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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 30. januar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 438 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 438: 

 

Ministeren bedes for årene 2014, 2015 og 2016 oplyse antallet af asylansøgere, 

som Danmark med henvisning til Dublin-forordningen dels har modtaget dels har 

returneret til et andet medlemsland med henblik på behandling af asylansøgnin-

gen? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet et bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende: 

 

”Udlændingestyrelsen kan oplyse, at styrelsen har accepteret at tilbage-

tage/overtage en asylansøger i medfør af Dublin-forordningen i 2.644 til-

fælde i perioden 1. januar 2014-31. december 2016. Accepterne fordeler 

sig som følgende: 

  

 2014 2015 2016 I alt 

Antal afgørelser om accept af 

tilbagetagelse/overtagelse 
848 818 978 2.644 

  
Opgørelsen omfatter afgørelser om accept på baggrund af en anmod-
ning fra et EU-medlemsland eller Norge, Island, Liechtenstein eller 
Schweiz (Dublin-lande) om tilbagetagelse/overtagelse af en asylansøger 
eller en revurdering om tilbagetagelse/overtagelse af en asylansøger i 
medfør af Dublin-forordningen. 
  

Det bemærkes, at en accept af tilbagetagelse/overtagelse ikke er udtryk 

for, at der nødvendigvis efterfølgende er sket en faktisk fysisk modtagel-

se af den pågældende asylansøger. Det er ikke muligt på baggrund af re-

gistreringsgrundlaget i udlændingesystemerne at opgøre antallet af 

asylansøgere, som Danmark har modtaget i henhold til Dublin-
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forordningen i årene 2014-2016. En sådan opgørelse ville forudsætte en 

manuel gennemgang af alle 2.644 sager, hvor Danmark har accepteret at 

tilbagetage/overtage en asylansøger i henhold til Dublin-forordningen. 

 

Det bemærkes endvidere, at antallet af afgørelser om accepter af tilbag-

etagelser/overtagelser ikke er lig med antallet af asylansøgere, som sty-

relsen har accepteret. Flere accepter kan relatere sig til den samme asyl-

ansøger. 

  

Udlændingestyrelsen har i perioden 1. januar 2014-31. december 2016 

truffet i alt 6.403 afgørelser om overførsel på baggrund af en accept om 

tilbagetagelse/overtagelse i medfør af Dublin-forordningen. Afgørelser-

ne fordeler sig som følgende: 

  

 2014 2015 2016 I alt 

Afgørelser om overførsel på 

baggrund af en accept om 

tilbagetagelse/overtagelse 
1.504 1.607 3.292 6.403 

  

Opgørelsen omfatter afgørelser om overførsel på baggrund af en accept, 

der er modtaget som følge af Udlændingestyrelsens anmodning om til-

bagetagelse/overtagelse til et EU-medlemsland eller Norge, Island, 

Liechtenstein eller Schweiz (Dublin-lande) eller en revurdering om tilba-

getagelse/overtagelse i medfør af Dublin-forordningen. 

  

Det bemærkes, at en afgørelse om overførsel på baggrund af en accept 

om tilbagetagelse/overtagelse ikke er udtryk for, at der nødvendigvis ef-

terfølgende er sket en faktisk fysisk overførsel af den pågældende asyl-

ansøger. Det er ikke muligt på baggrund af registreringsgrundlaget i ud-

lændingesystemerne at opgøre antallet af asylansøgere, som Danmark 

har overført i henhold til Dublinforordningen i årene 2014-2016. En så-

dan opgørelse ville forudsætte en manuel gennemgang af alle 6.403 sa-

ger, hvor et EU-medlemsland eller Norge, Island, Liechtenstein eller 

Schweiz (Dublin-lande) har accepteret at tilbagetage/overtage en asyl-

ansøger i henhold til Dublin-forordningen. 

 

Det bemærkes endvidere, at antallet af afgørelser om overførsel på bag-

grund af en accept ikke er lig med antallet af accepter. Der kan være 

truffet flere afgørelser på baggrund af samme accept, ligesom der kan 

være modtaget en accept, hvor der ikke træffes afgørelse om overførsel. 

  

Opgørelsen for 2014 og 2015 er endelig, opgjort på baggrund af registre-

ringer i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssy-

stem. Opgørelsen for 2016 er foreløbig, opgjort på baggrund af forelø-

bigt fastfrosne registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske 

sagsbehandlingssystem pr. 7. januar 2017 og en efterfølgende manuel 

korrektion.  
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Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usik-

kerhed, da sagsbehandlingssystemet er opbygget som et journaliserings- 

og sagsstyringssystem og ikke som et egentligt statistiksystem.” 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Søren Larsen 

 


