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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 3. januar 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 9 til L 95 efter ønske fra Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 9 til L 95: 

 

Hvor mange sager om forlængelse drejer det sig om årligt i årene 2012 til 2017, jf. 

bemærkningerne afsnit 2.2? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet et bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende: 

 

”Udlæ di gestyrelse  har i periode  . ja uar -30. november 2017 

meddelt nedenstående antal førstegangstilladelser til ægtefæller og faste 

samlevere, hvor den herboende ægtefælle/samlever har stillet økonomisk 

sikkerhed, fordelt på afgørelsesår: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Antal førstegangstilladelser, 

hvor herboende har stillet 

økonomisk sikkerhed 1.342 2.209 1.720 1.867 1.714 1.982 

* Omfatter januar-november 2017 

 

Opgørelsen omfatter opholdstilladelser meddelt efter udlændingelovens § 

9, stk. 1 nr. 1, og § 9 c, stk. 1, til ægtefæller og faste samlevere, hvor den 

herboende ægtefælle/samlever har stillet økonomisk sikkerhed. 

 

Det er på baggrund af registreringerne i udlændingesystemerne ikke muligt 

at opgøre i hvor mange tilfælde, der er sket forlængelse af den økonomiske 

sikkerhedsstillelse.  

 

Udlændingestyrelsen bemærker, at der kan være tilfælde, hvor den stillede 

sikkerhed ikke bliver forlænget. Det kan ske i situationer, hvor personen er 
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udrejst, død, har fået tidsubegrænset opholdstilladelse eller der kan være 

ændrede forhold, der gør, at kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse fravi-

ges i forbindelse med forlængelsessagsbehandlingen.   

 

Opgørelsen for 2012-16 er endelig, opgjort på baggrund af registreringer i 

udlændingeregistret og udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbe-

handlingssystem. Opgørelsen for 2017 er foreløbig, opgjort på baggrund af 

registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlings-

system pr. 2. december 2017. Generelt bemærkes, at de statistiske oplys-

ninger er behæftet med usikkerhed, da udlændingesystemerne er opbygget 

som journaliserings- og sagsstyringssystemer og ikke som egentlige stati-

stiksyste er.” 

 

 

Inger Støjberg  
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