overstiger skattekortsfradraget den pågæl-
dendes bruttokontanthjælpssats, svarer netto-
kontanthjælpsniveauet til bruttokontanthjæl-
pen, som skal fradrages i den aktuelle nettoind-
tægt.

For et ægtepar reduceres støtten med det be-
løb, hvormed ægteparrets samlede indtægter
efter skat overstiger den hjælp efter skat, som
ægteparret uden andre indtægter ville kunne få
efter bistandslovens § 37 (nettokontanthjælps-
niveauet).

For en ægtefælle, hvor hjælpen efter bi-
standslovens § 37, stk. 5, beregnes som til en en-
lig, eller hvor kun den ene ægtefælle er beretti-
get til støtte efter § 37 a, fordi den anden er om-
fattet af persongruppen i bekendtgørelsens § 2,
stk. 1, ses dog bort fra halvdelen af den net-
toindtægt, der ligger ud over, hvad ægteparret
ville kunne opnå efter bistandslovens § 37.

Ved opgørelse af et ægtepars nettokontant-
hjælpsniveau kan der forekomme situationer,
hvor der ved beregningen skal overføres skatte-
kortsfradrag fra den ene ægtefælle til den an-
den for at sikre, at indtægtsfradraget foretages i
forhold til en kontanthjælpssituation, hvor æg-
teparret i størst mulige omfang får udnyttet de-
res samlede skattekortsfradrag.

e. A ndre begrænsninger i støtten efter § 37 a
Hvis boligudgiften efter en samlet bedøm-

melse af familiens størrelse og forhold skønnes
at være for høj, og der kan fremskaffes en rime-

lig og billigere bolig, udgør nettoudgifterne til
denne grundlaget for beregning af den særlige
støtte efter § 37 a.

Det afgørende må i denne forbindelse være,
at der kan skaffes kontanthjælpsmodtageren et
sådant boligtilbud. Det er op til den pågælden-
de at afgøre, om han eller hun ønsker at flytte til
den bolig, der kan fremskaffes. Konsekvensen
af at afslå flytning vil imidlertid være, at den
særlige støtte beregnes ud fra udgiften til den
afviste bolig.

Det forhold, at hjælpen til dækning af bolig-
udgiften i de tilfælde, hvor der er ret til støtte
efter § 37 a, beregnes »takstmæssigt« ud fra de
faktiske udgifter og ikke ud fra et rimeligheds-
kriterium, medfører, at der fortsat er behov for
at sikre imod misbrug. Der er derfor i bekendt-
gørelsens § 5, stk. 3, medtaget en bestemmelse
om, at hvis en støtteberettiget, der har en rime-
lig bolig, på eget initiativ forøger sine boligud-
gifter, f.eks. ved at flytte til en anden bolig,
medtages den forøgede boligudgift ikke ved be-
regning af støtten.

/ Indtægter, som ikke fradrages
Ved indtægtsopgørelse efter §§ 5, 6 og 7 i be-

kendtgørelsen ses bort fra de indtægter, der
ikke indgår i beregning af kontanthjælp efter
bistandslovens § 37. Se nærmere under pkt. 8
og 10.

12. Udbetaling af hjælpen
Da kontanthjælpen efter § 37 er en skatte-

pligtig ydelse, er kontanthjælpsmodtagere un-
dergivet de samme betingelser som andre mod-
tagere af skattepligtig indkomst, herunder en
forskudsvis ansættelse af skatten og en eventuel
efterfølgende regulering i forbindelse med slut-
opgørelsen.

Kontanthjælpen er det underste sikkerheds-
net i det sociale system, og derfor er det væsent-
ligt, at socialforvaltningen er opmærksom på,
at en person, der får behov for kontanthjælp,
får reguleret sin forskudsopgørelse i overens-
stemmelse med de ændrede forhold. Af hensyn
til kontanthjælpsmodtagerens trækprocent må
det undgås, at forskudsopgørelsen er baseret på
en for høj årsindkomst, og det må undgås, at
kontanthjælpsmodtageren fortsat får fradrag
for udgifter i forbindelse med erhvervelse af en
indtægt, som pågældende ikke længere har.

Når kontanthjælp udbetales som en skatte-
pligtig ydelse, vil hovedreglen være, at restskat
og overskydende skat er uden betydning for

11
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kontanthjælpsbcregningcn. Der kan dog være
tilfælde, hvor de indkomst- og skattemæssige
forhold bevirker, at nettoværdien af den udbe-
talte hjælp efter § 37 gør det vanskeligt for mod-
tageren at forsørge sig selv og sin familie. I så-
danne tilfælde kan der efter omstændighederne
blive tale om at supplere hjælpen ved at yde
hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter ef-
ter § 46 forudsat, at betingelserne i øvrigt er op-
fyldt. Skyldes de likviditetsmæssige problemer,
at der er indregnet en restskat, bør kontant-
hjælpsmodtageren samtidig opfordres til at sø-
ge skattemyndighederne om, at den indregnede
restskat trækkes ud af forskudsskatten.

Hjælpen efter §§ 37 og 37 a ydes, når behovet
er til stede, og udbetales som hovedregel for en
måned ad gangen.

Hjælp efter § 37 er skattepligtig på udbeta-
lingstidspunktet, uanset om kommunalbesty-
relsen har truffet beslutning om, at hjælpen ud-
betales med tilbagebetalingspligt. Den tilbage-
betalingspligtige hjælp er efter Skatteministeri-
ets regler fradragsberettiget i skatten i de år,
hvor den tilbagebetales.

13. Hjælp til særlige persongrupper

I medfør af § 37, stk. 6, er der i Socialministe-
riets bekendtgørelse nr. 1188 af 23. december
1993 om kontanthjælp til særlige persongrup-
per fastsat regler om hjælp til personer, der af-
tjener civil værnepligt eller værnepligt ved bi-
standsarbejde i udviklingslandene, og perso-
ner, der afsoner en straf.

a. Hjælp til indsatte i Kriminalforsorgens insti-
tutioner

Der kan ydes hjælp til den indsattes boligud-
gifter, hvis boligen bør bevares af hensyn til på-
gældendes tilværelse under udgang og efter
løsladelse.

Boligudgiften for en indsat opgøres efter § 4 i
Socialministeriets bekendtgørelse om særlig
støtte efter § 37 a som for andre kontanthjælps-
modtagere. Det vil bl.a. sige, at der som ud-
gangspunkt foretages en ligedeling af boligud-
gifterne mellem ægtefæller og samlevende.

Hvis den indsatte har en ejerbolig, og hvis
vedkommende på grund af afsoningen ikke kan
udnytte sit skattefradrag, foretages der ved op-
gørelsen af nettoboligudgiften kun nedsættelse
med skatteværdien af den del af rentefradraget,
som den indsatte faktisk kan udnytte under af-
soningen. Er den indsatte gift, vil der være mu-
lighed for at overføre den uudnyttede del af
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hjælp efter §§ 37 og 37 a under afsoningen. En
kontanthjælpsmodtager, der før afsoningen
ikke var berettiget til tillæg efter § 37 a, vil der-
for i de fleste tilfælde være berettiget til et så-
dant tillæg under afsoningen.

b. Den indsatles familie

Når en person er afskåret fra sine sædvanlige
indtjeningsmuligheder på grund af afsoning af
en straf, foreligger der en »social begivenhed«
for familien, således at der kan ydes kontant-
hjælp til familien, selv om den indsattes ægte-
fælle eller samlever er i normalt arbejde, idet
der så foretages fradrag i den udmålte kontant-
hjælp for arbejdsindtægter.

Med den bruttoficerede kontanthjælp gives
ydelser til børn indirekte som et forhøjet beløb
til hver af forsørgerne. Da der ikke afsættes et
beløb til den indsattes andel af udgifterne til
børnenes forsørgelse under afsoningen, jf. ovf.
under pkt. a, er det i konsekvens heraf i be-
kendtgørelsen om kontanthjælp til særlige per-
songrupper fastsat i § 5, stk. 2, at der ved bereg-
ning af tillægget efter § 37 a til den tilbageblev-
ne forsørger kan foretages en ekstraordinær
nedsættelse af grænsebeløbet med 500 kr. pr.
barn. Den ekstraordinære nedsættelse af græn-
sebeløbet forudsætter, at den indsatte forud for
afsoningen deltog i den faktiske forsørgelse af
barnet og omfatter således ikke tilfælde, hvor
den indsatte har været sat i bidrag. Hjælp efter
§ 37 a til den indsattes ægtefælle/samlever ud-
betales kun, hvis nettoboligudgifterne oversti-
ger det nedsatte grænsebeløb.

Da den hjælp, der kan beregnes på grundlag
af den ekstraordinære nedsættelse af grænsebe-
løbet, har til formål at kompensere det mang-
lende forsørgelsesbidrag fra den indsatte under
afsoningen, kan denne del af hjælpen udbetales
uafhængigt af tidligere indtægter, jf. § 5, stk. 3, i
bekendtgørelsen om kontanthjælp til særlige
persongrupper.

1 øvrigt udmåles hjælpen til den indsattes
ægtefælle som til en enlig. Dette ændrer dog
ikke ved, at der i den samlede udmålte hjælp til
ægteparret foretages fradrag efter § 38 for beg-
ge ægtefællers indtægter, eller at der ved be-
grænsningen af hjælpen efter § 37 a tages hen-
syn til begge ægtefællers hidtidige indtægter.

Har ægtefællen til den indsatte andre ind-
tægter end kontanthjælp, fradrages disse først
med bruttoværdien i den pågældendes egen
kontanthjælp efter § 37-hjælp. Derefter fradra-
ges eventuel overskydende indtægt med brutto-

værdien i den indsattes kontanthjælp efter § 37.
Er der herefter fortsat overskydende indtægt
fradrages nettoværdien heraf i det beregnede
tillæg til ægteparret efter § 37 a.

14. Regulering af ydelserne

Det er i § 37, stk. 7, 1. pkt., bestemt, at kon-
tanthjælp efter § 37, stk. 3, til unge under 25 år
reguleres én gang årligt med satsregulerings-
procenten. Reguleringen sker pr. 1. januar. So-
cialministeren bekendtgør størrelsen af de re-
gulerede beløb samt størrelsen af de månedlige
beløb, der kan udbetales efter § 37, stk. 2. De
månedlige beløb efter § 37, stk. 2, beregnes som
det ugentlige højeste dagpengebeløb efter § 47 i
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ganget
med 52 og divideret med 12.

15. Betydningen af formue

Efter § 39, stk. 1, er det som hovedregel en be-
tingelse for hjælpen, at ansøgeren eller ægte-
fællen ikke er i besiddelse af formue, som kan
dække det økonomiske behov.

Ved formue forstås i denne forbindelse likvi-
de midler, som kan tjene som forsørgelses-
grundlag i en kortere eller længere periode. Det
vil først og fremmest sige værdier, som er umid-
delbart omsættelige, herunder kontante beløb,
som ligger ud over, hvad der må betragtes som
led i normale forbrugsforskydninger i en hus-
holdning. Til udbetalinger, der er led i normale
forbrugsforskydninger og derfor ikke anses
som formue, må bl.a. regnes udbetaling af over-
skydende skat og tilbagebetaling af for meget
indbetalt acontobidrag til varme, el m.v., hvis
der er tale om beløb, der ligger inden for en
normal ramme for sådanne tilbagebetalinger
(se nærmere under pkt. 33).

Som eksempler på let omsættelige effekter
kan nævnes obligationer, aktier og andre vær-
dipapirer samt ædle metaller m.v., der er er-
hvervet som investeringsobjekter.

Det kan ikke kræves, at genstande med åben-
bar affektionsværdi afhændes.

1 øvrigt bør der ved skønnet over, om en for-
mue skal søges realiseret, lægges vægt på, hvor-
dan denne er anbragt, således at den normalt
ikke kræves realiseret, hvis det kun kan ske
med væsentligt tab. Har ansøgeren en større il-
likvid formue, må det undersøges, om der er
mulighed for at optage lån på vilkår, som på-
gældende senere selv skønnes at kunne klare.
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En kapitalpension anses i den forbindelse
for en formue. Det afhænger af en konkret vur-
dering i det enkelte tilfælde, om en kapitalpen-
sion efter § 39, stk. 1, er til hinder for udbetaling
af kontanthjælp, sådan at ansøgeren må henvi-
ses til at realisere eller belåne kapitalpensio-
nen. Ved vurderingen må der tages hensyn til
kapitalpensionens størrelse og ansøgerens for-
hold i øvrigt. Det forhold, at kapitalpensionen
kun kan realiseres med et stort tab, er ikke i sig
selv tilstrækkeligt til, at der kan ses bort fra for-
muen.

Imidlertid skal der efter loven ses bort fra
formue, der er nødvendig for bevarelse eller op-
nåelse af en nødvendig boligstandard, eller
som bør bevares af hensyn til pågældendes og
familiens erhvervs- eller uddannelsesmulighe-
der.

a. Boligstandard - dermed tænkes på, dels at
formuen er anbragt i et hus, der tjener til bolig
for ansøgeren, dels at de nuværende boligmæs-
sige forhold er utilfredsstillende, og at ansøge-
ren derfor har sat et beløb til side til erhvervelse
af ny bolig eller udvidelse af den bestående.

b. Pågældendes og familiens erhvervsmulighe-
der - der kan være tale om, at formuen er nød-
vendig for videreførelse af ansøgerens er-
hvervsvirksomhed, eller om, at et beløb er spa-
ret op med henblik på planer om etablering af
virksomhed, som det forekommer realistisk at
fore ud i livet.

c. Pågældendes og familiens uddannelsesmu-
ligheder - der må først og fremmest ses bort fra
beløb (og afkast heraf), der er sat til side af hen-
syn til børnenes uddannelse. Men også beløb,
der er opsparet af hensyn til ansøgerens egne
uddannelsesmuligheder, kan det være rimeligt
at se bort fra, hvis det drejer sig om realistiske
uddannelsesplaner.

16. Formue, der skal ses bort fra efter § 39, stk. 2
Efter § 39, stk. 2, skal der endvidere ses bort

fra erstatning, som udbetales som kompensa-
tion for varigt mén og godtgørelse for ikke-øko-
nomisk skade. Der kan være tale om erstatnin-
ger efter arbejdsskadeforsikringsloven, erstat-
ningsansvarsloven, lov om erstatning for ska-
der ved LSD-behandling og anden tilsvarende
lovgivning.

Formue, der direkte kan henføres til sådanne
erstatninger, kan ikke kræves realiseret, forin-
den der kan ydes hjælp.

Der henvises i øvrigt til, hvad der står i pkt. 8
om erstatningsbeløbets sammensætning.

Som følge af, at der ikke skal foretages fra-
drag i kontanthjælpen for ydelser fra godkend-
te sociale fonde og foreninger m.v., der er frita-
get for beskatning hos modtageren, skal der
heller ikke tages hensyn til disse ydelser ved
vurderingen af en kontanthjælpsmodtagers el-
ler -ansøgers formueforhold efter lovens § 39.

17. Udnyttelse af arbejdsmuligheder

Efter bistandslovens § 40 er det en betingelse
for at få kontanthjælp, at såvel ansøgeren som
den eventuelle ægtefælle i-tilstrækkelig grad
har udnyttet sine arbejdsmuligheder.

a. En kontanthjælpsmodtager vil som udgangs-
punkt være forpligtet til at påtage sig ethvert ri-
meligt tilbud om arbejde. Dette gælder, uanset
om der er tale om arbejde på det almindelige
arbejdsmarked uden løntilskud til arbejdsgive-
ren, eller om der er tale om jobtræning eller et
særligt tilrettelagt jobtræningsforløb efter lov
om kommunal aktivering eller lov om en aktiv
arbejdsmarkedspolitik.

En kontanthjælpsmodtager skal ligeledes ta-
ge imod ethvert rimeligt tilbud om beskæftigel-
sesfremmende foranstaltninger samt uddannel-
sestilbud og kurser, der vil kunne medvirke til
at bedre pågældendes fremtidige erhvervsmu-
ligheder. Sådanne tilbud kan fremsættes efter
lov om kommunal aktivering eller på anden
måde. Som et eksempel på det sidste kan næv-
nes tilbud om undervisning i dansk til indvan-
drere.

Hvis kontanthjælpsmodtageren går ind i et
projekt med en lav løn eller godtgørelse, vil der
efter de almindelige regler i § 37 være mulighed
for at give supplerende kontanthjælp. Det er
dog en forudsætning, at projektet ikke kan be-
tragtes som en uddannelse, der efter § 40, stk. 3,
udelukker kontanthjælp.

Der kan ikke udbetales kontanthjælp til en
person, der afslår et tilbudovn arbejde eller del-
tagelse i beskæftigelsesfremmende foranstalt-
ninger, som den pågældende efter en konkret
vurdering ikke har nogen rimelig grund til at af-
vise, så længe tilbuddet fortsat står åbent for
den pågældende. Hvis tilbuddet senere er bort-
faldet, vil der være mulighed for at give kon-
tanthjælp, men denne bør i så fald ydes med til-
bagebetalingspligt efter § 26, stk. I, nr. I.

Betingelsen om, at både ansøgeren og ægte-
fællen skal have udnyttet sine arbejdsmulighe-
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der, fraviges, hvis den ene ægtefælle er under
uddannelse, jf. § 40, stk. 4.

I § 40, stk. i, nr. I -6, er angivet en række eks-
empler på, hvordan ansøgeren kan opfylde lo-
vens betingelse om at udnytte sine arbejdsmu-
ligheder.

Disse eksempler er ikke udtømmende, og so-
cialforvaltningerne har derfor mulighed for på
andre måder at undersøge, om pågældende re-
elt står til rådighed for arbejdsmarkedet. F.eks.
vil en selvstændig erhvervsdrivende kunne op-
fylde betingelsen i § 40 ved i en midlertidig pe-
riode at foretage nødvendig reparation og ved-
ligeholdelse af virksomheden.

Efter § 40, stk. 3, 1. pkt., kan der ikke ydes
hjælp til personer, som er under uddannelse.
Der fastsættes dog i medfør af § 40, stk. 3, 2.
pkt., nærmere regler for, i hvilke særlige tilfæl-
de der kan ydes kontanthjælp til uddannelses-
søgende. Der henvises i den forbindelse til So-
cialministeriets bekendtgørelse om uddannel-
sessøgendes ret til kontanthjælp i særlige tilfæl-
de.

Det kan specielt nævnes, at kontanthjælps-
modtagere under højskoleophold kan bevare
hjælpen, men må være indstillet på at afbryde
højskoleopholdet for at udnytte et tilbud om
arbejde.

b. Efter § 40, stk. 5, kan der foretages fradrag i
kontanthjælpen for den efterfølgende måned,
når en kontanthjælpsmodtager uden rimelig
grund er udeblevet én eller flere dage fra en be-
skæftigelsesfremmende foranstaltning. Fradra-
get kan højest svare til den udmålte kontant-
hjælp for det antal dage, som udeblivelsen
strækker sig over. For at sikre den pågældende
hjælp på et eksistensminimum er det tillige be-
stemt, at fradraget ikke kan overstige 20 % af
den månedlige kontanthjælp.

Fradraget kan også foretages, hvis det er
kontanthjælpsmodtagerens ægtefælle, som
udebliver fra en beskæftigelsesfremmende for-
anstaltning. Efter § 40, stk. 1, kræves der nem-
lig, at både den, der søger hjælpen, og ægtefæl-
len har udnyttet sine arbejdsmuligheder. Kra-
vet i § 40 omfatter derfor også en hidtil hjemme-
arbejdende ægtefælle. Gives der tilbud om be-
skæftigelsesfremmende foranstaltning til den
ene eller begge ægtefæller, vil der kunne foreta-
ges fradrag i hjælpen svarende til den udmålte
kontanthjælp for det antal dage, som ægtefæl-
lerne tilsammen har forsømt. Efter § 40, stk. 5,
vil fradraget højest kunne udgøre 20 % af den

samlede hjælp, der vil kunne udmåles til ægte-
parret efter § 37.

Fradrag for fravær kan kun foretages i brut-
tohjælpen efter § 37 og ikke i hjælpen efter § 37
a.

Kommunalbestyrelsen beslutter, om fra-
dragsmuligheden skal udnyttes i det enkelte til-
fælde, eller om der i stedet skal anvendes de
sanktioner, som er mulige efter reglerne i § 49,
stk. I, og § 40, stk. 1, nemlig dels udbetaling af
hjælpen for en kortere periode end en måned,
dels standsning af hjælpen, hvis pågældende
udebliver på udbetalingsdagen og tilbuddet om
deltagelse i en beskæftigelsesfremmende foran-
staltning fortsat står åbent for pågældende.

III. Hjælp i særlige tilfælde
(lovens kapitel 11)

18. Oversigt over ydelser efter lovens kapitel 11

I lovens kapitel 11 findes alle de former for
kontanthjælp, der ikke består i løbende hjælp
til underhold m.v.

Det drejer sig om følgende regler:
§ 46 om hjælp til enkeltudgifter.
§ 46 a om hjælp til sygebehandling, medicin

m.v.
§ 46 b om hjælp til udgifter i forbindelse med

samværsret og til udgifter ved kontakt til børn,
der er bortført til udlandet.

§ 46 c om hjælp til dækning af udgifterne til
et barns forsørgelse, når forældremyndigheden
ved forældremyndighedsindehaverens død er
tillagt andre.

§ 47 om hjælp til flytning.
§ 47 a om hjælp til repatriering af flygtninge.
§ 47 b om hjælp til repatriering af indvandre-

re.
§ 48 om hjælp til forsørgelse af fysisk og psy-

kisk handicappede i hjemmet.
§ 48 a om godtgørelse til forældre til alvorligt

syge børn under 14 år.
Hjælp efter disse bestemmelser er ikke skat-

tepligtig, jf. dog Socialministeriets vejledninger
om hjælp efter §§ 48 og 48 a, og påvirker ikke
modtagerens personfradrag efter skattelovgiv-
ningen.

19. Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter
efter § 46

Bistandslovens § 46 giver mulighed for at yde
hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter
under forudsætning af:



16

1) at ansøgeren er kommet ud for ændringer i
sine forhold (social begivenhed), og

2) at ansøgerens egen afholdelse af udgiften i
afgørende grad vil vanskeliggøre pågælden-
des og familiens muligheder for fremtidigt
at klare sig selv (forebyggende sigte), og

3) at hjælpen normalt kun ydes, hvis udgiften
er opstået, som følge af behov, der ikke har
kunnet forudses (uforudsigelighed).

Hjælpen efter § 46 kan ydes såvel særskilt
som sammen med hjælp efter §§ 37 og 37 a.

20. Social begivenhed

Mens reglerne i bistandslovens § 37 og § 37 a
giver mulighed for løbende hjælp til personer,
der har været ude for ændringer i deres forhold,
giver § 46 under samme betingelser (social be-
givenhed) en mulighed for at yde hjælp til rime-
ligt begrundede enkeltudgifter. Lavtlønspro-
blemer og det forhold, at lønnen er opbrugt før
tiden, er derfor ikke i sig selv en social begiven-
hed.

21. Forebyggende sigte

Kravet om et forebyggende sigte betyder, at
afholdelsen af netop denne udgift vil bringe på-
gældendes og familiens økonomiske situation
ud af balance. Det må i den forbindelse vurde-
res, om personer med en lavere indkomst nor-
malt vil kunne afholde en sådan udgift.

22. Uforudsigelighed
Siden I. januar 1994 modtager den enkelte

kontanthjælpsmodtager en dagpengelignende
ydelse, inden for hvilken pågældende selv kan
disponere. Dette betyder, at kontanthjælps-
modtageren - ligesom andre - har mulighed for
at spare op til fremtidige udgifter, og § 46 kan
derfor begrænses til hjælp til større og uforud-
sigelige udgifter.

Den enkelte kontanthjælpsmodtager bør
derfor som hovedregel selv spare op til forudsi-
gelige udgifter som for eksempel boligindskud,
almindelig udskiftning af køleskabe og andre
anskaffelser til husholdningen samt udgifter i
anledning af kommende fødsel og konfirma-
tion m.v.

Kravet om uforudsigelighed betyder, at på-
gældende ikke har kunnet tage hensyn til den
opståede udgift i sine løbende dispositioner.
Det behøver ikke nødvendigvis være udgiftsbe-
hovet, som ikke har kunnet forudses. Der kan
også være tale om likviditetsmæssige proble-

mer, f.eks. af skattetekniske årsager, som bevir-
ker behov for hjælp til enkeltudgifter, som un-
der normale forhold kan afholdes inden for den
løbende indtægt.

Hvad der forstås ved »rimeligt begrundede
enkeltudgifter« vil fortsat afhænge af en kon-
kret vurdering i det enkelte tilfælde. Udgifter,
der opstår som følge af brand, oversvømmelser,
tyveri m.v., hvor udgifterne ikke dækkes på an-
den måde, kan ud fra en konkret vurdering i det
enkelte tilfælde betragtes som rimeligt begrun-
dede enkeltudgifter.

23. Hjælp til forudsigelige udgifter

Der kan undtagelsesvis efter en konkret vur-
dering ydes hjælp efter § 46 til udgifter, der har
kunnet forudses, hvis deres afholdelse er af helt
afgørende betydning for familiens livsførelse..

Det kan for eksempel være hjælp til husleje-
restance i tilfælde, hvor en familie er truet med
at blive sat på gaden på grund af huslejerestan-
cen. Hvis ansøgeren til stadighed har vanske-
ligt ved at få betalt sin husleje til tiden, må det
overvejes at etablere en administrationsord-
ning efter § 49.

Der vil ligeledes i ganske særlige tilfælde ud
fra en konkret vurdering kunne ydes hjælp til at
sanere en enligs eller families økonomi ved at
bringe truende gældsposter ud af verden.

Spørgsmål om afvikling af gæld til det offent-
lige - eksempelvis skatterestancer og bøder -
falder uden for § 46 og må løses efter de regler,
der i øvrigt findes om det pågældende gælds-
forhold. Der henvises til § 27 om tilbagebeta-
lingskrav efter bistandsloven og til § 18 i børne-
tilskudsloven om restancer på børnebidrag, der
er udlagt forskudsvis af det offentlige, samt § 73
i kildeskatteloven om lønindeholdelse.

24. Tilbagebetaling af hjælp til boligindskud

Hvis der ydes hjælp til betaling af boligind-
skud, eller hvad der kan sidestilles hermed, er
en sådan hjælp tilbagebetalingspligtig efter bi-
standslovens § 25, stk. I, nr. 2. Tilbagebeta-
lingspligten omfatter også hjælp til betaling af
forudbetalt leje, depositum og andre former for
kontant indskud i forbindelse med erhvervel-
sen af lejemålet. Efter § 18 sikres tilbagebeta-
lingskravet ved, at lejeren ved hjælpens udbeta-
ling yderligere forpligtes til at give meddelelse
om eventuel udbetaling af boligindskuddet
eksempelvis i forbindelse med opsigelse eller
fraflytning af lejemålet. Ansøgeren skal ved
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hjælpens udbetaling have oplysning om tilba-
gebetalingspligten og den skærpede oplys-
ningspligt med hensyn til eventuel udbetaling
af overskud i forbindelse med fraflytning.

25. Hjælp til sygebehandling, medicin m.v. efter
§46 a

Efter bistandslovens § 46 a kan der ydes
hjælp til sygebehandling, medicin, tandbe-
handling eller lignende under forudsætning af:
1) at udgiften ikke kan dækkes efter anden lov-

givning (lov om offentlig sygesikring' eller
arbejdsskadeforsikringsloven). Der kan
ydes hjælp til betaling af dels en persons eg-
ne udgifter, når der kun kan opnås delvis til-
skud efter andre regler, dels udgifter, der
ikke ydes tilskud til,

2) at pågældende ikke selv har midler til at af-
holde udgiften - med egne midler må side-
stilles, at ansøgeren kan få udgiften dækket
af en privat forsikring, og

3) at udgiften efter vurdering fra læge eller
tandlæge må anses for velbegrundet.
Det vil i visse tilfælde være nødvendigt at sø-

ge bekræftet fra kommunens lægekonsulent, at
udgiften er nødvendig og velbegrundet, herun-
der at en forsvarlig behandling ikke kan iværks-
ættes ved hjælp af billigere midler. For så vidt
angår tilskud til medicin, er det en forudsæt-
ning, at mulighederne for individuelt tilskud ef-
ter sygesikringslovens § 7, stk. 1-2, udnyttes.

Når der ydes hjælp til behandling efter § 46
a, kan der endvidere ydes hjælp til betaling af
transportudgifter i forbindelse med behandlin-
gen under forudsætning af, at der ikke kan ydes
tilskud hertil efter sygesikringslovens regler.

Når der ydes hjælp efter bistandslovens § 46
a til en person, der har valgt at være gruppe
2-sikret, kan kommunalbestyrelsen efter syge-
sikringslovens § 2, stk. 5, beslutte, at pågælden-
de overføres til gruppe I-sikringen og forbliver
der, så længe det skønnes påkrævet af hensyn
til pågældendes økonomiske forhold og behov
for sygehjælp.

Der bør i almindelighed alene ydes hjælp til
behandlinger udført af uddannede læger, tand-
læger, tandteknikere, psykologer, fysioterapeu-
ter m.v.

Navnlig for så vidt angår tandbehandling
bør det iagttages, at der ikke foretages behand-
linger, som går ud over, hvad der er påkrævet i
hvert enkelt tilfælde. Ligeledes kan der tages
hensyn til, om en større tandbehandling nød-

vendigvis skal foretages på det tidspunkt, hvor
den pågældende ikke selv har midler til at af-
holde udgiften.

Endelig skal der ved vurderingen af, om ud-
giften er rimelig, tages hensyn til, om udgiften
kan afholdes af en almindelig arbejdsindtægt.

26. Hjælp til udgifter vedrørende samværsret ef-
ter § 46 b, stk. 1

Der kan efter § 46 b, stk. 1,1. pkt., ydes hjælp
til dækning af udgifter til at opretholde en sam-
værsret med et eller flere børn under 18 år. Ef-
ter § 46 b, stk. 1,2. pkt., kan der også ydes hjælp
til dækning af udgifter til at opretholde kontakt
mellem barnet og den af forældrene, der har del
i forældremyndigheden, når barnet bor hos den
anden af forældrene. Hjælpen kan f.eks. omfat-
te rejseudgifter, kost og deltagelse i aktiviteter
med barnet.

Det er en forudsætning for at yde hjælp efter
§ 46 b, stk. 1, at ansøgeren ikke selv har midler
til at afholde udgiften.

For kontanthjælpsmodtagere uden hjemme-
boende børn, som får kontanthjælp som forsør-
gere, bør det tages i betragtning, at de efter § 37
får en ydelse som forsørgere, og at forskellen
mellem ydelsen efter § 37 til forsørgere og ikke-
forsørgere er væsentlig større end normalbidra-
get.

27. Hjælp til udgifter ved kontakt til bortførte
børn efter § 46 b, stk. 2

Der kan efter § 46 b, stk. 2, ydes hjælp til af-
holdelse af rejseudgifter med henblik på kon-
takt til børn, der af den ene af forældrene eller
af pårørende er ført til udlandet uden samtykke
fra forældremyndighedens indehaver. Det er
en betingelse, at indehaveren af forældremyn-
digheden ikke selv har midler til at afholde ud-
giften.

Det er endvidere en betingelse, at kommu-
nalbestyrelsen i forvejen har indhentet den for-
nødne sagkyndige rådgivning om rejseprojek-
tet i Udenrigsministeriet, således at der ikke
ydes hjælp til helt urealistiske formål. Det kan
endvidere være hensigtsmæssigt, at den danske
repræsentation på stedet bliver underrettet af
Udenrigsministeriet, således at den har mulig-
hed for at være orienteret om, hvad der sker, og
om fornødent træffe nødvendige forholdsreg-
ler.

Udenrigsministeriet har oplyst, at der efter
almindelig praksis er mulighed for - gennem de
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lokale repræsentationer - at udlægge rejseud-
giften i forbindelse med hjemrejse.

Justitsministeriet har mulighed for at tilveje-
bringe legatmidler til hjælp til advokatbistand i
udlandet i forbindelse med barnebortførelser.

28. Hjælp til dækning af et barns forsørgelse, nar
den oprindelige forældremyndighedsindehaver er
død

Om hjælp efter § 46 c til dækning af udgifter-
ne til et barns forsørgelse, når forældremyndig-
heden ved forældremyndighedsindehaveréns
død er tillagt andre, henvises til Socialministe-
riets vejledning om bistandslovens bestemmel-
ser om særlig støtte til børn og unge.

29. Hjælp til flytning

Der kan efter bistandslovens § 47 ydes hjælp
til flytning under forudsætning af:
1) at flytningen medfører en forbedring af på-

gældendes eller familiens boligmæssige el-
ler erhvervsmæssige forhold, d.v.s. at flyt-
ningen sker til en bolig, der er sundere, eller
hvis størrelse passer bedre til antallet af fa-
miliemedlemmer, eller at boligen har en be-
liggenhed, der giver nye muligheder for er-
hvervsmæssig beskæftigelse.

2) at ansøgeren ikke selv har midler til at beko-
ste flytningen, d.v.s. at udgifterne ikke kan
afholdes hverken af pågældendes og famili-
ens løbende indtægter eller af midler, der
med rimelighed kan anses opsparet til dæk-
ning af flytteudgifter.

Hjælpen omfatter først og fremmest udgifter
ved transport af indbogenstande, men der kan
også ydes hjælp til dækning afrejseudgifter for
familiens medlemmer.

Hvis flytning sker til en anden kommune, føl-
ger det af § 47, stk. 2, at kommunalbestyrelsen i
fraflytningskommunen skal indhente samtykke
fra kommunalbestyrelsen i den anden kommu-
ne, inden hjælpen ydes.

Hvis dette samtykke ikke er indhentet, be-
tragtes fraflytningskommunen stadig som op-
holdskommune - med deraf følgende forplig-
telse til at bære opholdskommunens andel af
enhver form for fremtidig hjælp efter bistands-
loven til modtageren af flyttehjælp, indtil på-
gældende i mindst 3 måneder har klaret sig
selv. Denne undtagelsesordning fra de almin-
delige opholdskommuneregler i bistandslo-
vens §§10-11 gælder dog længst i 2 år efter flyt-
ningen. Hvis tilflytningskommunen afslår at

give samtykke, er fraflytningskommunen såle-
des ikke afskåret fra at yde hjælp til flytningen.
Fraflytningskommunen må blot være indstillet
på muligheden for fortsat at blive betragtet som
opholdskommune, men kan i øvrigt efter reg-
lerne i lovens §§ 15 og 16 indbringe afslaget for
det sociale ankenævn og, derefter for Den Soci-
ale Ankestyrelse, som kan antage sagen, hvis
den har principiel eller generel betydning.

Søges der hjælp til flytning til udlandet, er
adgangen til hjælp efter § 47, stk. 3, yderligere
betinget af,
1) at pågældende er statsborger i vedkommen-

de land, eller
2) har særlig tilknytning til tilflytningslandet,

f.eks. har familie der eller forbindelse med
andre personer, der kan være en støtte for
pågældende, eller

3) at der er sikret pågældende varige arbejds-
muligheder i landet.

Opmærksomheden henledes på de særlige
regler for arbejdstagere fra udlandet, hvorefter
arbejdsgiveren - eventuelt arbejdsløshedskas-
sen - skal betale udgifterne ved hjemsendelsen.

Ved ansøgning om flytning til Færøerne og
Grønland finder reglerne i § 47, stk. 3, tilsvaren-
de anvendelse.

30. Hjælp til repatriering

Om hjælp til repatriering efter § 47 a og § 47 b
henvises til Indenrigsministeriets vejledning
herom.

31. Hjælp til forsørgelse af fysisk og psykisk
handicappede i hjemmet og til godtgørelse til
forældre med alvorligt syge børn

Om hjælp efter § 48 til merudgifter som følge
af fysisk eller psykisk handicap under forsør-
gelse i eget hjem og godtgørelse efter § 48 a til
forældre med alvorligt syge børn henvises til
Socialministeriets vejledninger herom.

IV. Naturalhjælp

32. Udbetaling af kontanthjælp på andre mader
end i form af kontante beløb

Hjælp efter bistandslovens afsnit IN skal
som hovedregel ydes i form af udbetaling af
kontante beløb, overførsel til pengeinstitut e.l.
Efter § 49, stk. I, kan kommunalbestyrelsen dog
undtagelsesvis beslutte, på hvilken måde hjæl-
pen skal udbetales.
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Det kan være en beslutning om at give hjæl-
pen i form af udlevering af en naturalydelse el-
ler en rekvisition eller ved at dække rimelige fa-
ste udgifter ved at sende beløbene direkte til
kreditorerne. Det er en forudsætning, at den,
der søger hjælp, ikke skønnes i stand til ved bi-
stand fra socialforvaltningen at administrere
kontante beløb. Reglen kan anvendes, når der i
en periode forgæves har været ydet bistand til
administrationen af kontanthjælp, eller om-
stændigheder i øvrigt viser, at ansøgeren ikke
vil anvende hjælpen til formål, som normalt an-
tages at kunne dækkes af kontanthjælpen.

I øvrigt kan det være hensigtsmæssigt at ud-
betale løbende hjælp med kortere terminer, i
det omfang ansøgeren gentagne gange har
brugt det månedlige beløb på kortere tid end
tilsigtet.

Efter § 49, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen
tilbageholde fremtidige månedlige betalinger
for dagpleje eller daginstitution, hvis en kon-
tanthjælpsmodtager har undladt at betale her-
for.

V. Skattemessige virkninger af kontanthjælp

33. Beskatning af kontanthjælp

Efter bestemmelsen i ligningslovens § 7, litra
j, skal ydelser, der udredes efter bistandsloven

til dækning af nærmere bestemte udgifter hos
modtageren, samt ydelser efter §§ 37 a, 47 a og
§ 47 b, ikke medregnes til den skattepligtige
indkomst.

Øvrige ydelser, herunder kontanthjælp efter
§ 37 - også i de tilfælde, hvor denne er gjort til-
bagebetalingspligtig - medregnes til den skatte-
pligtige indkomst.

Der er efter 1. januar 1994 ingen ydelser efter
bistandsloven, der medfører nedsættelse af per-
sonfradraget. Alle ydelser vil være enten fuldt
skattefrie eller fuldt skattepligtige.

Der kan ikke ydes kontanthjælp til dækning
af restskat, ligesom der heller ikke i kontant-
hjælpen foretages fradrag ved udbetaling af
overskydende skat. Ligger en udbetaling af
overskydende skat væsentligt over, hvad der er
den normale ramme for regulering af forskuds-
skatten, skal det udbetalte beløb dog betragtes
som en formue, hvoraf det økonomiske behov
efter § 39 i en periode kan dækkes.

Kommunalbestyrelsen bør vejlede ansøge-
ren om de skattemæssige konsekvenser af kon-
tanthjælpen og om mulighederne for at få æn-
dret den skattemæssige forskudsregistrering,
således at skattetrækket i kontanthjælpen ikke
er for stort, og således at restskat så vidt muligt
undgås.

Socialministeriet, den 3. april 1995

KAREN JESPERSEN

/ Birthe Frederiksen
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Bilag B

Eksempler pi kontanthjælpsberegning
(januar 1995-niveau)

Boligudgifterne i eksemplerne er nettoboligudgifter, d.v.s. incl. udgifter til varme, el m.v. og
fratrukket boligstøtte. I eksempler med ejerboliger er redegjort for sammenhængen mellem brut-
toboligudgifter, skattevirkning og nettoboligudgifter.

Hvor ikke andet er oplyst, er i eksemplerne forudsat en trækprocent på 45, en laveste skattepro-
cent på 44,7 og et mdl. skattekortsfradrag på 2.500 kr.

Alle beløb er afrundet til hele kr.
Der er paragrafhenvisninger til bistandsloven (L) og til bekendtgørelsen om særlig støtte efter

§ 37 a (B), med stk.-henvisning efter punktum. F.eks. henviser »B § 6.3« til bekendtgørelsens § 6,
stk. 3.

Oversigt over eksempler:
Eks. 1 Enlig ikke-forsørger, der bor til leje.

a. Uden tidligere indtægter - med boligudgifter inden for det indkomstuafhængige loft.
b. Uden tidligere indtægter - boligudgifter overstiger det indkomstuafhængige loft.
c. Med tidligere indtægter, der berettiger til det udmålte § 37 a-tillæg.
d. Med tidligere indtægter, der ikke berettiger til det udmålte § 37 a-tillæg.

Eks. 2 Beregning med indtægtsfradrag for ægtepar, der bor til leje - begge er ikke-forsørgere.
Eks. 3 Kontanthjælp til enlig forsørger med 1 barn i lejebolig.
Eks. 4 Kontanthjælp til ægtepar med 2 børn i lejebolig.
Eks. 5 Kontanthjælp til enlig ikke-forsørger, der bor i ejerbolig.

a. Uden andre indtægter. Den samlede hjælp overstiger max. arbejdsløshedsdagpenge.
b. Med arbejdsløshedsdagpenge. Skattekortsfradraget overstiger kontanthjælpsniveauet.

Eks. 6 Kombinationsægtepar.
a. Kontanthjælpsmodtager + pensionist med forhøjet almindelig førtidspension - 2 børn.
b. Kontanthjælpsmodtager + pensionist med højeste førtidspension - ingen børn.
c. Kontanthjælpsmodtager + orlovsydelsesmodtager-3børn.

Eks. 7 Kontanthjælp til et ægtepar med 2 børn, hvor den ene ægtefælle indsættes til afsoning.

Eks. 1 Kontanthjælp til enlig ikke-forsørger over 25 ar, der bor til leje.
B §3.1 Grænsebeløb: 1.800kr.
B § 6.3 Maksimum for indkomstuafhængig støtte efter § 37 a:

(8.862 - 6.652) • (1 - 0,447) - 1.222 kr.

a. Uden tidligere indtægter - med boligudgifter inden for det indkomstuafhængige loft.
Hidtidig nettoindtægt: Ingen.
90 pct. af hidtidig indtægt: 0 kr./mnd.
Boligudgifter: 2.300 kr./mnd.

Beregning kr.
L § 37.2 Bruttokontanthjælp 6.652

Efter skat: 6.652 - (6.652 - 2.500) * 0,45 4.784
B §5.1 Udmålt §37 a-tillæg: 2.300-1.800 500
B § 6.1 Indkomstafhængigt max: 0 < 4.784, d.v.s 0
B § 6.3 Indkomstuafhængigt max 1.222

§ 37 a-tillæg 500
Udbetaling 5.284
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b. Uden tidligere indtægter - boligudgifter overstiger det indkomstuafhængige loft.
Boligudgifter: 3.300 kr./mnd. - ellers samme situation som under a.

Beregning ler.
L § 37.2 Bruttokontanthjælp 6.652

Efter skat: 6.652-(6.652-2.500)* 0,45 4.784
B §5.1 Udmålt § 37 a-tillæg: 3.300-1.800 1.500
B §6.1 Indkomstafhængigt max: 0 < 4.784, d.v.s 0
B § 6.3 Indkomstuafhængigt max 1.222

§ 37 a-tillæg 1.222
Udbetaling 6.006

c. Med tidligere indtægter, der berettiger til det udmalte § 37 a-tillæg.
Hidtidig nettoindtægt: 7.000 kr./mnd.
90 pct. af hidtidig indtægt: 6.300 kr./mnd.
Ellers samme situation som under b.

Beregning kr.
L § 37.2 Bruttokontanthjælp 6.652

Efter skat: 6.652 -(6.652 -2.500)* 0,45 4.784
B §5.1 Udmålt §37 a-tillæg: 3.300-1.800 1.500
B §6.1 Indkomstafhængigt max: 6.300-4.784 1.516
B § 6.3 Indkomstuafhængigt max 1.222

§ 37 a-tillæg 1.500
Udbetaling 6.284

d. Med tidligere indtægter, der ikke berettiger til det udmalte § 37 a-tillæg.
Boligudgifter: 4.000 kr./mnd.
Ellers samme situation som under c.

Beregning kr.
L § 37.2 Bruttokontanthjælp 6.652

Efter skat :é.652-(6.652-2.500)* 0,45 4.784
B §5.1 Udmålt§37a-tillæg:4.000-1.800 2.200
B §6.1 Indkomstafhængigt max: 6.300-4.784 1.516
B § 6.3 Indkomstuafhængigt max 1.222

§37 a-tillæg 1.516

Udbetaling 6.300

Eks. 2 Kontanthjælp med indtægtsfradrag til ægtepar, der bor til leje - begge er ikke-forsørgere
over 25 ar.

B § 3.1 Grænsebeløb: 1.800 kr. * 2 - 3.600 kr.
B § 6.3 Maksimum for indkomstuafhængig støtte efter § 37 a:

(8.862 - 6.652) * (1 - 0,447) * 2 - 2.444 kr.
Hidtidig nettoindtægt: 12.778 kr./mnd.
90 pct. af hidtidig indtægt: 11.500 kr./mnd.
Boligudgifter: 6.500 kr./mnd.
Den ene ægtefælle har fortsat en indtægt på 8.056 kr., svarende til 5.556 kr. efter skat. Det
er forudsat, at denne ægtefælles arbejdsgiver beholder hovedskattekortet, medens den
anden ægtefælles hovedskattekort indgår ved beregning af skat af kontanthjælpen.
Til brug for beregning af max. § 37 a-hjælp indledes beregningen med en beregning af
nettokontanthjælpssatsen.
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Beregning kr.
Bruttokontanthjælpssats (6.652 • 2) 13.304
Skat heraf: 2 * (6.652 - 2.500) * 0,45 3.737
Nettokontanthjælpssats 9.567

L §37.5 Bruttokontanthjælp: 13.304
L § 38. t Indtægtsfradrag: -8.056

Bruttokontanthjælp 5.248
Efter skat: 5.248 -(5.248 - 2.500) * 0,45 4.011

B §5.1 Udmålt § 37 a-tillæg: 6.500-3.600 2.900
B §6.1 Indkomstafhængigt max: 11.500-9.567 1.933
B § 6.3 Indkomstuafhængigt max 2.444

§ 37 a-tillæg , 2.444
Udbetaling

Kontanthjælp 6.456
+ den anden ægtefælles løn efter skat 5.556
lait til rådighed 12.011

Eks. 3 Kontanthjælp til enlig forsørger med 1 barn i lejebolig.
B §3.1 Grænsebeløb: 2.500 kr.

Hidtidig nettoindtægt: 7.000 kr./mnd.
90 pct. af hidtidig indtægt: 6.300 kr./mnd.
Boligudgifter: 3.000 kr./mnd.

Beregning kr.
L § 37.2 Bruttokontanthjælp 8.862

Efter skat: 8.862-(8.862-2.500) • 0,45 5.999
B §5.1 Udmålt §37 a-tillæg:3.000-2.500 500
B§6.1 Indkomstafhængigt max: 6.300-5.999, d.v.s 301
§ 37 a-tillæg 301
Udbetaling 6.300

Eks. 4 Kontanthjælp til ægtepar med 2 børn i lejebolig.
B § 3.1 -2 Grænsebeløb: (2.500- 500 - ) 2.000 kr. pr. ægtefælle, d.v.s. ialt 4.000 kr.

Boligudgifter: 3.000 kr./mnd.

Beregning kr.
L§37.5 Bruttokontanthjælp 8.862* 2 17.704

Efterskat:2* 18.862-(8.862-2.500)* 0,45) 11.998
B §5.1 Udmålt §37 a-tillæg: 3.000 < 4.000 0

§ 37 a-tillæg 0
Udbetaling 11.998

Eks. 5 Kontanthjælp til enlig ikke-forsørger over 25 ir, der bor i ejerbolig.
B §3.1 Grænsebeløb: 1.800kr.
B § 6.3 Maksimum for indkomstuafhængig støtte efter § 37 a:

(S.862-6.652)* ( 1 - 0 , 4 4 7 ) - 1.222 kr.

a. Uden andre indtægter. Den samlede hjælp overstiger max. arbejdsløshedsdagpenge.
Hidtidig nettoindtægt: 16.000 kr./mnd.
90 pct. af hidtidig indtægt: 14.400 kr./mnd.
Boligudgifter: Samlet bruttoudgift 6.000 kr./mnd., hvoraf renteudgifter udgør 3.000 kr.,
medens det skattemæssige overskud af egen bolig er 500 kr./mnd.
Skattemæssigt fradrag: 5.000 kr., d.v.s. mindre end bruttokontanthjælpssatsen på 6.652
kr.
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B §4.1 Nettoboligudgift:
6.000 -(3.000 -500) * 0,45 - 4.875 kr.

Beregning kr.
L § 37.2 Bruttokontanthjaelp 6.652

Efter skat: 6.652-(6.652-5.000)* 0,45 5.909
B §5.1 Udmålt § 37 a-tillæg: 4.875- 1.800 3.075
B §6.1 Indkomstafhængigt max: 14.400-5.909 8.491
B § 6.3 Indkomstuafhængigt max 1.222

§ 37 a-tillæg 3.075
Udbetaling 8.984

Max. arbejdsløshedsdagpenge er 11.072 kr./mnd.
For denne kontanthjælpsmodtager vil dette efter skat svare til:
11.072 -(11.072 - 5.000) * 0,45 - 8.340 kr.

B § 7.1 Såfremt der er udbetalt kontanthjælp i 12 mdr, vil hjælpen efter § 37 a derfor blive nedsat
med (8.984 kr. - 8.340 kr. - ) 644 kr., d.v.s. fra 3.075 kr. til 2.431 kr.

b. Med arbejdsløshedsdagpenge. Skattekortsfradraget overstiger kontanthjælpsniveauet.
Hidtidig nettoindtægt: 16.000 kr./mnd.
90% af hidtidig indtægt: 14.400 kr./mnd.
Der er en månedlig indtægt i form af arbejdsløshedsdagpenge på 11.072 kr.
Boligudgifter: Samlet bruttoudgift 8.000 kr./mnd., hvoraf renteudgifter udgør 6.000 kr.,
medens det skattemæssige overskud af egen bolig er 1.000 kr./mnd.
Det månedlige skattekortsfradrag er 7.500 kr.

B §4.1-2 De fradragsberettigede terminsudgifter er (6.000- 1.000 « ) 5.000 kr. Da skattekortsfra-
draget på 7.500 kr. imidlertid overstiger bruttokontanthjælpssatsen på 6.652 kr. med 848
kr., må skattefordelen beregnes til (5.000 - 848) * 0,45 = 1.868 kr., og nettoboligudgiften
bliver (8.000-1.868 -) 6.132 kr.
Til brug for beregning af indtægtsfradrag i § 37 a-hjælpen indledes med en beregning af
nettokontanthjælpssatsen.

Beregning kr.
Bruttokontanthjælpssats 6.652
Skattekortsfradraget - 7.500, dvs. skat heraf: 0
Nettokontanthjælpssats 6.652

L§37.2 Bruttokontanthjaelp: 6.652
L § 38.1 Indtægtsfradrag -11.072

Bruttokontanthjaelp 0
B § 5.1 Udmålt § 37 a-tillæg: 6.132 - 1.800 4.332
B §6.1 Indkomstafhængigt max: 14.400-6.652 7.748
B § 6.3 Indkomstuafhængigt max 1.222

Beregnet § 37 a-tillæg 4.332
Aktuel nettoindtægt
11.072 - (11.072-7.500)* 0,45: 9.465 kr.
Nettokontanthjælpssats: 6.652 kr.

B §5.4 Indtægtsfradrag i §37 a-tillæg 2.813
§37 a-tillæg til udbetaling 1.519

Udbetaling 1.519
4- Nettoindtægt af arbejdsløshedsdagpenge 9.465
lait til rådighed 10.984

B § 7.1 Når hjælpen efter § 37 a er udbetalt i 12 måneder, vil den bortfalde, da der herefter kun
kan udbetales hjælp, i det omfang de samlede nettoindtægter herved ikke overstiger net-
toindtægterne ved max. dagpenge.
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Eks. 6 Kombinationsægtepar.
a. Kontanthjælpsmodtager + pensionist med forhøjet almindelig førtidspension - 2 børn.

B §3.1 Grænsebeløb for kontanthjælpsmodtageren: (2.500-500 -) 2.000 kr.
B § 4.7 Boligudgift 3.000 kr. - kontanthjælpsmodtagerens andel: 1.500 kr.

Pensionistens indtægter:
Grundbeløb 3.709 kr.
Pensionstillæg 1.310 kr.
Førtidsbeløb 942 kr.
Brutto -ialt 5.961 kr.
Skat:
((3.709 4- 1.3l0)-2.5OO)*0,45 1.134 kr.
Netto-ialt 4.827 kr.

Beregning kr.
L § 37.5 Bruttokontanthjælp 8.862
L §38.3 Indtægtsfradrag(5.961 < 8.862) 0

Bruttokontanthjælp 8.862
Efter skat 8.862-(8.862-2.500)* 0,45 5.999

B §5.1 Udmålt § 37 a-tillæg: 1.500 < 2.000 0
Udbetaling 5.999

+ Førtidspension efter skat 4.827
Ialt til rådighed 10.827

b. Kontanthjælpsmodtager + pensionist med højeste førtidspension - ingen børn.
B § 3.1 Grænsebeløb for kontanthjælpsmodtageren: 1.800 kr.
B § 4.7 Boligudgift 3.000 kr. - kontanthjælpsmodtagerens andel: 1.500 kr.

Pensionistens indtægter:
Grundbeløb 3.709 kr.
Pensionstillæg 1.629 kr.
Erhvervsudygtighedsbeløb 2.491 kr.
Brutto - ialt 7.829 kr.
Skat:
((3.709 + 1.629 + 2.491) - 2.500) * 0,45 2.398 kr.
Netto - ialt 5.431 kr.

L § 38.2 Der er ved pensionsberegningen set bort fra et invaliditetsbeløb på 1.805 kr., som ikke
medfører fradrag ved en kontanthjælpsberegning.

Beregning kr.
L § 37.5 Bruttokontanthjælpssats 6.652
L §38.3 Indtægtsfradrag (7.829-6.652) 1.177

Bruttokontanthjælp 5.475
Efter skat: 6.652-(6.652-2.500)* 0,45 4.136

B §5.1 Udmålt §37 a-tillæg: 1.500 < 1.800 0
Udbetaling 4.136

+ Førtidspension efter skat 5.431
+ Invaliditetsbeløb 1.805
Ialt til rådighed 11.372

c. Kontanthjælpsmodtager + orlovsydelsesmodtager - 3 børn.
Hidtidig indtægt: 15.000 kr.
90 pct. af hidtidig indtægt: 13.500 kr.

B § 3.1 -2 Grænsebeløb for kontanthjælpsmodtageren: (2.500 -1.000 - ) 1.500 kr.
B § 4.7 Boligudgift 4.000 kr. - kontanthjælpsmodtagerens andel: 2.000 kr.

Orlovsydelse: 7.752 kr.
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Skat:
(7.752-2.500)* 0,45 2.363 kr.
Netto - ialt 5.389 kr.

Beregning kr.
L § 37.5 Bruttokontanthjælpssats 8.862
L §38.3 Indtægtsfradrag (7.752 < 8.862) 0

Bruttokontanthjælp 8.862
Efter skat 8.862-(8.862-2.500)* 0,45 5.999

B §5.1 Udmålt § 37 a-tillæg: 2.000 -1.500 500
B §6.2 Indkomstafhængigt max: 13.500-(5.999* 2) 1.502

§ 37 a-tillæg V 500

Udbetaling 6.499
Orlovsydelse efter skat 5.389
Ialt til rådighed 11.888

Eks. 7 Kontanthjælp til et ægtepar med to barn, hvor den ene ægtefælle indsættes til afsoning.
(Udover paragrafhenvisninger som i de øvrige eksempler er i dette eksempel henvisnin-
ger til bekendtgørelsen om kontanthjælp til særlige persongrupper (I).

B § 3.1-2 Grænsebeløb for hver ægtefælle: (2.500 - 500 - ) 2.000 kr.
I § 5.2 For den ikke-indsatte, der overtager ægtefællens del af forsørgelsespligten for de to børn,

nedsættes grænsebeløbet imidlertid under afsoningen med 2 * 500 kr. til 1.000 kr.
Hidtidig nettoindtægt: 14.000 kr./mnd.
90 pct. af hidtidig indtægt: 12.600 kr./mnd.

B § 4.7 Boligudgifter: 5.000 kr, som fordeles med 2.500 kr. til hver ægtefælle.
Den ikke-indsatte har en månedlig bruttoindtægt på 10.000 kr., svarende til 6.625 kr. efter
skat.

Beregning kr.
I § 4.2 Bruttokontanthjælp for indsat = grænsebeløb 2.000 kr.
I § 5.2 Bruttokontanthjælpssats for ikke-indsat 8.862 kr.
L §38.1 Indtægtsfradrag -10.000 kr.

Bruttokontanthjælp 862
Der betales ikke skat heraf, da beløbet er mindre end den indsattes skattekortsfradrag -
Nettokontanthjælp 862

B §5.1 Udmålt §37 a-tillæg:
I §4.3 Indsat(2.500-2.000) 500 kr.
I § 5.2 Ikke-indsat (2.500- 1.000) 1.500 kr.

Ialt § 37 a-tillæg 2.000
Udbetaling 2.862

+ Den ikke-indsattes nettolønindtægt 6.625
Ialt til rådighed 9.487

B § 6.1 Da rådighedsbeløbet ikke overstiger 12.600 kr., svarende til 90 pct. af hidtidig indtægt,
kan hjælpen efter § 37 a udbetales.

1 § 5.3 Såfremt den tidligere indtægt var lavere, ville den ikke-indsatte fortsat kunne få udbetalt
1.000 kr., svarende til den del af § 37 a-tillægget, der er fremkommet som følge af overta-
gelsen af forsørgelsespligten for de to børn.

B § 5.4 Dette ekstraordinære tillæg er beskyttet mod loftsreglerne, men ikke mod reglerne om
indtægtsfradrag. Det ekstraordinære tillæg vil således bortfalde, såfremt den ikke-indsat-
te har en tilstrækkelig stor indtægt.
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Socialministeriets cirkulære af 12. december 1986

Cirkulære om rådgivning og tilsyn efter bistandsloven

Indledning
1. I lov om social bistand, jfr. lovbekendt-

gørelse nr. 413 af 5. juli 1984, som senest æn-
dret i lov nr. 250 af 22. maj 1986, indeholder
afsnit II, kap. 7 og 8 (§§ 28-36) regler om
vejledning og rådgivning, der står åben for
alle. Endvidere findes en række bestemmel-
ser om anden bistand fra de sociale myndig-
heder, der ikke i første række er af økono-
misk art, navnlig regler om tilsyn med børn
og unge.

2. Bistandslovens kap. 7 (§§ 28-31) inde-
holder de almindelige regler om vejledning
og rådgivning og om opsøgende virksomhed.
Disse regler afløste reglerne om vejledning
og rådgivning i de tidligere love om offentlig
forsorg, børne- og ungdomsforsorg, revalide-
ring, mødrehjælpsinstitutioner, omsorg for
invalidepensionister og folkepensionister og
om pension og hjælp til enker m.fl. Bistands-
lovens almene regler om vejledning og råd-
givningen supplerer endvidere de særlige reg-
ler herom, der findes i den øvrige sociale
lovgivning.

3. Efter lovens § 28 kan det sociale udvalg
tilbyde enlige og familier vederlagsfri løben-
de vejledning og rådgivning og er forpligtet
til ved opsøgende virksomhed at rette et så-
dant tilbud til enhver, som må antages at
trænge hertil. Vejledning og rådgivning om-
fatter alle problemer, der kan have betydning
for den sociale funktion og trivsel. Under
punkt 33 er nævnt en række eksempler på
sådanne problemer. Pligten til ved opsøgen-
de virksomhed at give tilbud om vejledning
og rådgivning til enhver, der må antages at
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trænge hertil, er udtryk for, at det må tilstræ-
bes så tidligt som muligt at opnå kontakt
med de pågældende, hvorved mulighederne
for at løse problemerne øges. Herudover kan
det sociale udvalg som nævnt tilbyde enhver
vejledning og rådgivning, d.v.s. en vederlags-
fri vejledning og rådgivning, der står åben
for alle.

4. Det sociale udvalg er forpligtet til at
tage stilling til, i hvilket omfang der er behov
for vejledning og rådgivning i kommunen og
til, hvorledes vejledningsarbejdet kan gen-
nemføres ud fra en bedømmelse af behovet
og de muligheder, der er til stede eller kan
tilvejebringes gennem samarbejdet med an-
dre myndigheder m.v.

Hjælpen skal så vidt muligt ydes i samar-
bejde med modtagerne. Iværksættelse af
hjælpeforanstaltninger over for børn, enlige
eller familier kan ikke gennemtvinges, med-
mindre der er tale om absolut velfærdstruen-
de forhold for børn og unge under 20 år.

/. Almindelige regler om rådgivning m.v.
Tilbud om vejledning og rådgivning.

5. Der må fra det sociale udvalgs side dra-
ges omsorg for, at tilbuddet om åben, veder-
lagsfri vejledning og rådgivning bliver kendt
som en hjælpeforanstaltning, der er til rådig-
hed for alle. Dette kan bl.a. ske gennem an-
noncering, fremlæggelse af brochurer m.v.

6. Der må specielt lægges vægt på at sikre,
at svage eller truede personer eller familier
også reelt får let adgang til vejledning og
rådgivning. Som eksempler kan nævnes inva-

j. M. SCHULTZ A/S 18-12 C/SOCM43006K02X



lide- og folkepensionister, børnerige familier,
ungdomsgrupper og indvandrere. Dette vil
ofte kræve en ganske særlig indsats, herun-
der anvendelse af forskellige informations-
metoder eller oplysningsmateriale, som er
afpasset efter de forskellige klientgmppers
behov.

Den interne organisation bør endvidere
tilrettelægges således, at der lægges vægt på
en servicerettet og behandlingsorienteret ind-
sats fremfor på kontrolopgaver over for de
enkelte klienter.

Opsøgende virksomhed med tilbud om vejled-
ning og rådgivning.

7. Ud over det almindelige tilbud om vej-
ledning og rådgivning har socialudvalget
pligt til ved opsøgende virksomhed at rette
tilbud om vejledning og rådgivning til enlige
og familier, som må antages i særlig grad at
trænge hertil.

8. Forpligtelsen går ud over en blot infor-
mation om muligheden for vejledning og
rådgivning, idet der over for enhver, der må
antages at trænge dertil, er en pligt til at
fremsætte et så konkret tilbud om vejledning
og rådgivning, at klienten kan forstå, at der
er tale om et reelt tilbud om hjælp til løsning
af problemerne.

9. Social- og sundhedsforvaltningerne må
derfor opbygges på en måde, der gør det mu-
ligt at lade vejledning og rådgivning indgå
som et integreret led i den bistand, der skal
ydes, idet det kun på denne måde er muligt
at konstatere, i hvilket omfang der også måt-
te være behov for andre former for bistand. I
forbindelse hermed er det af betydning for
det opsøgende arbejde, at personale fra soci-
al- og sundhedsforvaltningen har mulighed
for i fornødent omfang at give vejledning i
klientens eget hjem

10. Der må endvidere samarbejdes med
andre instanser m.v. inden for kommunen,
der kan formidle information om mulighe-
den for vejledning og rådgivning til de per-
soner, der trænger dertil.

Gennem dette samarbejde, der bør omfatte
møder mellem de pågældende medarbejdere,
vil det sociale udvalg også kunne få oplys-
ning om personer eller persongrupper, over

for hvem et direkte tilbud om vejledning og
rådgivning bør fremsættes. Der kan som ek-
sempel nævnes nye boligkvarterer, hvis be-
boere er ukendte med de almindelige hjælpe-
foranstaltninger m.v., der findes i kommu-
nen, eller erhvervsvirksomheder, hvor der
forventes indskrænkninger af personale.

11. Der bør etableres et nært samarbejde
med andre myndigheder, organer og institutio-
ner, som har berøring med personer og fami-
lier, der kan have behov for vejledning og
rådgivning. Effektiviteten af dette samarbej-
de er afgørende for de sociale myndigheders
muligheder for i rette tid at kunne fremsætte
tilbud om rådgivning og eventuel anden bi-
stand.

Endvidere vil et praktisk og smidigt sam-
arbejde i bred forstand medvirke til, at den
under pkt. 19 nævnte underretningspligt for
personer, der udøver offentlig tjeneste eller
hverv, må opfattes som en naturlig del af det
allerede etablerede samarbejde og ikke føles
som et tillidsbrud over for barnet eller den
unge og deres familier.

12. Under henvisning hertil henstilles det
efter forhandling med undervisningsministeri-
et til skoler, skolepsykologiske kontorer og an-
dre under undervisningsministeriet hørende
institutioner m.v., som beskæftiger sig med
børn og unge, at samabejde med de sociale
udvalg på områder, hvor det måtte være ak-
tuelt. De pågældende institutioner m.v. an-
modes om under samtaler med forældre i
forbindelse med anden rådgivende virksom-
hed m.v. at være opmærksom på bistandslo-
vens hjælpemuligheder og medvirke til, at
forældrene selv i tide retter henvendelse til
det sociale udvalg, således at de i videst mu-
ligt omfang kan inddrages i samarbejdet mel-
lem skolen og social- og sundhedsforvaltnin-
gen.

Undervisningsministeriet har anbefalet, at
det praktiske samarbejde mellem skolemyn-
dighederne og de sociale udvalg intensiveres
på den efter forholdene mest hensigtsmæssi-
ge måde. Der understreges særlig ønskelighe-
den af, at der etableres kontakt mellem sko-
lepsykologiske kontorer og social- og sund-
hesforvaltningerne med henblik på den bedst
tænkelige udnyttelse af bistandslovens hjæl-
pemuligheder for børn og unge, der har vist
alvorlige tilpasningsvanskeligheder i skolen.

2



13. Efter forhandling med justitsministeriet
henstilles til amtmænd, politimyndigheder,
kriminalforsorgen og domstole, herunder fo-
ged- og skifteretter at være opmærksommme
på de muligheder for hjælp, som bistandslo-
ven indebærer, og at medvirke til at de socia-
le udvalg får lejlighed til på så tidligt et tids-
punkt som muligt at tage spørgsmålet om
støtte op i tilfælde, hvor det må formodes, at
der er behov herfor.

14. Efter forhandling med indenrigsmini-
steriet fastsættes følgende retningslinier for
samarbejdet mellem de sociale udvalg og de til
sundhedsvæsenet hørende personer (medicinal-
personer):
1. De sociale udvalg bør sørge for, at de i

kommunen praktiserende læger, hjemme-
sygeplejersker, sundhedsplejersker og an-
dre medicinalpersoner orienteres om bi-
standslovens hjælpemuligheder, ligesom
det henstilles til de pågældende at medvir-
ke til, at en enlig eller en familie retter
henvendelse til det sociale udvalg i de til-
fælde, hvor der skønnes at være behov for
bistand derfra.
Det sociale udvalg bør endvidere i fornø-
dent omfang orientere vedkommende
amtskommunale socialcenter samt eventu-
elt sygehuse og jordemødre i amtskommu-
nen om, hvilke institutioner der mest hen-
sigtsmæssigt kan samarbejdes med om
iværksættelse af bistand. Det sociale ud-
valg bør give embedslægeinstitutionen/
embedslægerne en tilsvarende orientering.
Det forudsættes, at de amtskommunale
social- og sundhedsudvalg drager omsorg
for, at det amtskommunelt ansatte medi-
cinpersonale orienteres om bistandslovens
almindelige hjælpemuligheder.

2. Når en enlig eller en familie modtager
tilbud om hjælp efter bistandsloven, skøn-
ner det sociale udvalg, om der er grund-
lag for at underrette familiens læge. Er
klienten indforstået, optages kontakt med
lægen, der derefter holdes underrettet om
væsentlige dispositioner af lægelig interes-
se. Det kan under samme forudsætninger
efter omstændighederne være hensigts-
mæssigt at give andre medicinalpersoner
tilsvarende underretning.
De ved social- og sundhedsforvaltningen
ansatte lægelige konsulenter bør som ho-
vedregel ikke træffe lægelige dispositioner

eller foretage behandling af lægelig art af
klienten. Sådanne foranstaltninger skal
normalt iværksættes af klientens faste læ-
ge-

15. For så vidt angår arbejdsformidlingens
samarbejde med de sociale udvalg henvises
til socialministeriets cirkulære af 18. novem-
ber 1975 om samarbejdet mellem de sociale
myndigheder og arbejdsformidlingen efter §
30, stk. 1, i bistandsloven.

16. Det vil være hensigtsmæssigt, at social-
forvaltningen afholder regelmæssige kontakt-
møder med den kreds af myndigheder og
organer, der i så henseende kan komme i
betragtning. På disse møder kan der nærmere
redegøres for det sociale vejledningsarbejdé,
og der vil herved kunne etableres værdifuld
kontakt med de andre myndigheder, udveks-
les erfaringer og derved findes frem til en
hensigtsmæssig koordinering af arbejdet.

17. endvidere kan det være naturligt, at
der løbende etableres møder mellem medar-
bejdere fra den sociale administration og an-
dre institutioner m.v. til løsning af mere kon-
krete problemer omkring klienternes forhold.
Det er af betydning, at myndigheder og orga-
ner, som deltager i dette samarbejde, opfor-
dres til at henvise de personer, de i deres ar-
bejde kommer i forbindelse med, til selv at
rette henvendelse til det sociale udvalg om
vejledning, således at vejledningen så vidt
muligt kan etableres på klienternes initiativ.

18. For yderligere at udbygge den opsø-
gende virksomhed vil det sociale udvalg kun-
ne optage samarbejde med andre myndighe-
der og organer m.v. om at udplacere sociale
medarbejdere i de pågældende administratio-
ner for at undgå dobbeltbehandling af socia-
le problemer eller for sen henvisning til de
sociale instanser.

Det vil kunne være hensigtsmæssigt at ud-
placere sociale medarbejdere fra den sociale
administration i boligselskaber og i arbejds-
formidlingen.

Hensynet til at give alle borgere adgang til
almindelig rådgivning og vejledning i deres
opholdskommune vil kunne give anledning
til at søge sociale medarbejdere udplaceret
ved større erhvervsvirksomheder, behand-
lingsinstitutioner, lægecentre m.v. Endvidere
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vil en placering af den sociale administrati-
ons medarbejdere ved skolepsykologiske
kontorer kunne medføre en forenkling og
effektivisering af den vejledning og rådgiv-
ning, der kan gives, også med henblik på
anvendelse af andre hjælpeforanstaltninger
på et tidligt tidspunkt, hvor virkningen nor-
malt vil være størst. Den pågældende medar-
bejder vil kunne være deltidsbeskæftiget i sin
udplacering og bør i hvert fald bevare den
nære kontakt med andre sagsbehandlere i
den sociale forvaltning.

19. En egentlig underretningspligt er fast-
sat ved socialministeriets bekendtgørelse nr.
140 af 26. marts 1976 om underretningspligt
over for det sociale udvalg efter bistandslo-
ven. Det fremgår heraf, at personer, der udø-
ver offentlig tjeneste eller hverv, skal underret-
te det sociale udvalg, når de i deres virksom-
hed bliver bekendt med forhold for børn el-
ler unge under 18 år, der må give formod-
ning om, at barnet eller den unge har behov
for social bistand.

Endvidere er det i bekendtgørelsen fastsat,
at enhver læge har samme underretningspligt.
I bekendtgørelsen nævnes, at lægerne i den-
ne forbindelse skal have opmærksomheden
henledt på lidelser eller forhold, der skønnes
at have medført eller ville medføre en væ-
sentlig og ikke blot forbigående nedsættelse
af erhvervsevnen.

20. Herudover er det i § 20 i bistandsloven
fastsat, at enhver, der får kendskab til, at et
barn under 18 år fra forældres eller andre
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller
nedværdigende behandling, eller lever under
forhold, der bringer dets sundhed eller ud-
vikling i fare, har pligt til at underrette det
sociale udvalg.

Tilsidesættelse af denne underretningspligt
kan straffes med bøde eller hæfte, jfr. bi-
standslovens § 21.

21. Enhver er i øvrigt berettiget til at un-
derrette det sociale udvalg om forhold, som
efter hans skøn kræver, at udvalget undersø-
ger mulighederne for at yde bistand.

Hvorledes imødekommes kravet om tilbud og
opsøgende virksomhed i den administrative

opbygning.

22. Det er vigtigt, at der etableres en åben
vejledning og rådgivning i kommunen, såle-
des at alle frit kan henvende sig alene med
det formål at blive rådgivet.

I større kommuner vil en hensigtsmæssig
opbygning af forvaltningen kunne ske ved, at
der etableres grupper af sagsbehandlere til
betjening af bestemte geografiske områder,
således at gruppen får et nøje kendskab til
områdets beboere og miljø og forholdene i
øvrigt.

Et sammenfald mellem gruppens geografi-
ske områder og skoledistrikterne vil kunne
være hensigtsmæssigt med henblik på udbyg-
ning af samarbejdet mellem medarbejderne
inden for de to områder, skolesundhedsple-
jersker og andre.

Andre former for opbygning vil også kunne
være hensigtsmæssig. Fordelingen af sager
kan f.eks. ske således, at sagerne fordeles til
medarbejderne efter en vurdering af, hvem
der på forhånd har særlige forudsætninger
for at løse det problem, der fremtræder som
klientens hovedproblem. Et samarbejde om
sagerne i grupper af medarbejdere har dog
vist sig at have fordele ved, at de forskellige
medarbejderes viden supplerer hinanden.

23. Såfremt der foretages visitation af kli-
enterne ved den første henvendelse, bør den-
ne udføres af erfarne medarbejdere, der kan
udskille klienter, der kun har behov for helt
enkle ekspeditioner.

Herved undgås det, at disse ekspeditioner
belaster vejledningsarbejdet. Det må ikke
medføre, at klienter, der har behov for vej-
ledning, udelukkes fra denne.

Arbejdet vil også kunne tilrettelægges såle-
des, at alle førstegangs-henvendelser sker til
en sagsbehandler, der selv vil kunne aftale
med klienten, at rutinemæssige ekspeditioner
i hans sag sker uden sagsbehandlerens med-
virken.

Arbejdet med de enkelte klienter eller fa-
milier bør udøves af den samme sagsbehand-
ler, der således bliver klientens kontaktper-
son gennem hele den periode, i hvilken der
er behov for støtte fra det sociale system.
Dette forhindrer naturligvis ikke, at en anden
sagsbehandler overtager en klient, hvis sam-
arbejdet ikke har kunnet fungere mellem kli-
enten og den først udpegede sagsbehandler.

Kontakten med klienterne kommer som
nævnt ofte i stand ved, at disse selv retter
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henvendelse om bistand. For at sikre, at til-
buddet om vejledning fuldt ud kan udnyttes,
er det nødvendigt, at der er en fast træffetid
på det kontor, der står til rådighed for vej-
ledningen.

Det bør indvidere overvejes at give klien-
ten tid til samtale, således at ventetid undgås.

For det videre vejledningsarbejde er det af
stor betydning, at vejlederen tillige kommer i
hjemmet og taler med klienten eller familien
i dens eget miljø. Om samtalerne overvejen-
de bør foregå i hjemmet eller i det neutrale
kontormiljø, må afgøres i den enkelte sag.
Det bør undgås at henlægge samtalerne til
vejlederens eget hjem.

24. Ved udarbejdelse af journaler, rappor-
ter m.v. bør vejlederen bestræbe sig på at
gengive de foreliggende oplysninger og vur-
deringer så objektivt som muligt. Det må
herved også haves i erindring, at klienten
med hjemmel i forvaltningsloven vil kunne
forlange at blive gjort bekendt med akterne i
vedkommende sag, jfr. særligt lovens § 9, stk.

25. Det sociale udvalg bør ved udøvelsen
af vejledning inddrage særlig sagkundskab i
arbejdet i fornødent omfang. Der vil ofte
kunne være behov for medvirken af læger,
psykologer og jurister, men også anden form
for sagkundskab vil kunne være nødvendig
for en forsvarlig vurdering af en klients situ-
ation. Amtskommunernes socialcentre stiller
sagkyndige til rådighed for vejledningsarbej-
det i kommunerne og kan i specielle tilfælde
selv påtage sig vejledningsarbejdet. Det soci-
ale udvalg må i alle tilfælde, hvor det anses
for hensigtsmæssigt at indhente bistand fra
særligt sagkyndige, og hvor kommunen ikke
selv råder over sådanne, anmode vedkom-
mende socialcenter om bistand med hensyn
til vejledningsarbejdet.

Der må lægges vægt på at etablere dette
samarbejde mest muligt uformelt.

Det kan være hensigtsmæssigt, at de sag-
kyndige fra socialcentret, der benyttes af de
sociale udvalg, særlig når det drejer sig om
komplicerede sager, f.eks. om revalidering
eller om børns og forældres indbyrdes pro-
blemer, kommer til stede i kommunen. Dette
giver en bedre mulighed for vurderingen af
problemerne i de enkelte sager samtidig med,
at der herved opbygges et nærmere samarbej-

de mellem socialcentret og vejlederne i kom-
munen.

Det bemærkes i denne forbindelse, at det
er amtskommunerne (socialcentret), der har
ansvaret for vejledningsvirksomheden over
for klienter, der er indlagt på sygehuse.

26. I bistandslovens § 29 er det bestemt, at
der i vejledningsarbejdet skal anvendes per-
soner, der i kraft af deres uddannelse eller
tidligere virksomhed har særlige forudsætnin-
ger/or arbejdet.

Der må stilles betydelige krav i retning af
evne til at komme i kontakt med klienter og
til samtidig at bevare et objektivt overblik
over deres forhold. Vejlederne skal endvidere
helst direkte kunne bistå familierne med at
løse de problemer af praktisk eller anden art,
som trænger sig på, og skal endelig være ori-
enteret om de sociale hjælpemuligheder i
videste forstand. Der må derfor udvises stor
omhu ved udvælgelsen af vejledere.

Krav om bestemt forudgående uddannelse
opstilles ikke for tiden. Personer med uddan-
nelse i socialforvaltningen eller som social-
rådgivere vil i almindelighed kunne gøre god
fyldest.

Også personer med baggrund i mere prak-
tisk betonet uddannelse eller erfaring vil
kunne anvendes.

Kommunen bør drage omsorg for, at vej-
ledere i samme udstrækning som andre med-
arbejdere gennem deltagelse i kurser og sam-
arbejde med særligt sagkyndige løbende ud-
dannes, herunder holdes orienteret om ud-
viklingen inden for relevante områder af lov-
givningen m.v., ligesom der bør lægges vægt
på, at de får lejlighed til på kurser eller re-
gelmæssige konferencer at udvikle en faglig
holdning over for klienterne, bl.a. ved at be-
lyse samspillet mellem vejledernes egen per-
son og klienten.

Vejledning og rådgivning.

27. Vejledning og rådgivning har til formål
at bidrage til, at der så tidligt som muligt
ydes enkeltpersoner eller familier hjælp til at
løse sociale og andre problemer, som de på-
gældende ikke kan løse på egen hånd. Her-
ved kan det eventuelt forebygges eller und-
gås, at disse problemer fører til alvorlige
vanskeligheder for den enkelte eller for fami-
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lien, eller medfører uønskede samfundsmæs-
sige konsekvenser.

Vejledningen hviler altid på et frivilligt
samarbejde, der iværksættes efter aftale med
klienten, og som denne når som helst kan
trække sig ud af.

28. Det følger heraf, at lovens § 17 om
klienternes oplysningspligt kun gælder delvis,
så længe arbejdet med klienten ikke går vide-
re end til vejledning. Hvis klienten ikke øn-
sker at give samtykke til, at oplysninger om
ham afkræves andre, eller hvis han nægter at
lade sig undersøge af læge eller indlægge til
observartion og behandling m.v. i forbindelse
med vejledning, vil dette kunne have den
virkning, at fortsat vejledning skønnes for-
målsløs. Derimod vil man ikke på dette
grundlag kunne give klienten pålæg om så-
dan medvirken til sagens oplysning.

Må vejledningen opgives som formålsløs,
vil der næppe foreligge tilstrækkeligt grund-
lag for at vurdere muligheden for at yde bi-
stand af anden art. Det i cirkulære om bi-
standslovens almindeige bestemmelser under
pkt. 28, 2°, anførte, hvorefter der åbnes mu-
lighed for mod ansøgerens ønske at indhente
oplysninger fra andre, tager kun sigte på
ganske ekstraordinære tilfælde, hvor det
skønnes, at hjælp vil være absolut påkrævet
af hensyn til ansøgerens aktuelle situation.

Såvel de sociale udvalgs medlemmer som
de personalegrupper, der medvirker i vejled-
ningsarbejdet, har tavshedspligt med hensyn
til, hvad de erfarer ved sagernes behandling.
Dette medvirker til at skabe et tillidsforhold,
således at klienterne tør afgive fornødne op-
lysninger uden frygt for indiskretion, selv om
der bliver tale om et samarbejde inden for
forvaltningen og i forhold til andre forvalt-
ningsområder, hvis medarbejdere har en til-
svarende tavshedspligt.

Såfremt den enkelte klient alligevel ikke
føler sig tilstrækkeligt beskyttet mod indi-
skretioner, må han normalt have adgang til
at kræve, at oplysninger, som han afgiver til
vejlederen, ikke registreres eller videregives
til andre medarbejdere i eller uden for for-
valtningen, selv om disse medarbejdere har
tavshedspligt. Det må i disse situationer på-
hvile vejlederne at underrette klienten om, at
dette eventuelt vil kunne have uhensigtsmæs-
sige virkninger, fordi vejlederen afskæres fra
at formidle klientens anmodning om bistand

videre, men såfremt et ønske om hemmelig-
holdelse fastholdes, må det respekteres af
vejlederen.

Der gælder dog særlige regler, når det dre-
jer sig om oplysninger vedrørende børn og
unge, jfr. pkt. 36 f.f. og bistandslovens § 20.

Endvidere må oplysninger om kriminelle
handlinger behandles i overensstemmelse
med de i cirkulære om bistandslovens almin-
delige bestemmelser pkt. 33 givne regler. Vej-
lederen må således være opmærksom på, at
der ikke i alle tilfælde kan sikres diskretion.

29. Det personale, der deltager i vejled-
ningsarbejdet, skal gøre klienterne opmærk-
somme på bestemmelsen i § 18, hvorefter
den, der modtager social bistand, har pligt til
at underrette det sociale udvalg om foran-
dringer i sine forhold, der kan medføre, at
bistanden indskrænkes eller ophører. Dette
gælder dog særlig i forbindelse med modta-
gelse af andre former for bistand end vejled-
ning og rådgivning.

Der henvises endvidere til cirkulære om
bistandslovens almindelige bestemmelser pkt.
27, sidste afsnit, hvorefter de kommunale
myndigheder som et led i deres almindelige
rådgivningsvirksomhed i forbindelse med
afgørelser giver de enkelte ansøgere vejled-
ning om klagemulighederne (herunder om
eventuelle klagefrister og om udformningen
af klagen).

30. I de fleste tilfælde vil en klient, der
ønsker vejledning og rådgivning være moti-
veret for at meddele alle nødvendige oplys-
ninger om sine forhold. Det vil afhænge af
den enkelte sags karakter, hvilke forhold der
skal oplyses, og hvor dybtgående undersøgel-
sen bør være. Vejledningen og rådgivning
kan i visse situationer begrænses til en hen-
visning til en anden myndighed eller instans,
og der bør i så fald ikke afkræves klienten
flere oplysninger, end hvad der er nødven-
digt for at sikre, at henvisningen er korrekt. I
andre tilfælde vil det være nødvendigt at
indhente flere oplysninger såvel fra klienten
selv som - med hans samtykke - fra andre
instanser, såsom læge, hospital, skole, ar-
bejdssted m.v.

Særligt hastende problemer søges løst for-
lods. Herved opnås det ofte, at klientens til-
lid til vejlederen styrkes allerede ved vejled-
ningens begyndelse, hvilket har stor betyd-
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ning for det videre arbejde. Vejledningen vil
i visse tilfælde kunne omfatte bistand af
praktisk karakter, specielt for klienter eller
familier, der har vanskeligheder ved at for-
klare eller ikke er vant til at drøfte deres pro-
blemer.

31. Normalt søger vejlederen dog først at
opstille en plan over den bistand, som skøn-
nes at ville kunne afhjælpe klientens vanske-
ligheder, samt over den nærmere fremgangs-
måde, der må følges. De foreliggende mulig-
heder drøftes igennem med klienten og even-
tuelt familien, således at de pågældende selv
får lejlighed til at tage stilling til de forskelli-
ge problemer. Klienterne bør på denne måde
opfordres til at tage aktivt del i planlægnin-
gen og samarbejdet, således at de ikke ople-
ver vejledningen som noget udefra kommen-
de, der overtager hele initiativet. Det må her-
under fremhæves, at vejledningen er en bi-
stand til klienterne til selv at klare proble-
merne og derfor normalt ikke må blive en
permanent hjælpeforanstaltning, heller ikke i
tilfælde, hvor det gennem en periode har væ-
ret hensigtsmæssigt at give løbende vejled-
ning.

Det er vigtigt, at klienten føler, at han selv
har en afgørende indflydelse på, om en bi-
stand skal fortsætte og føre til et positivt re-
sultat.

32. Vejledningen kan bestå i samtaler om
klientens eller familiens situation, bistand til
at klare praktiske problemer - herunder løs-
ning af praktisk betonede opgaver i hjemmet
- og formidling af kontakt med andre myn-
digheder. Ofte indgår alle disse former for
bistand i samme sag, ligesom vejledning i en
del tilfælde kombineres med andre hjælpefor-
anstaltninger i henhold til bistandsloven.

33. Som eksempler på hyppigt forekom-
mende problemer inden for området for vej-
ledning og rådgivning kan nævnes:

a. Økonomiske problemer.
Hvis der er tale om klienter, der er kørt

fast i økonomiske vanskeligheder, kan vejle-
deren være behjælpelig med at opstille et
budget og eventuelt optage forhandlinger
med de forskellige kreditorer med henblik på
at opnå holdbare afdragsordninger - eventu-

elt vil bistand fra en juridisk konsulent være
hensigtsmæssig. Giver klientens egne ind-
tægtsforhold ikke mulighed for at opstille et
realistisk budget, vil hjælp til sanering af
gælden eventuelt kunne ydes i medfør af bi-
standslovens § 40, stk. 1, men det må herved
påses, at klienten herefter så vidt muligt selv
klarer forpligtelserne.

Med hensyn til økonomiske problemer,
der vedrører familiens børn eller unge, må
vejlederen være opmærksom på de særlige
hjælpebestemmelser i bistandslovens §§ 32 og
33, jfr. § 46, stk. 2, § 40, stk. 2, om hjælp, der
bevirker, at børns anbringelse uden for hjem-
met kan undgås, eller deres hjemgivelse kan
fremskyndes, og § 48 om hjælp til den, der i
hjemmet forsørger et handicappet barn, hvis
forsørgelse medfører særlige udgifter.

b. Dårlige boligforhold.
Vejlederen vil kunne medvirke til at sam-

ordne de forskellige støttemuligheder - bolig-
anvisningen, boligtilskud i henhold til bolig-
støtteloven, eventuelt kombineret med støtte i
henhold til bistandsloven, boligsikring, for-
handling med boligselskaber om indstilling
af klienter til ledige lejligheder. Endvidere vil
vejlederen kunne yde bistand til anvisning af
plads i daginstitutioner, ungdomspensioner
m.v., optagelse i daghjem eller deltagelse i
dagcenter, eventuelt optagelse i plejehjem
eller beskyttede boliger - for også ad denne
vej at søge at råde bod på dårlige boligfor-
hold. Disse regler kan også få betydning for
husvilde, jfr. i øvrigt lovens § 31, hvorefter
det sociale udvalg har pligt til at anvise en
husvild familie husly mod betaling.

c. Helbredsmæssige problemer.
Vejlederen vil ofte kunne hjælpe med al-

mindelige råd vedrørende betydningen af
hygiejne, en sund og alsidig kost og fornufti-
ge levevaner.

For så vist angår spædbørn, bør der opta-
ges samarbejde med lægen, sundhedsplejre-
sken og eventuelt den pågældende daginsti-
tution med henblik på at forebygge helbreds-
mæssige eller psykiske skader som følge af
forældrenes uvidenhed eller manglende evne
til at drage omsorg for barnets sunde udvik-
ling.

Hvis der iagttages tegn på sygdom hos et
af familiens medlemmer, må familien tilskyn-
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des til at søge læge. Der bør i forståelse med
klienten søges opnået et samarbejde med den
praktiserende læge om familiens helbreds-
mæssige problemer og om de konsekvenser,
disse må få for vejledningen af klienterne
med hensyn til deres sociale situation. I den
forbindelse skal det påpeges, at det kan dreje
sig om psykisk sygdom, såvel som fysisk.
Hvor der synes at være tale om psykiske af-
vigelser, er det nødvendigt, at sagen forelæg-
ges en særlig sagkyndig. Drejer det sig om, at
et skolesøgende barns helbred svigter, kan
vejlederen samarbejde med skolesundheds-
plejersken eller skolelægen.

Der vil kunne blive anvendelse for prak-
tisk bistand i hjemmet, jfr. bistandslovens
kap. 12, eller eventuelt for en midlertidig an-
bringelse af børnene uden for hjemmet, jfr.
kap. 8 og 19, og de dertil knyttede cirkulæ-
rer.

Endvidere vil også i denne forbindelse for
ældre og svageliges vedkommende optagelse
i daghjem eller dagcentre kunne komme på
tale, jfr. bistandslovens § 74 f.f. Herudover er
der mulighed for at hjælpe pensionister gen-
nem praktisk omsorgsarbejde, jfr. cirkulære
om ydelse af hjælpemidler m.v.

d. Erhvervsmæssige problemer.
Drejer det sig om unge, der afslutter skole-

gangen, vil det i reglen være hensigtsmæssigt
at rette henvendelse til skolen for at høre om
dens syn på den unges erhvervsmæssige mu-
ligheder. Unge, der afslutter deres skoleud-
dannelse i hjælpeskoler og hjælpeklasser, kan
have et udstrakt behov for vejledning og
støtte både i almindelighed og specielt med
hensyn til erhvervsmæssig beskæftigelse, ud-
dannelse m.v. Dette gælder ligeledes unge,
som i henhold til folkeskoleloven har opnået
dispensation fra den udvidede undervisnings-
pligt.

I mange tilfælde vil det være bedst at til-
skynde den unge til at søge skolekundskaber-
ne suppleret, f.eks. ved et efterskole- eler høj-
skoleophold, og vejledningen vil da kunne
bistå med at finde frem til den bedste mulig-
hed.

En eventuel støtte til de heromhandlede
unge vil kunne ydes i henhold til bistandslo-
vens § 42 sammenholdt med §§ 37-40, jfr.
cirkulære om kontanthjælp. Såfremt det dre-
jer sig om en ung under 18 år, vil det sociale

udvalg kunne meddele forældremyndighe-
dens indehaver pålæg eller henstilling med
hensyn til den unges uddannelse efter § 33,
stk. 1, nr. 1, og afholde udgifterne i henhold
til § 46, stk. 2. I øvrigt henledes opmærksom-
heden på, at der ved en række skolevæsener
er ansat særlige kuratorer for svagt begavede
og andre handicappede elever. Der bør, hvor
muligheden herfor foreligger, i videst muligt
omfang samarbejdes med kuratorerne med
henblik på at sikre den unge den bedst muli-
ge støtte til en erhvervsmæssig uddannelse
afpasset efter pågældendes evner og anlæg.
Der bør eventuelt optages kontakt med det
stedlige arbejdsformidlingskontor, jfr. cirku-
lære om samarbejdet mellem de sociale myn-
digheder og arbejdsformidlingen efter § 30,
stk. 1, i bistandsloven.

I tilfælde, hvor langvarigt arbejdsløse unge
søger vejledning og bistand, bør det sociale
udvalg være opmærksom på, at en arbejds-
løshedsperiode i mange tilfælde med fordel
vil kunne anvendes til at råde bod på mang-
lende helt elementære kundskaber, som kan
have stået i vejen for deres placering på ar-
bejdsmarkedet.

Voksne klienter, der har erhvervsmæssige
vanskeligheder, må tilskyndes til at henvende
sig til arbejdsformidlingskontoret om de fo-
religgende muligheder (vedrørende f.eks. ud-
dannelse eller omskoling). I øvrigt må be-
stemmelserne i ovennævnte cirkulære om
samarbejdet mellem de sociale udvalg og ar-
bejdsformidlingen følges i alle tilfælde, hvor
der er tale om erhvervsmæssige problemer.

Personer, der har behov for hjælp for at
klare sig erhvervsmæssigt, bør modtage en
omfattende rådgivning af social, erhvervs-
mæssig og personlig art.

Arbejdsløshed med eller uden forbindelse
med sygdom eller tilskadekomst vil give an-
ledning til et særligt samarbejde med klien-
ten med henblik på at søge den pågældende
sat i gang med et på længere sigt passende
arbejde.

Strukturmæssige ændringer i erhvervslivet
inden for kommunen vil kunne give anled-
ning til, at der fremsættes direkte tilbud om
vejledning til dem, der risikerer at blive ramt
af arbejdsløshed.

e. Bistand til gravide kvinder.
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Den pligt til at yde social og juridisk bi-
stand til gravide kvinder, som hidtil har på-
hvilet mødrehjælpsinstitutionerne, indgår
som en del af det sociale udvalgs almindelige
forpligtelse til at rette tilbud om vejledning
og rådgivning til enhver, der må antages at
trænge hertil. For at sikre fortsættelsen af det
forebyggende arbejde på dette særlige områ-
de understreges, at mødrehjælpens hidtidige
arbejde skal videreføres, herunder også for så
vidt angår ydelse af juridisk og personlig
støtte i forbindelse med gennemførelse af
faderskabssag.

I tilfælde, hvor faderskabssag rejses, har
moderen valgfrihed med hensyn til, om hun i
denne anledning vil henvende sig til politiet i
København, det sociale udvalg eller til soci-
alcentret.

Vejledningen til gravide kvinder bør ikke
begrænses til problemer omkring fødslen,
men der må også i de tilfælde, hvor der er
behov herfor, udarbejdes en bistandsplan til
sikring af barnets og dets families fremtidige
forhold. Der vil kunne være grundlag for at
yde støtte til erhvervsmæssig uddannelse af
en enlig forsørger, jfr. bistandslovens § 42,
eller eventuelt af den gravide kvindes ægte-
fælle, jfr. lovens § 44.

/ Opdragelses- og skoleproblemer af sværere
karakter som skulkerier og begyndende krimi-
nalitet.

Særligt sagkyndige bør inddrages i sagsbe-
handlingen. Det kan være hensigtsmæssigt at
søge støtte hos amtskommunens socialcenter.
Ved denne type sager vil det ofte være nød-
vendigt at sætte ind også med andre af bi-
standslovens hjælpeforanstaltninger, herun-
der anbringelse uden for hjemmet. I disse
tilfælde vil det være af særlig betydning, at
vejlederen opretholder kontakten med den
unge og hans familie med henblik på hans
kontakt med hjemmet og eventuelt med hans
tilbagevenden dertil.

Barnet eller den unges vanskeligheder kan
også vise sig uden for skolen, f.eks. ved
manglende tilpasning til erhvervslivet, alko-
hol- eller narkotikamisbrug eller ved tyverier
og anden kriminalitet. Man bør være op-
mærksom på, at en løsning af sådanne pro-
blemer muligvis kan opnås gennem vejled-
ning af den unge og hans forældre, hvilket
forudsætter et nært samarbejde med de myn-

digheder, som oftest har berøring med de
unge i disse sager, jfr. pkt. 11 om samarbejde
med andre myndigheder.

g. Uoverensstemmelser mellem en families
medlemmer.

Vejlederen bør så vidt muligt tale med alle
implicerede familiemedlemmer, men ikke
engagere sig i alvorlige uoverensstemmelser
ved at tage parti for den ene part. Selve vej-
ledningsvirksomheden må i reglen i disse
sager indskrænkes til neutral oplysning ved-
rørende konsekvenser af f.eks. separation og
skilemisse og eventuel henvisning til de rette
myndigheder (overøvrighed, retshjælp m.v.).

For så vidt angår det sociale udvalgs op-
gaver i forbindelse med sager om forældre-
myndighed og samkvemsret, kan opstilles føf-
gende retningslinjer:

Anmodninger fra privatpersoner, herunder
advokater, om oplysninger eller udtalelser til
brug i sådanne sager bør ikke imødekommes.
Parterne i en eventuel sag i social- og sund-
hedsforvaltningen vil dog i medfør af lov om
offentlighed i forvaltningen have krav på
aktindsigt og på at modtage afskrift eller fo-
tokopi af sagens dokumenter.

Såfremt en medarbejder ved social- og
sundhedsforvaltningen eller et medlem af
socialudvalget indkaldes som vidne i retten
vedrørende en familie, der er det sociale ud-
valg bekendt gennem en sag i fovaltningen,
bør socialudvalget meddele domstolen, at det
i stedet ønsker at afgive skriftlige oplysnin-
ger, idet sådanne må anses som fyldt betryg-
gende og mere hensigtsmæssige end vidne-
førsel.

Når det sociale udvalg herefter skal afgive
skriftlige oplysninger i en retssag om forde-
ling af forældremyndighed, bør dette ikke
ske i fom af fremsendelse af sagens akter,
men der bør udarbejdes et resumé af de rele-
vante oplysninger, der foreligger i forvaltnin-
gen. Selv om det sociale udvalg ikke efter
reglerne om vidnepligt i retsplejeloven, er
forpligtet til at ajourføre oplysningerne, må
det påses, at oplysningerne fortsat stemmer
med de faktiske forhold. Der vil derfor kun-
ne foretages en supplering af de foreliggende
oplysninger i anledning af henvendelsen fra
domstolen. Det sociale udvalgs erklæring bør
alene indeholde faktiske oplysninger af væ-
sentlig betydning for sagens afgørelse, og

9
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ikke udtalelser om, hvorvidt den ene eller
den anden af parterne er bedst egnet til at
have forældremyndigheden.

Hvis familien ikke er forvaltningen be-
kendt, bør en henvendelse om at fremskaffe
oplysninger eller afgive en udtalelse besvares
med, at det sociale udvalg ikke kender fami-
lien og derfor ikke kan afgive oplysninger.
Domstolen, der har ansvaret for, at sagen
bliver forsvarligt oplyst, må herefter tage stil-
ling til, om særligt sagkyndige skal anmodes
om at undersøge forholdene.

Tilsvarende retningslinjer bør følges ved
henvendelse fra overøvrigheden i sager om
fordeling af forældremyndigheden og om
fastsættelse af samkvemsret.

For så vidt angår henvendelser fra overøv-
righeden til det sociale udvalg om at foranle-
dige børn afhørt til brug for disse sager, hvil-
ket særlig kan være aktuelt, når det drejer sig
om ændringer i en samkvemsret, bør disse i
almindelighed ikke efterkommes. Såfremt
social- og sundhedsforvaltningen allerede har
et samarbejde med forældremyndighedens
indehaver, vil en sådan virksomhed kunne
kompromittere det fremtidige samarbejde.
Hvis familien er ukendt i social- og sund-
hedsforvaltningen, bør henvendelsen ligele-
des afvises, idet en afhøring af barnet vil fal-
de uden for de opgaver, der naturligt hører
til forvaltningens virksomhed.

Hvis fogeden derimod tilkalder en repræ-
sentant for det sociale udvalg til at varetage
barnets tarv under en fogedsag om tvangs-
gennemførelse af samkvemsret, har repræsen-
tanten pligt til at give møde, men kun for at
bistå eller berolige barnet i den givne situati-
on. Tilsvarende gælder, hvis et barn under 15
år afhøres i retten som vidne eller sigtet for
en forbrydelse.

h. Kontaktproblemer
Dette er almindeligt for en stor del af vej-

ledningens klientel, specielt for enlige forsør-
gere, handicappede og ældre. Særligt for så-
danne klienter, men i øvrigt også for andre
personer med fælles problemer, kan det være
af værdi, at de pågældende opmuntres til at
deltage i f.eks. klubber med undervisning,
hobbybetonet beskæftigelse, diskussionsmø-
der, underholdning og andet. I øvrigt henvi-
ses til bistandslovens § 60 om omsorgsarbej-
de for pensionister, og socialministeriets cir-

kulære om hjælp til boligindretning, om-
sorgsarbejde og befordring efter bistandslo-
ven.

Er det barnet eller den unge, der har kon-
taktproblemer, må vejlederen ligeledes gøre
opmærksom på de mange tilbud, der forelig-
ger, f.eks. daginstitutioner som børnehaver
og ungdomsklubber, og eventuelt formidle
kontakten med vedkommende institution.
Eventuelt kan der i medfør af § 33, stk. 1,
meddeles en henstilling om, at den pågæl-
dende søger en af disse institutioner.

i. Væsentlige ændringer i klientens forhold i
øvrigt.

Det sociale udvalg må søge at holde sig
underrettet, når der sker væsentlige ændrin-
ger i forholdene for en person eller en fami-
lie, f.eks. når en forsørger bliver alene om
fosørgelsen og opdragelsen af ét eller flere
børn. Der opstår i disse tilfælde ofte behov
for hjælp, hvad enten den anden forsørger
varigt (f.eks. ved skilsmisse eller dødsfald)
eller kun midlertidigt (længere hospitalsop-
hold, afsoning af straf og lignende) er ude af
stand til at bidrage til løsning af problemer-
ne i hjemmet.

Forsørgerens ægteskab med en anden end
barnets fader, respektive moder, er ikke i sig
selv grund til at undlade eller ophøre med
vejledning. Stedmoder- eller stedfaderforhold
kan give anledning til særlige vanskeligheder.

Også i familier, hvor samlivet mellem for-
sørgerne består, kan der være forhold, der
rummer en trussel mod børnenes trivsel. Det
kan f.eks. være tilfældet ved langvarig syg-
dom, langvarig arbejdsløshed, invaliditet el-
ler alkoholisme hos et af familiens medlem-
mer eller ved alvorlige uoverensstemmelser
mellem forældrene.

Der bør gives tilbud om vejledning i for-
bindelse med sager om plejetilladelse, jfr. §
65, ganske særligt i tilfælde, hvor der er mu-
lighed for, at plejeforholdet vil antage karak-
ter af et adoptionslignende forhold. Det soci-
ale udvalg i plejeforældrenes opholdskom-
mune har i henhold til § 65, stk. 2, ved udste-
delse af plejetilladelse, pligt til at gøre bar-
nets forældre opmærksomme på bestemmel-
sen i § 124. Denne vejledning, som vil kunne
overlades til det sociale udvalg i forældrenes
opholdskommune, vil kunne være udgangs-
punkt for en mere almen vejledning af foræl-
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forpligtelser i forhold til det omhandlede
barn. Vejledningen bør særligt sikre, at for-
ældrene er informeret om de muligheder, der
i henhold til bistandsloven er for at yde støt-
te med henblik på barnets förbliven i sit
hjem. Det sociale udvalg i plejeforældrenes
opholdskommune, må ikke udstede plejetilla-
delse, før denne vejledning har fundet sted.
Der henvises i øvrigt til pkt. 17 i cirkulære
om dag- og døgnpleje efter bistandsloven.

Såfremt barnets anbringelse i et privat ple-
jehjem sker i medfør af beslutning i henhold
til bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 3, finder §§
65 og 124 ikke anvendelse. Det sociale ud-
valg i forældrenes opholdskommune har der-
imod i disse tilfælde pligt til at sørge for, at
plejeforældrene vejledes om bestemmelserne
i §§ 66 og 67, således at det især fremhæves,
at familien skal medvirke til at bevare bar-
nets tilknytning til dets eget hjem. Plejeforæl-
drene må derfor gennem vejlederne motive-
res for at samarbejde med det sociale udvalg
og forældrene, således at en hjemgivelse, som
det sociale udvalg finder forsvarlig, opfattes
som et naturligt ophør af plejeforholdet.

Endvidere kan det nævnes, at enker og
andre, der er blevet enlige, kan have behov
for at modtage tilbud om vejledning med
hensyn til ordning af deres forhold.

I forbindelse med tilkendelse af socialpen-
sion eller før optagelse på et plejehjem bør
pensionisterne vejledes om deres rettigheder
og om de forskellige muligheder, der efter
bistandsloven er for støtte til förbliven i eget
hjem eller for at opnå en beskyttet bolig. -

34. Når vejlederen i samarbejde med kli-
enten har undersøgt mulighederne for en
bedring eller løsning af klientens problemer,
opstilles som nævnt en bistandsplan, jfr. pkt.
31.

Opmærksomheden henledes på, at fejlagtig
vejledning, der fører til ulempe eller tab for
klienten, kan medføre ansvar for kommunen.
Vejlederen bør derfor være opmærksom på,
om der er anledning til at drøfte klientens
problemer med en særlig sagkyndig, inden
bistandsplanen endeligt aftales med klienten.
Såfremt kommunen ikke råder over den til-
strækkelige sagkundskab vil sagen kunne
drøftes med sagkyndige fra amtskommunens
socialcenter.

Bistandsplanen kan under hele forløbet
stadig ændres i samarbejde med klienten. De

erfaringer, der gøres med hensyn til klientens
ønske om og evne til at følge den oprindelige
plan, vil være afgørende for, hvilke mål der
kan opstilles for fremtiden.

//. Særlige regler vedrørende børn og unge.
35. Tilsynspligten med hensyn til børn og

unge er af mere konkret karakter, idet social-
udvalget i sin opsøgende virksomhed specielt
må være opmærksom på omstændigheder,
der må give formodning om, at børn og un-
ge, der normalt ikke selv kan eller tør rette
henvendelse til det sociale udvalg, har behov
for hjælp.

Når anmodning om bistand eller underret-
ning om behov for hjælpeforanstaltninger er
modtaget, skal der altid nedfældes et skrift-
ligt notat om henvendelsen og om, hvorledes
den er behandlet.

Også anomyme henvendelser må tages op
til undersøgelse. Til vurdering af henvendel-
sens betydning vil det ofte være nødvendigt
at efterforske ophavsmanden.

36. Må det i øvrigt antages, at et barn
trænger til særlig støtte, skal det sociale ud-
valg i henhold til § 32, stk. 3, sørge for, at
barnets forhold undersøges.

Det må tillægges stor betydning, at det
sociale udvalg foretager en grundig undersø-
gelse, før der træffes beslutning om hjælpe-
foranstaltninger. Formålet hermed er at få de
for barnet eller den unge mest hensigtsmæssi-
ge^foranstaltninger iværksat på et så tidligt
tidspunkt som muligt og på den rigtige må-
de, men tillige at sikre sig imod, at der på et
løst og utilstrækkeligt grundlag foretages
upåkrævede eller uberettigede indgreb i for-
ældremyndigheden eller i barnets eller den
unges tilværelse.

Såfremt det sociale udvalg ikke foretager
fornødne undersøgelser eller undlader at
iværksætte påkrævede hjælpeforanstaltninger
kan amtsankenævnet træffe beslutning herom
og pålægge udvalget at gennemføre beslut-
ningen. Tilsvarende beføjelser har den socia-
le ankestyrelse, jfr. lovens § 35.

Amtsankenævnet har de i bestemmelsen
nævnte beføjelser i de sager, der kan indan-
kes for dette, således at den sociale ankesty-
relse kun kan gribe ind i sådanne sager, hvis
heller ikke amtsankenævnet foretager det
fornødne.
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Herudover vil den sociale ankestyrelse
være kompetent i sager, hvor det sociale ud-
valgs afgørelser kan indbringes direkte for
den sociale ankestyrelse, jfr. lovens afsnit
VIII, således at der må rettes henvendelse til
ankestyrelsen i disse tilfælde.

Den overordnede instans vil i de herom-
handlede sager kunne beslutte, at den under-
ordnede instans skal genoptage sagen, herun-
der foretage fornyede undersøgelser.

Da forældremyndighedens indehaver i
medfør af myndighedslovens § 19 er bemyn-
diget til at træffe bestemmelse om barnets
personlige forhold, skal der så vidt muligt
samarbejdes med forældremyndighedens in-
dehaver eller den, der faktisk sørger for bar-
net eller den unge.

Når de foreliggende oplysninger peger på,
at hjælpeforanstaltninger er påkrævet af hen-
syn til barnets eller den unges tarv, er sam-
tykke fra forældremyndighedens indehaver
ikke afgørende for, om undersøgelsen kan
videreføres, selv om samarbejde med foræl-
drene principielt bør søges opnået. Det socia-
le udvalg kan benytte bestemmelserne i bi-
standslovens kapitel 5, jfr. cirkulære om bi-
standslovens almindelige bestemmelser, til at
tilvejebringe det fornødne grundlag for vur-
deringen af sagen, selv om forældrene ikke
ønsker at medvirke til sagens undersøgelse.

Socialudvalget har således, for så vidt an-
går børn og unge, en videregående myndig-
hed end over for andre klienter og skal træde
til, hvor indgreb i forældremyndigheden er
nødvendig.

37. Det sociale udvalg kan lade barnet
eller den unge undersøge af læge eller en psy-
kolog, eventuelt ved henvisning til det i lo-
vens kapitel 17 nævnte rådgivningscenter.
Der vil i medfør af § 32, stk. 5, være adgang
til at søge bistand hos socialcentret, og det
vil være hensigtsmæssigt, at centret inddrages
i behandlingen af sagen på et tidligt tids-
punkt, således at de særligt sagkyndige kan
bistå med at udarbejde en plan for undersø-
gelsen og behandningen af barnet eller den
unge.

Såfremt forældrene modsætter sig under-
søgelserne, vil disse kun kunne gennemføres,
hvis betingelserne i afsnit VIII er opfyldt, jfr.
pkt. 39. De lægelige eller psykologiske un-
dersøgelser af barnet må altså i disse tilfælde
anses for så påkrævede, at det er absolut

nødvendigt for barnets velfærd at lade disse
foretage under en midlertidig anbringelse
uden for hjemmet. De typiske beslutninger i
disse tilfælde vil formentlig være en forelø-
big beslutning efter § 127.

38. Dersom forældremyndighedens inde-
haver ikke ønsker hjælpeforanstaltninger
iværksat og ikke kan motiveres herfor gen-
nem vejledning om, hvad der efter udvalgets
opfattelse bør og kan gøres for barnet eller
den unge, må det undersøges, om betingel-
serne for iværksættelse af hjælpeforanstalt-
ninger uden samtykke foreligger.

Der må stilles strengere krav til nødven-
digheden af hjælpeforanstaltningen, for at
denne kan iværksættes mod forældrenes øn-
ske.

Såfremt forældrene ikke retter sig efter en
henstilling eller et pålæg, hvorom beslutning
er truffet efter § 34, f.eks. om at et barn skal
være i fritidshjem uden for skoletiden, kan
iværksættelsen af hjælpeforanstaltningen ik-
ke uden videre gennemtvinges. Det sociale
udvalg må i sådanne tilfælde - i det nævnte
eksempel i samarbejde med skolen - nøje
følge barnet for at sikre, at situationen ikke
udvikler sig faretruende. Det kan derfor være
nødvendigt at beskikke en personlig rådgiver
for barnet, jfr. pkt. 40, og dette vil kunne ske
uden forældrenes samtykke. Rådgiverens op-
gave vil da i første række måske blot blive at
holde sig orienteret om barnets udvikling,
men den pågældende må samtidig være op-
mærksom på, om forældrene trods tidligere
modstand lader sig motivere til et samarbej-
de til gavn for barnet.

Det sociale udvalg kan derimod ikke an-
vende magtmidler for at gennemtvinge gen-
nemførelsen af beslutninger, der er truffet
efter § 34. Der kan ikke idømmes bøder eller
forlanges bistand af politiet.

39. Uden samtykke fra forældremyndighe-
dens indehaver kan beslutning om anbringel-
se uden for hjemmet kun træffes, når det er
absolut påkrævet af hensyn til barnets eller
den unges velfærd, f.eks.

Fordi barnet eller den unge har udvist be-
tydelige vanskeligheder ved at tilpasse sig
sine daglige omgivelser, skolen eller sam-
fundet i øvrigt, og forældrene ikke magter
opdragelsen,
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fordi barnet eller den unge lever under
sådanne forhold, at dets psykiske eller
legemlige sundhed eller udvikling lider
alvorlig skade eller udsættes for fare her-
for, eller
fordi forældrene ikke sørger for, at barnet
eller den unge undergives nødvendig sær-
forsorg eller anden nødvendig behandling
af psykiske eller legemlige lidelser.
Der henvises i øvrigt til bistandslovens

afsnit VIII og cirkulære om hjælpeforanstalt-
ninger uden samtykke.

40. Personlig rådgiver for børn eller unge
kan beskikkes, når det må antages,at den
fornødne støtte ikke vil kunne udøves gen-
nem vejledning og rådgivning på frivilligt
grundlag. Der henvises herom til pkt. 38.
Personlig rådgivning vil herudover navnlig
være praktisk for unge over 15 år som vilkår
for tiltalefrafald eller betinget dom for lov-
overtrædelser.

Det er vigtigt, at en henvendelse i anled-
ning af en straffesag følges op af en undersø-
gelse som omtalt i pkt. 36, og at der straks
søges iværksat den effektive støtte, som un-
dersøgelsen viser, at der er behov for. Den
personlige rådgiver skal i disse tilfælde bistå
den unge og hans familie med at tilrettelæg-
ge hans tilpasning til samfundet og skal
navnlig virke for den unges uddannelse og
indpasning i erhvervslivet efter evner og an-
læg, formidle kontakt med ungdomsklub,
aftenskole eller ungdomsforeninger og på
anden måde understøtte en god udnyttelse af
fritiden.

Som personlig rådgiver skal beskikkes per-
soner med særlige forudsætninger for et så-
dant arbejde. Det må anses for hensigtsmæs-
sigt, at personlig rådgivning varetages af per-
soner med fast tilknytning til social- og sund-
hedsforvaltningen, og rådgiverne bør have
regelmæssig kontakt med de andre sagsbe-
handlere.

En personlig rådgiver beskikkes skriftligt
af det sociale udvalg i barnets eller den un-

ges opholdskommune, jfr. § 10, eller efter
dettes begæring af det sociale udvalg i den
kommune, hvor tilsynet skal udøves. Udgif-
ten til personlig rådgiver afholdes endeligt af
kommunen, jfr. lovens § 133, stk. 1.

Den personlige rådgiver må, hvis han i
særlige tilfælde finder det nødvendigt at ind-
hente oplysninger hos personer, der har
kendskab til sagen, kun gøre dette i forståel-
se med familien eller den unge. Kan en så-
dan tilladelse ikke opnås, må spørgsmålet
om indhentelse af oplysninger forelægges det
sociale udvalg til afgørelse.

41. Anbringelse i psykiatriske hospitalsaf-
deling eller et hospital for sindslidende kan
bestemmes af det sociale udvalg med tilslut-
ning af hospitalets overlæge, selv om de al-
mindelige betingelser i henhold til lovgivnin-
gen om sindslidende personers hospitalsop-
hold ikke er opfyldt, jfr. lovens § 123. Ophol-
det kan vedvare, så længe det sociale udvalg
med overlægens tilslutning finder det påkræ-
vet. Såfremt forældremyndighedens indeha-
ver eller, når pågældende ikke længere er
under forældremyndighed, den unge eller
hans værge, modsætter sig anbringelse, kan
beslutning kun træffes under iagttagelse af
reglerne i lovens afsnit VIII.

42. I bistandslovens § 34 er det bestemt, at
såfremt forældremyndighedens indehaver
ikke ønsker en hjælpeforanstaltning efter §
33 iværksat, skal beslutning træffes i et møde
i det sociale udvalg, men som nævnt under
pkt. 38 vil en beslutning, der er truffet efter §
34, ikke kunne gennemtvinges med magtmid-
ler.

43. Cirkulæret har virkning fra 1. januar
1987. Samtidig ophæves socialministeriets
cirkulære af 9. oktober 1975 om rådgivning
og tilsyn efter bistandsloven og socialministe-
riets cirkulære af 26. marts 1976 om medvir-
ken til gennemførelse af vejledning m.v. efter
bistandsloven.

Socialministeriet, den 12. december 1986

MIMI STILLING JAKOBSEN

/ Birthe Frederiksen
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)ENRIGSMINISTERIET Den 24. november 1994

llændingeafdelingen

N O T A T

vedrørende betydningen af Den Europæiske Menneskeret-

tighedskonventions artikel 8 for spørgsmålet om medde-

lelse, inddragelse eller nægtelse af forlængelse af op-

holdstilladelse for udlændinge med børn her i landet.

1. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel

8^

Menneskerettighedskonventionens artikel 8 har følgende

ordlyd:

stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv

og familieliv, sit hjem og sin korrespondan-

ce .

stk. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i

udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt

det sker i overensstemmelse med loven og er

nødvendigt i et demokratisk samfund af hen-

syn til den offentlige tryghed eller landets

økonomiske velfærd, for at forebygge uro el-

ler forbrydelse, for at beskytte sundheden

eller sædeligheden eller for at beskytte an-

dres ret eller frihed.

Artikel 4 i protokol nr. 4 til konventionen indeholder

et forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge.

Artikel 1 i protokol nr. 7 til konventionen fastsætter

nærmere betingelser for udvisning af udlændinge, som
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lovligt opholder sig på en medlemsstats område.

Herudover indeholder konventionen ikke regler om ret

til ophold i en medlemsstat, men reglerne om udvisning,

afslag på indrejse- eller opholdstilladelse eller af-

slag på forlængelse af en opholdstilladelse kan efter

omstændighederne rejse spørgsmål om krænkelse af kon-

ventionens artikel 8. Dette kan efter en konkret vurde-

ring være tilfældet, såfremt nære slægtninge adskilles

på grund af en sådan afgørelse efter at have haft et

familieliv i artikel 8s forstand.

Nedenfor gennemgås de internationale afgørelser vedrø-

rende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskon-

vention.

2. Retspraksis vedrørende Menneskerettighedskonventio-

nens artikel 8.

Der er to afgørelser i internationalt regi af nyere da-

to, som har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt

adskillelse af familiemedlemmer på grund af afslag på

indrejse- eller opholdstilladelse eller inddragelse af

opholdstilladelse er i strid med artikel 8, og som af-

grænser betydningen af artikel 8 i denne forbindelse.

2.1. Berrehab-sagen.

Menneskerettighedsdomstolen konkluderede i en sag fra

1988 - "Berrehab-sagen", at de hollandske myndigheders

afslag på den marokkanske statsborger Abdellah Berre-

håbs ansøgning om forlængelse af sin opholdstilladelse

udgjorde en overtrædelse af Menneskeretttighedskonven-

tionens artikel 8 (bilag 1). Sagens nærmere omstændig-

heder var følgende: Abdellah Berrehab indgik i oktober

1977 ægteskab med en hollandsk statsborger, hvorefter

han ansøgte om opholdstilladelse i Holland, hvor han
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allerede havde opholdt sig i nogen tid. I januar 19 78

blev han af det hollandske Justitsministerium meddelt

opholdstilladelse alene med det formål at bo sammen med

sin hollandske ægtefælle, og tilladelsen blev senere

forlænget til den 8. december 1979. Berrehabs ægtefælle

ansøgte imidlertid i februar 1979 om skilsmisse, hvil-

ket hun blev bevilget i maj 1979. I august 1979 fødtes

fællesbarnet Rebecca, og i november 1979 blev moderen

tillagt forældremyndigheden over barnet, mens Berrehab

blev udpeget som barnets alternative værge (toeziende

voogd). Berrehab blev endvidere i februar 1980 pålagt

at betale underholdsbidrag til barnet. Da Rebecca blev

født, indgik forældrene en aftale om Berrehabs ret til

samvær med barnet, hvilken aftale blev bekræftet ved

notar i februar 1984 samtidig med, at det blev bekræf-

tet, at Berrehab i de forudgående år havde set sin dat-

ter 4 gange om ugen i flere timer hver gang. I december

19 79 ansøgte Berrehab om forlængelse af sin opholdstil-

ladelse, hvilket han blev meddelt afslag på under hen-

visning til, at han ikke længere samlevede med sin æg-

tefælle og derfor ikke opfyldte betingelserne for den

meddelte tilladelse. Efter at sagen var blevet behand-

let i flere instanser blev Berrehab i januar 1984 ud-

vist af Holland. Berrehab havde siden november 1977

haft fast arbejde i Holland, indtil han i marts 1983

blev afskediget af sin arbejdsgiver. Berrehabs tidlige-

re ægtefælle besøgte i første halvdel af 19 84 Berrehab

sammen med datteren i Marokko i 2 måneder, og i august

1984 ansøgte Berrehab om besøgsvisum til Holland, hvil-

ket han først blev meddelt afslag på. Han blev dog se-

nere meddelt visum med gyldighed i 1 måned med henblik

på at udnytte sin samværsret, og under opholdet i Hol-

land blev visummet forlænget til i alt 3 måneders va-

righed.

Domstolen udtalte, at de hollandske myndigheders afslag
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på at forlænge Berrehabs opholdstilladelse efter skils-

missen og den efterfølgende udvisning af Berrehab re-

sulterede i et indgreb i retten til respekt for sit fa-

milieliv, når hensås til afstanden mellem Holland og

Marokko og de økonomiske problemer forbundet med Berre-

habs tvungne tilbagevenden til hans hjemland. De hol-

landske myndigheders anbringende om, at intet forhin-

drede Berrehab i at udnytte sin samværsret ved at rejse

til Holland på baggrund af et midlertidigt visum, blev

afvist af domstolen, idet man anførte, at denne mulig-

hed på grund af sagens nærmere omstændigheder var noget

teoretisk, og yderligere tillagde domstolen det stor

vægt, at Berrehab først var blevet meddelt afslag på en

ansøgning om visum. Domstolen konkluderede herefter, at

afstanden mellem Holland og Marokko, Berrehabs økono-

miske situation og de hollandske myndigheders oprinde-

lige afslag på ansøgningen om visum i praksis forhin-

drede Berrehab i at opretholde regelmæssig kontakt med

sit barn, selv om sådan kontakt var essentiel på grund

af barnets unge alder.

De hollandske myndigheders afgørelse resulterede derfor

i et indgreb i udøvelsen af retten omfattet af artikel

8, stk. 1, hvorfor den måtte bedømmes i relation til

stk. 2. Hertil udtalte domstolen, at afgørelsen var

truffet i overensstemmelse med loven, ligesom den var i

overensstemmelse med hollandsk indvandringspolitik og

derfor måtte anses for at have et lovligt formål, nem-

lig beskyttelse af landets økonomiske velfærd, idet

myndighederne herved på grund af befolkningstætheden

søgte at styre arbejdsmarkedet. Det afgørende var her-

efter om afgørelsen var nødvendig i et demokratisk sam-

fund. Domstolen accepterede indledningsvist, at Men-

neskerettighedskonventionen ikke i princippet forhind-

rer de deltagende stater i at regulere indrejse og

længde af ophold for udlændinge, men at den omstændig-
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hed, at indgrebet skal være "nødvendigt" indebærer, at

det skal imødegå påtrængende social nød og især, at det

er proportionalt i forhold til det tilstræbte lovlige

formål. Med hensyn til det tilstræbte formål understre-

gede domstolen, at den foreliggende sag ikke omhandlede

en udlænding, der ansøgte om opholdstilladelse i Hol-

land for første gang men derimod en person, som allere-

de havde boet lovligt i Holland i flere år, som havde

et hjem og et arbejde i dette land, og på hvem myndig-

hederne ikke angav at have noget at udsætte. Endvidere

havde Berrehab allerede egentlige familiemæssige bånd

til Holland: Han havde giftet sig med en hollandsk

statsborger, og sammen havde ægteparret fået en datter.

Med hensyn til udstrækningen af indgrebet bemærkede

domstolen, at der havde været meget nære bånd mellem

Berrehab og hans datter i flere år, at et afslag på en

uafhængig opholdstilladelse og den efterfølgende udvis-

ning truede med at bryde disse bånd, og at resultatet

af indgrebet i dette tilfælde var af mere alvorlig ka-

rakter, idet barnet havde behov for at bevare kontakten

med hendes fader, eftersom hun var meget ung. Herefter

konkluderede domstolen, at der ikke var opnået en behø-

rig balance mellem de involverede interesser, og at der

derfor ikke var proportionalitet mellem de anvendte

midler og det tilstræbte formål. Således kunne domsto-

len ikke anse de omstridte indgreb som værende nødven-

dige i et demokratisk samfund, hvorfor der var sket en

overtrædelse af artikel 8.

2.2. Yousef-sagen.

Ved afgørelse af 30. juni 1992, jf. Application No.

14830/89 Abdoullah Yousef against the United Kingdom,

har Den Europæiske Menneskerettighedskommission taget

stilling til anvendelsen af artikel 8 i en sag, hvori

der forelå lignende omstændigheder (bilag 2): Den ku-

waitiske statsborger Abdoullah Yousef indrejste første
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gang til England i 19 78 med henblik på at deltage i

nautiske studier sponsoreret af hans arbejdsgiver, the

United Arab Shipping Company, og i perioden 19 78 til

1985 vendte han ofte tilbage til England i forbindelse

med sit arbejde og sin videre uddannelse. I juli 1985

indgik han ægteskab med en britisk statsborger, og på

grundlag af dette ægteskab blev han meddelt opholdstil-

ladelse indtil august 1986. I marts 1986 blev fælles-

barnet Tariq født. Yousef var umiddelbart forinden i

februar 1986 blevet idømt en bøde af £100 for tyveri af

elektricitet. Myndighederne tilkendegav i august 1986,

at denne dom ville blive inddraget i overvejelserne ved

en enhver fremtidig ansøgning om forlængelse af hans

opholdstilladelse. Senere samme måned ansøgte Yousef om

forlængelse af hans opholdstilladelse, men hans ægte-

fælle oplyste i den forbindelse overfor myndighederne,

at hun agtede at ansøge om skilsmisse på grund af fy-

sisk og psykisk grusomhed, ligesom hun agtede at anmode

om polititilhold for at forhindre Yousef i at komme i

kontakt med Tariq. Yousef oplyste overfor myndigheder-

ne, at han var uden arbejde, at han ikke havde arbejdet

for the United Arab Shipping Company i to år, at han

ikke havde bestået sine nautiske studier og havde opgi-

vet at forsøge på ny, at familien stadig boede sammen,

og at lånet i familiens hus og andre leveomkostninger

blev betalt af offentlige ydelser. Under behandlingen

af ansøgningen om forlængelse af opholdstilladelsen op-

lyste ægtefællen imidlertid, at hun ikke for tiden

ønskede skilsmisse, idet ægtefællerne ville forsøge en

sidste forsoning. På baggrund heraf blev Yousef meddelt

opholdstilladelse indtil den 13. august 1987. I begyn-

delse af august måned 1987 rejste Yousef til Spanien,

og i hans fravær rettede hustruen henvendelse til myn-

dighederne, hvorved hun oplyste, at hun agtede at ansø-

ge om skilsmisse, idet Yousef var voldelig overfor hen-

de, ligesom hun på ny ønskede, at Yousef ved polititil-



- 7 -

hold skulle pålægges ikke at komme i kontakt med hende

og barnet. Yousef ankom den 8. august 1987 til Manches-

ter Lufthavn og ansøgte om indrejsetilladelse, hvilket

han - med henblik på at sagen kunne undersøges nærmere

- blev bevilget midlertidigt. Den 23. september 1987

ansøgte ægtefællen om skilsmisse, og på dette tidspunkt

samlevede ægteparret ikke længere. De britiske myndig-

heder meddelte herefter den 6. oktober 1987 Yousef af-

slag på ansøgningen om indrejsetilladelse. Hustruen

blev senere tillagt forældremyndigheden over barnet,

men Yousef blev meddelt samværsret i form af korte re-

gelmæssige besøg overvåget af de sociale myndigheder.

Yousef udnyttede denne besøgsret en time en gang om u-

gen i perioden november 1987 til oktober 1988 og her-

efter fem gange i perioden mellem november 1988 og ja-

nuar 1989 under samme forhold. En i ægteskabssagen

fremlagt rapport fra de sociale myndigheder betegnede

forholdet mellem Yousef og hans søn som værende meget

kærligt, og det var endvidere anført, at det ville være

til gavn for barnet, hvis kontakten kunne opretholdes

under mere normale forhold, f.eks. uden tilstedeværel-

sen af truslen om Yousefs udrejse af England. I januar

19 89 tilkendegav retten, at barnet var bedst tjent med

at have kontakt til sin fader, men man afslog alligevel

samvær under henvisning til faderens forestående udsen-

delse af landet. I november 1988 oplyste Yousef for

første gang overfor myndighederne, at han havde et for-

hold med en anden britisk statsborger, med hvem han

havde fået et barn i august 1987. Efter at sagen havde

været behandlet i flere instanser forlod Yousef England

i februar 1989. Siden havde Yousef ikke nogen kontakt

med sønnen Tariq, og han ansøgte ikke om visum med hen-

blik på at besøge Tariq. Han fastholdt dog kontakten

med moderen til hans andet barn, men ansøgte heller ik-

ke om visum med henblik på at besøge hende.
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Kommissionen fandt, at de britiske myndigheders afslag

på Yousefs ansøgning om at indrejse på ny til England

udgjorde et indgreb i retten til et familieliv og der-

for burde bedømmes i forhold til artikel 8, stk. 2.

Kommissionen havde herved lagt vægt på, at Yousef havde

boet sammen med sin søn i dennes første 18 måneder, at

han havde forsøgt at have regelmæssig samvær med barnet

på trods af moderens modstand, og at ægteskabsretten

havde anerkendt styrken af den kærlighed, der var mel-

lem fader og søn.

Med hensyn til indgrebets bedømmelse i forhold til ar-

tikel 8, stk. 2, udtalte Kommissionen, at afgørelsen

var truffet i overensstemmelse med loven, ligesom man

med denne afgørelse tilstræbte et lovligt formål, nem-

lig forebyggelse af uro ved effektiv gennemførsel af -

indvandringskontrol i overensstemmelse med loven. Be-

skyttelse af landets økonomiske velfærd var ligeledes

et lovligt formål, som afgørelsen havde tilstræbt, idet

Yousef var arbejdsløs og levede af offentlige midler.

Dette var dog kun af sekundær betydning. Det afgørende

var herefter, om afgørelsen var nødvendig i et demokra-

tisk samfund. Hertil udtalte Kommissionen, at artikel 8

ikke indebærer en generel forpligtelse for staterne til

at tillade udlændinge at forblive i landet med henblik

på af udnytte samværsretten til et barn af et opløst

ægteskab. Hvorvidt et afslag på at indrejse i et land

på ny eller på at forblive i dette land med ovennævnte

formål er nødvendigt vil afhænge af omstændighederne i

den konkrete sag.

Begge parter havde henvist til Berrehab-sagen som støt-

te for deres synspunkter. Kommissionen konkluderede, at

omstændighederne i den foreliggende sag ikke var de

samme som i Berrehab-sagen. Kommissionen havde herved

lagt vægt på, at Yousef havde et svagere forhold til
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sin søn, end Berrehab havde til sin datter på grund af

Yousefs optagethed af forholdet til moderen til hans

andet barn. Dette fremgik af det forhold, at Yousef

havde opretholdt kontakten med denne kvinde men ikke

med Tariq. Kommissionen bemærkede, at Yousef var ar-

bejdsløs, afhængig af offentlige ydelser og derfor ude

af stand til at bidrage til sin søns underhold og ud-

dannelse. Kommissionen henviste endvidere til, at You-

sef var tidligere straffet. Berrehab havde derimod ar-

bejde, betalte til sin datters underhold og bidrog til

hendes uddannelse. Endvidere var hans opførsel upåkla-

gelig. Yousef havde ikke forældremyndigheden over Tariq

og havde kun begrænset adgang til samvær med ham i form

af et ugentligt overvåget besøg, hvorimod Berrehab sam-

men med hans tidligere hustru havde fælles forældremyn-

dighed over barnet og samvær fire gange om ugen. Under

disse omstændigheder fandt Kommissionen, at der var

proportionalitet mellem det anvendte indgreb og det

lovlige formål, som de britiske myndigheders afgørelse

tilstræbte, nemlig forebyggelse af uorden ved en gen-

nemførsel af indvandringskontrol og beskyttelse af lan-

dets økonomiske interesser. Efter Kommissionens opfat-

telse var de britiske myndigheders beslutning derfor at

anse som værende nødvendig i forhold til artikel 8,

stk. 2, hvorfor der ikke var sket en overtrædelse af

artikel 8.

2.3. Sammenfatning.

Både Berrehab-sagen og Yousef-sagen vedrørte en situa-

tion, hvor udlændingen havde haft opholdstilladelse i

det land, hvor barnet boede. Det er da også især ind-

dragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholds-

tilladelse, fordi grundlaget for tilladelsen - nemlig

ægteskabet med barnets anden forælder - ikke længere

er til stede, der er den oftest forekommende situation,

men det må naturligvis være stort set de samme hensyn,
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der skal inddrages ved sagens afgørelse, hvor lignende

omstændigheder, f.eks. hvor indehaveren af forældremyn-

digheden får inddraget sin opholdstilladelse og skal

forlade landet sammen med barnet, eller hvor forældre

af forskellig nationalitet med fællesbørn får inddraget

deres opholdstilladelse og skal udsendes til hver sit

land, eller hvor en forælder, der aldrig har haft fast

ophold her i landet, ansøger om opholdstilladelse for

at være sammen med et herboende barn, gør sig gældende.

Både i Berrehab-sagen og i Yousef-sagen anså man myn-

dighedernes afgørelser for at være et indgreb i retten

til et familieliv. I Berrehab-sagen lagde man vægt på,

at afstanden mellem Berrehabs hjemland og barnets hjem-

land og de vanskeligheder, der var forbundet med Berre-

hab besøg til barnets hjemland på grund af hans økono-

miske forhold og myndighedernes oprindelige afslag på

besøgsvisum, i praksis forhindrede Berrehab i at udnyt-

te sin samværsret. I Yousef-sagen lagde man derimod

vægt på, at Yousef havde boet sammen med barnet inden

samlivsophæveIsen og siden forsøgt at have regelmæssig

samvær med barnet, og at der var et kærligt forhold

mellem fader og barn. Disse overvejelser inddrog dom-

stolen i Berrehab-sagen dog først i forbindelse med

vurderingen af indgrebet i forhold til stk. 2. I You-

sef -sagen var det da også de samme momenter, man på ny

inddrog i forbindelse med bedømmelse af indgrebet i

forhold til stk. 2, idet man her blandt andet sammen-

holdt disse forhold med Berrehab-sagen.

Da det ikke er relevant at vurdere sagen i forhold til

artikel 8, stk. 2, hvis ikke myndigheden faktisk og re-

elt kan siges at forhindre udlændingen i at udnytte sin

ret efter stk. 1, bør man først se på de samme forhold

som man gjorde i Berrehab-sagen, således at man over-

vejer, hvorvidt udlændingen faktisk er forhindret i at
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udøve sin samværsret geografisk og socialt set. Man må

derfor tage stilling til, om afstanden mellem de to

lande er for stor, således at udlændingen ikke uden vi-

dere kan besøge barnet, og om omkostningerne ved sådan-

ne besøg er uforholdsmæssig store, når henses til ud-

lændingens økonomiske situation.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilken betydning det

bør tillægges, om udlændingen kan udøve sin samværsret

under ferieophold m.v., bemærkes, at dette spørgsmål

ikke kan besvares generelt. I Berrehab-dommen blev den

hollandske regerings synspunkt ikke taget til følge,

men det kan næppe tages som udtryk for, at en udlæn-

ding, der har en samværsret, og som er uformuende og

skal rejse langt, får krav på opholdstilladelse. Men-

neskerettighedsdomstolens argumentation på dette punkt

i Berrehab-sagen må ses på baggrund af de hindringer,

de hollandske myndigheder i øvrigt lagde i vejen for

hans ophold i Holland. Tanken om, at han kunne besøge

sit barn på et turistvisum, blev først afvist af Hol-

land, hvorfor det måtte forekomme mindre troværdigt,

når de hollandske myndigheder for Kommissionen anførte,

at der ikke forelå en krænkelse af hensynene i artikel

8, fordi han jo kunne få et turistvisum.

I den forbindelse vil det være af stor betydning, om

udlændingen under opholdet i Danmark har udnyttet sin

samværsret, og/eller om vedkommende som i Yousef-sagen

har boet sammen med barnet i en periode, inden ægteska-

bet blev opløst. På baggrund af oplysninger om disse

forhold kan man danne sig et billede af, hvorvidt øn-

sket om fortsat samvær med barnet er et oprigtigt ønske

fra udlændingens side. Hvis ingen af disse forhold er

til stede, kunne noget tyde på, at udlændingen ikke i

fremtiden vil opretholde et familieliv med barnet,

hvorfor ?t afslag på fortsat ophold i barnets hjemland
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ikke kan siges at være et indgreb i retten hertil.

Såfremt afgørelsen herefter må opfattes som et indgreb

i retten til et familieliv efter artikel 8, stk. 1, må

sagen bedømmes efter artikel 8, stk. 2. Det er i Berre-

hab-sagen og Yousef-sagen fastslået, at et afslag på

opholdstilladelse kunne anses at tilstræbe det lovlige

formål at forhindre uro, idet man herved sikrede en ef-

fektiv indvandringskontrol. Endvidere kan en sådan af-

gørelse siges at være foretaget af hensyn til landets

økonomiske velfærd. Det afgørende vil herefter være, om

indgrebet er nødvendigt, d.v.s. om indgrebet er propor-

tionalt i forhold til det tilstræbte formål. Hertil

inddrog man i Berrehab-sagen og i Yousef-sagen overve-

jelser omkring: a) styrken af forholdet mellem udlæn-

dingen og barnet, b) udlændingens økonomiske bidrag til

barnets opvækst og c) udlændingens personlige forhold.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør

det således være vanskeligere at inddrage opholdstilla-

delsen for en udlænding med et barn her i landet end at

udvise en udlænding, der også har et barn her i landet,

men som har begået en forbrydelse. I Berrehab-sagen

fremhæves netop på den ene side den pågældendes til-

knytning til Holland og på den anden side, at de hol-

landske myndigheder ikke havde noget at udsætte på Ber-

rehab .
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Vienna Declaration and Programme of Action (Excerpts)
World Conference on Human Rights. Vienna (1993)

Recognizing and affirming that all human rights derive from
the dignity and worth inherent in the human person, and that the
human person is the central subject of human rights and
fundamental freedoms, and consequently should be the principal
beneficiary and should participate actively in the realization of
these rights and freedoms,

Reaffirming their commitment to the purposes and principles
contained in the Charter of the United Nations and the Universal
Declaration on Human Rights;

Reaffirming the commitment contained in article 56 of the
United Nations Charter to take joint and separate action, placing
proper emphasis on developing effective international cooperation
for the realization of the purposes set out in article 55,
including universal respect for and observance of, human rights
and fundamental freedoms for all;

Emphasizing the responsibilities of all States, in conform-
ity with the Charter of the United Nations, to develop and
encourage respect for human rights and fundamental freedoms for
all, without distinction as to race, sex, language or religion;

Recalling the preamble to the Charter of the United Nations,
in particular the determination to reaffirm faith in fundamental
human rights, in the dignity and worth of the human person, and
in the equal rights of men and women and of nations large and
small,

Deeply concerned by various forms of discrimination and
violence, to which women continue to be exposed all over the
world.

Having taken into account the Declarations adopted by the
three regional meetings at Tunis, San Jose and Bangkok and the
contributions made by Governments, and bearing in mind the
suggestions made by intergovernmental and non-governmental organ-
izations, as well as the studies prepared by independent experts
during the preparatory process leading to the World Conference on
Human Rights,

Solemnly adopts the following Vienna Declaration and Programme of
Action

1. The World Conference on Human Rights reaffirms the solemn
commitment of all States to fulfil their obligations to promote
universal respect for, and observance and protection of all human
rights and fundamental freedoms for all in accordance with the
Charter of the United Nations, other instruments relating to
human rights, and international law. The universal ::ature of
these rights and freedoms is beyond question.

In this framework, enhancement of international • operation
in the field of human rights is essential for "he full
achievement of the purposes of the United Nations.

Human rights and fundamental freedoms are the b;:':.right of
all human beings; their protection and promotion in • :.e first
responsibility of Governments.

5. All human rights are universal, indivisibl . : inter-
dependent and inter-related. The international -y must





















they are members to include the elimination of violence against
women in their programmes, as appropriate.

Article 5

The organs and specialized agencies of the United Nations system
should, within their respective fields of competence, contribute
to the recognition and realization of the rights and the
principles set forth in the present Declaration, and to this end
should, inter alia:

(a) Foster international and regional cooperation with a view to
defining regional strategies for combating violence, exchanging
experiences and financing programmes relating to the elimination
of violence against women;

(b) Promote meetings and seminars with the aim of creating and
raising awareness among all persons the issue of the elimination
of violence against women;

(c) Foster coordination and exchange within the United Nations
system between human rights treaty bodies to address the matter
effectively;

(d) Include in analyses prepared by organizations and bodies of
the United Nations system of social trends and problems, such as
the periodic reports on the world social situation, examination
of trends in violence against women;

(e) Encourage coordination between organizations and bodies of
the United Nations system to incorporate the issue of violence
against women into ongoing programmes, especially with reference
to groups of women particularly vulnerable to violence;

(f) Promote the formulation of guidelines or manuals relating to
violence against women, taking into account the measures
mentioned herein;

(g) Consider the issue of the elimination of violence against
women, as appropriate, in fulfilling their mandates with respect
to the implementation of human rights instruments;

(h) Cooperate with non-governmental organizations in addressing
violence against women.

Article 6

Nothing in the present Declaration shall affect any provision
that is more conducive to the elimination of violence against
women that may be contained in the legislation of a State or in
any international convention, treaty or other instrument in force
in a State.



Violence against women
General recommendation 19 of the

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
(1992)

Background

1. Gender-based violence is a form of discrimination that
seriously inhibits women's ability to enjoy rights and freedoms
on a basis of equality with men.

2. In 1989, the Committee recommended that States should include
in their reports information on violence and on measures
introduced to deal with it (General recommendation 12, eighth
session).

3. At its tenth session in 1991, it was decided to allocate part
of the eleventh session to a discussion and study on article 6
and other articles of the Convention relating to violence towards
women and the sexual harassment and exploitation of women. That
subject was chosen in anticipation of the 1993 World Conference
on Human Rights, convened by the General Assembly by its
resolution 45/155 of 18 December 1990.

4. The Committee concluded that not all the reports of States
parties adequately reflected the close connection between
discrimination against women, gender-based violence, and
violations of human rights and fundamental freedoms. The full
implementation of the Convention required States to take positive
measures to eliminate all forms of violence against women.

5. The Committee suggested to States parties that in reviewing
their laws and policies, and in reporting under the Convention,
they should have regard to the following comments of the
Committee concerning gender-based violence.

General comments

6. The Convention in article 1 defines discrimination against
women. The definition of discrimination includes gender-based
violence^ that is, violence that is directed against a woman
because she is a woman or that affects women disproportionately.
It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or
suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations
of liberty. Gender-based violence may breach specific provisions
of the Convention, regardless of whether those provisions
expressly-mention violence.

7. Gender-based violence, which impairs or nullifies the
enjoyment by women of human rights and fundamental fre-rdoms under
general international law or under human rights conventions, is
discrimination within the meaning of article 1 of the " r.vention.
These rights and freedoms include:

(a) The right to life;

(b) The right not to be subject to torture or to : . . . inhuman









(f) Effective measures should be taken to overcome these
attitudes and practices. States should introduce education and
public information programmes to help eliminate prejudices which
hinder women's equality (recommendation No. 3, 1987);

(g) Specific preventive and punitive measures are necessary to
overcome trafficking and sexual exploitation;

(h) States parties in their reports should describe the extent of
all these problems and the measures, including penal provisions,
preventive and rehabilitation measures, that have been taken to
protect women engaged in prostitution or subject to trafficking
and other forms of sexual exploitation. The effectiveness of
these measures should also be described;

(i) Effective complaints procedures and remedies, including
compensation, should be provided;

(j) States parties should include in their reports information on
sexual harassment, and on measures to protect women from sexual
harassment and other forms of violence of coercion in the
workplace;

(k) States parties should establish or support services for
victims of family violence, rape, sexual assault and other forms
of gender-based violence, including refuges, specially trained
health workers, rehabilitation and counselling;

(1) States parties should take measures to overcome such
practices and should take account of the Committee's
recommendation on female circumcision (recommendation No. 14) in
reporting on health issues;

(m) States parties should ensure that measures are taken to
prevent coercion in regard to fertility and reproduction, and to
ensure that women are not forced to seek unsafe medical
procedures such as illegal abortion because of lack of
appropriate services in regard to fertility control;

(n) States parties in their reports should state the extent of
these problems and should indicate the measures that have been
taken and their effect;

(o) States parties should ensure that services for victims of
violence are accessible to rural women and that where necessary
special services are provided to isolated communities;

(p) Measures to protect them from violence should include
training and employment opportunities and the monitoring of the
employment conditions of domestic workers;

(q) States parties should report on the risks to rural women, the
extent and nature of violence and abuse to which they are
subject, their need for and access to support and other services
and the effectiveness of measures to overcome violence;

(r) Measures that are necessary to overcome farr.ily violence
should include:

(i) Criminal penalties where necessary and civil •-••dies in



case of domestic violence;

(ii) Legislation to remove the defence of honour in regard
to the assault or murder of a female family member;

(iii) Services to ensure the safety and security of victims
of family violence, including refuges, counselling and
rehabilitation programmes;

(iv) Rehabilitation programmes for perpetrators of domestic
violence;

(v) Support services for families where incest, or sexual
abuse has occurred;

(s) States parties should report on the extent of domestic
violence and sexual abuse, and on the preventive, punitive and
remedial measures that have been taken;

(t) That States parties should take all legal and other measures
that are necessary to provide effective protection of women
against gender-based violence, including, inter alia:

(i) Effective legal measures, including penal sanctions,
civil remedies and compensatory provisions to protect women
against all kinds of violence, including, inter alia,
violence and abuse in the family, sexual assault and sexual
harassment in the workplace;

(ii) Preventive measures, including public information and
education programmes to change attitudes concerning the
roles and status of men and women;

(iii) Protective measures, including refuges, counselling,
rehabilitation and support services for women who are the
victims of violence or who are at risk of violence;

(iv) That States parties should report on all forms of
gender-based violence, and that such reports should include
all available data on the incidence of each form of
violence, and on the effects of such violence on the women
who are victims;

(v) That .the reports .of States parties should include
information on the legal, preventive and protective measures
that have been taken to overcome violence against women, and
on the effectiveness of such measures.









a. that occurs within the family or domestic unit or within any
other interpersonal relationship, whether or not the
perpetrator shares or has shared the same residence with the
woman, including, among others, rape, battery and sexual
abuse;

b. that occurs in the community and is perpetrated by any
person, including, among others, rape, sexual abuse,
torture, trafficking in persons, forced prostitution,
kidnapping and sexual harassment in the workplace, as well
as in educational institutions, health facilities or any
other place; and

c. that is perpetrated or condoned by the state or its agents
regardless of where it occurs.

Chapter 11

Rights protected

Article 3

Every woman has the right to be free from violence in both the
public and private spheres.

Article 4

Every woman has the right to the recognition, enjoyment, exercise
and protection of all human rights and freedoms embodied in
regional and international human rights instruments. These rights
include, among others:

a. The right to have her life respected;

b. The right to have her physical, mental and moral integrity
respected;

c. The right to personal liberty and security;

d. The right not to be subjected to torture;

e. The right to have the inherent dignity of her person
respected and her family protected;

f. The right to equal protection before the law and of the law;

g. The right to simple and prompt recourse to a competent court
for protection against acts that violate her rights;

h. The right to associate freely;

i. The right of freedom to profess her religion .:.i beliefs
within the law; and

j. The right to have equal access to the public s-:v. - of her
country and to take part in the conduct of p\: . . if f airs,



including decision-making.

Article 5

Every woman is entitled to the free and full exercise of her
civil, political, economic, social and cultural rights, and may
rely on the full protection of those rights as embodied in
regional and international instruments on human rights. The
States Parties recognize that violence against women prevents and
nullifies the exercise of these rights.

Article 6

The right of every woman to be free from violence includes, among
others:

a. The right of women to be free from all forms of
discrimination; and

b. The right of women to be valued and educated free of
stereotyped patterns of behavior and social and cultural
practices based on concepts of inferiority or subordination.

Chapter 111

Duties of the States

Article 7

The States parties condemn all forms of violence against women
and agree to pursue, by all appropriate means and without delay,
policies to prevent, punish and eradicate such violence and
undertake to:

a. refrain from engaging in any act or practice of violence
against women and to ensure that their authorities,
officials, personnel, agents, and institutions act in
conformity with this obligation;

b. apply due diligence to prevent, investigate and impose
penalties for violence .against women;

c. include in their domestic legislation penal, civil,
administrative and any other type of provisions that may be
needed to prevent, punish and eradicate violence against
women and to adopt appropriate administrative measures where
necessary;

d. adopt legal measures to require the perpetrator to refrain
from harassing, intimidating or threatening the woman or
using any method that harms or endangers her life or
integrity, or damages her property;

e. take all appropriate measures, including 1-egislative
measures, to amend or repeal existing laws and i-qulations
or to modify legal or customary practices which s;;=stain the
persistence and tolerance of violence against wc:rr.-::;







Chapter V

General provisions

Article 13

No part of this Convention shall be understood to restrict or
limit the domestic law of any State Party that affords equal or
greater protection and guarantees of the rights of women and
appropriate safeguards to prevent and eradicate violence against
women.

Article 14

No part of this Convention shall be understood to restrict or
limit the American Convention on Human Rights or any other
international convention on the subject that provides for equal
or greater protection in this area.
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Indvandrerkvindeforeningen Soldue.

Soldue er en frivillig organisation uden særlige økonomiske midler.
Dette gør det vanskeligt at have fast åbningstid.

Henvendelser om hjælp foregår enten ved, at man møder op på kontoret
eller for det meste foregår det telefonisk privat til de frivillige.
Herefter aftales et møde.

For de kvinder der følger sig utrygge ved at henvende sig til de offi-
cielle instanser er der mulighed for at få personlig støtte, tolkebi-
stand og nogle er bisidder fra Soldue.

Financiering

Soldue får pt. et årligt tilskud til driften fra Indenrigsministeriet.

Soldue har anmodet Indenrigsministeriet om økonomisk støtte til at
holde kontoret åbent og til oprettelse af et sekretariat.

Tavshedspligt/anonymitet

Der er pålagt tavshedspligt i alle sager.

Soldue center for minoritetskvinder

Er en organisation af minoritetskvinder (både indvandrere og flygtnin-
gekvinder) på tværs af kultur, nationaliteter, religion, politisk
overbevisning m.m.

Soldue fungerer som et kontaktorgan for minoritetskvinder og deres or-
ganisationer.

Der tilbydes råd og vejledning samt støtte og hjælp til minoritets-
kvinder (og nogle gange til mænd).

Rådgivning

Minoritetskvinder der henvender sig til Soldue får mulighed til at ta-
le og forklare deres problemer med en af de frivillige medarbejdere,
som har uddannelse og/eller erfaring vedrørende de specifikke proble-
mer. Der er henvendelser fra unge kvinder med problemer derhjemme,
voldsramte kvinder, dem der søger skilsmisse. Disse kvinder bliver
tilbudt mægling og/eller henvises til de andre relevante organisatio-
ner.

Financiering

Soldue har anmodet Indenrigsministeriet om økonomisk støtte for 1995-
199 6 hvorfor vi ville være i stand til at holde centret åbent med ud-
videde og faste tider.
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