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Spørgsmål nr. 456 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- 

og Integrationspolitik: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange personer en syrisk flygt-

ning i gennemsnit bliver familiesammenført med?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et 

bidrag fra Udlændingestyrelsen. 

 

Udlændingestyrelsen har oplyst, at en fyldestgørende besvarelse af 

spørgsmålet forudsætter, at der iværksættes et omfattende analysearbejde, 

hvilket af ressourcemæssige årsager ikke er muligt. 

 

Udlændingestyrelsen har imidlertid oplyst, at Udlændingestyrelsen i febru-

ar 2015 til brug for styrelsens interne styring udarbejdede en analyse af 

sammenhængen mellem familiesammenføringsansøgninger og forudgåen-

de meddelte asyltilladelser i perioden juli-oktober 2014. Analysen var ba-

seret på et særtræk i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehand-

lingssystem og blev lavet på grund af den ekstraordinære situation på asyl-

området.  

  

Analysen viste, at der i perioden juli – oktober 2014 blev meddelt i alt 

2.566 asyltilladelser efter udlændingelovens § 7. På baggrund af denne po-

pulation udfandt Udlændingestyrelsen det antal familiesammenføringsan-

søgninger, der var indgivet til og med 22. februar 2015 fra ægtefæller/faste 

samlevere og mindreårige børn, hvor der som begrundelse for ansøgningen 

blev angivet familieforhold til en af de pågældende personer med asyltilla-

delse. Beregningen viste, at der for hver asyltilladelse meddelt til en syrisk 

statsborger efterfølgende blev indgivet 1,4 ansøgning om familiesammen-

føring fra ægtefæller/faste samlevere og mindreårige børn i den pågælden-

de periode. Det er Udlændingestyrelsens vurdering, at der bliver meddelt 

opholdstilladelse i langt størstedelen af ansøgningerne om familiesammen-

føring med en herboende syrisk flygtning. 

  

Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikker-

hed, da udlændingesystemerne er opbygget som journaliserings- og sags-

styringssystemer og ikke som egentlige statistiksystemer. 

  


