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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 10. juli 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 856 (alm. del) efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 856: 

 

Vil ministeren oplyse, hvor mange asylansøgere i Dublin-fasen der pr. 1. juli 2018 

afventer at blive tilbagesendt til et andet EU-land i medfør af Dublin-forordningen, 

og hvilke EU-lande asylansøgerne afventer at blive tilbagesendt til, samt årsagen 

til, at de kan tilbagesendes? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet et bidrag fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelse  i dhe tet et bidrag fra Nordsjæl-
lands Politi, der har oplyst, at der den 2. juli 2018 var 22 personer, der hav-

de søgt asyl i Danmark, som afventede at blive tilbageført i medfør af Dub-

lin-forordningen.  

 

Ud af de 22 personer skulle ti personer tilbageføres til Italien, fem personer 

skulle tilbageføres til Tyskland, tre personer skulle tilbageføres til Sverige 

samt en person til henholdsvis Schweiz, Holland, Frankrig og Polen. 

 

Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på tal fra Politiets Sagsstyringssy-

stem (POLSAS), som er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et 

egentligt statistiksystem, ligesom tallene ikke er endelige, idet der kan fore-

komme efterregistreringer.  

 

Det bemærkes endvidere, at opgørelsen er et udtryk for et øjebliksbillede 

på tidspunktet, hvor opgørelsen blev foretaget i POLSAS. 

 

Det kan endvidere oplyses, at det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgø-

relse om udsendelse i medfør af Dublin-forordningen. Politiet registrerer ik-

Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0270  Bilag 11
Offentligt



 Side     2/2 

ke, hvilke bestemmelser i Dublin-forordningen udlændingen tilbageføres i 

edfør af. Årsage  til tilbageførsle  ka  politiet således ikke a give.” 

 

Det kan supplerende oplyses, at formålet med Dublin-forordningen er at sikre, at 

en asylansøgning, der indgives i EU, kun behandles af én medlemsstat. Dublinfor-

ordningen fastsætter således de nærmere kriterier og procedurer for, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning.  

 

 

Inger Støjberg  
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