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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

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

spørgsmål nr. 857 (alm. del) efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 857: 

 

Vil ministeren oplyse den gennemsnitlige ventetid for asylansøgere i Dublin-fasen, 

fra der er truffet beslutning om tilbagesendelse til et andet EU-land, jf. Dublin-

forordning, og til tilbagesendelsen bliver gennemført i praksis, fordelt over perio-

den 2015, 2016, 2017 og 1. halvår af 2018 samt angive den eventuelle stigning i 

procent? 

 

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 fremsendt nedenstående opgørelse om den gennem-

snitlige ventetid for personer, der har søgt om asyl i Danmark, og som skal 

tilbageføres i medfør af Dublinforordningen.  

 

Gennemsnittet er beregnet fra det tidspunkt, hvor det pågældende EU-land 

har accepteret at tilbagetage udlændingen, eller hvor svarfristen i medfør af 

Dublin-forordningen er udløbet, og udlændingen på den baggrund anses for 

accepteret af det pågældende EU-land, frem til udsendelsen gennemføres.  

 

Acceptår Gennemsnitligt 

antal dage 

Procentvis 

stigning 

2015 61,3 - 

2016 66,5 8,5 % 

2017 47,7 -28,2 % 

2018 29,8 -37,5 % 

 

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

stem (POLSAS), som er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et 
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egentligt statistiksystem, ligesom tallene ikke er endelige, idet der kan fore-

komme efterregistreringer.  

 

Det bemærkes endvidere, at det ikke er muligt at fratrække perioder, hvor 

udlændingen ikke har kunnet udsendes, fordi udlændingen har været 

fængslet, forsvundet, haft en klagesag, der er tillagt opsættende virkning 

.v.” 

 

 

Inger Støjberg  
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Anette Görtz 

 


