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Afgørelse om aktindsigt 
 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har modtaget din e-

mail af 23. november 2017, hvor du har anmodet om aktindsigt i antallet af sager, 

hvor styrelsen har politianmeldt udlændinge med en lang videregående uddan-

nelse, antallet af tilfælde hvor både udlænding og arbejdsgiver er politianmeldt 

samt om de specifikke institutioner, som Brooke Harrington har holdt foredrag 

for, også er blevet politianmeldt. 

 

I anledning af din anmodning om aktindsigt kontaktede styrelsen dig telefonisk 

den 1. december 2017 for at oplyse, at styrelsen ikke registrer udlændinges ud-

dannelsesbaggrund, men at du i stedet kunne modtage oplysninger om antallet af 

forskersager, som styrelsen har anmeldt til politiet. Endvidere oplyste styrelsen, at 

tallene er tilvejebragt på baggrund af en manuel gennemgang efter anmodning fra 

andre medier. 

 

På baggrund af den telefoniske samtale har styrelsen forstået din henvendelse 

således, at den vedrører politianmeldelser af forskere for at have arbejdet for 

andre end den arbejdsgiver, som opholds- og arbejdstilladelsen er stedfæstet til 

uden at have søgt om en tilladelse til bibeskæftigelse. 

 

Styrelsen fører ikke statistik på antallet af politianmeldte udlændinge og har des-

uden ikke entydige registreringer på sager vedrørende forskere i de tilfælde, hvor 

de har opholdstilladelse efter beløbsordningen eller fasttrack-ordningen. Det er 

derfor ikke muligt at levere et statistikudtræk vedrørende antallet af tilfælde, hvor 

styrelsen har politianmeldt forskere for bibeskæftigelse uden tilladelse. 

 

Styrelsen har foretaget en manuel gennemgang af 2.592 sager, hvor styrelsen har 

truffet afgørelse i perioden 1. januar 2016 – 6. november 2017 vedrørende forske-

re, gæsteforskere samt sager på beløbsordningen og fasttrack-ordningen (beløbs-

grænse), som er stedfæstet til et af landets otte universiteter. Gennemgangen har 

omfattet sager vedrørende førstegangsansøgninger, forlængelsesansøgninger, 

kontrolsager samt sager om inddragelse af opholdstilladelse. 

 

Styrelsen har i den forbindelse fundet otte sager vedrørende forskere, hvor der er 

sket politianmeldelse på grund af, at forskeren uden tilladelse til bibeskæftigelse 
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har arbejdet hos en anden arbejdsgiver, end den arbejdsgiver, som opholds- og 

arbejdstilladelsen er stedfæstet til, heraf tre sager fra 2016 og fem sager fra 2017. 

 

Det bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at der også kan være sket politianmel-

delse af forskere i sager vedrørende opholdstilladelse på beløbsordningen eller 

fasttrack-ordningen, som er stedfæstet til private virksomheder. Den manuelle 

gennemgang af sager har for disse opholdsordninger kun omfattet tilladelser sted-

fæstet til de otte universiteter. Tallene skal derfor anvendes med dette forbehold. 

 

Når styrelsen vurderer, at der er sket en overtrædelse af reglerne i udlændingelo-

ven, sendes sagen til politiet. Det er politiet og anklagemyndigheden, som afgør, 

om overtrædelsen skal have konsekvens for udlændingen og de arbejdsgivere, der 

har beskæftiget pågældende uden den fornødne arbejdstilladelse. Styrelsen har 

ikke oplysninger om antallet af politianmeldelser af forskere, der har ført til bøde. 

Der henvises i stedet til Rigsadvokaten. 

 

Afgørelse 

Du får aktindsigt i antallet af sager, som er afgjort i perioden 1. januar 2016 – 6. 

november 2017, hvor styrelsen har politianmeldt en forsker, fordi den pågælden-

de har været beskæftiget hos en anden arbejdsgiver end den arbejdsgiver, som 

pågældendes opholds- og arbejdstilladelse er stedfæstet til. 

 

Du får afslag på din anmodning om oplysninger om, hvorvidt de institutioner, som 

Brooke Harrington har holdt foredrag for, er blevet politianmeldt. 

 

Begrundelse for delvist afslag 

Efter § 19 i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (offentlig-

hedsloven) omfatter retten til aktindsigt ikke sager inden for strafferetsplejen. Der 

er tale om en strafferetlig sag, så snart styrelsen sender en anmeldelse til politiet.  

 

Styrelsen har overvejet, om oplysningerne burde udleveres til dig efter reglen om 

meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 2. Styrelsen har i den forbindelse 

foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for be-

stemmelsen i offentlighedslovens § 19, stk. 1, og på den anden side den beretti-

gede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om akt-

indsigt imødekommes. Styrelsen har på den baggrund ikke fundet grundlag for at 

udlevere oplysningerne. 
 

Der henvises i stedet til Rigsadvokaten. 

 

Klagevejledning 

Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse kan efter § 37 i 

lov om offentlighed i forvaltningen påklages til Udlændinge- og Integrationsmini-

steriet. 

 

Klagen sendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Postboks 

2000, 2300 København S eller til mailadressen siri@siri.dk. 
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Styrelsen sender klagen, sagens akter og eventuelle bemærkninger til Udlændin-

ge- og Integrationsministeriet, såfremt afgørelsen fastholdes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 


