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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 9. marts 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 561 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 561: 

 

Kan ministeren oplyse, hvor mange flygtninge og andre udlændinge, som samlet 

skønnes at leve i Danmark uden lovligt ophold på nuværende tidspunkt? 

 

Svar: 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at det ikke er muligt for Udlændinge- og Inte-

grationsministeriet at give et kvalificeret skøn over antallet af personer, der op-

holder sig ulovligt i Danmark på nuværende tidspunkt. Dette skyldes blandt andet, 

at der kan være personer, der indrejser ulovligt og aldrig kommer i kontakt med 

de danske myndigheder.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet et bidrag fra Rigspolitiet, der har oplyst nedenstående, som jeg kan 

henholde mig til, idet det dog skal bemærkes, at de i bidraget omtalte udlændinge 

kan være udrejst af Danmark. 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at udlændinge, der ikke har ret til 

at opholde sig i Danmark, skal udrejse af landet, jf. udlændingelovens § 

30, stk. 1. 

 

Udlændinge, der udrejser af landet i overensstemmelse med deres pligt 

hertil, er dog ikke forpligtet til at oplyse myndighederne om udrejsen.  

 

Forsvinder en udlænding, og har politiet ikke sikker viden om, at den på-

gældende er udrejst af landet, efterlyses udlændingen i politiets syste-

mer. 

 

Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Nordsjællands Politi vedrø-

rende antallet af aktive efterlysninger af udlændinge, der ikke har lovligt 

ophold i Danmark.  

Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17
UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 561
Offentligt
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Nordsjællands Politi har på baggrund af et dataudtræk fra politiets sags-

styringssystem (POLSAS) fremsendt opgørelse over antallet af aktive ef-

terlysninger pr. 17. marts 2017 fordelt på kategorierne afviste asylansø-

gere, præasyl, præasyl (afslag), Dublin, øvrige Dublin og ulovligt ophold. 

En nærmere beskrivelse af de forskellige udsendelseskategorier fremgår 

af opgørelsen.   

 

Antal personer der aktivt var eftersøgt pr. 17. marts 2017 fordelt på udsendelses-

kategorierne: 

    

Udsendelseskategori Antal personer 

Afviste asylansøgere  1.960 

Præasyl   3.036 

Præasyl: Afslag  118 

Dublin  717 

Øvrige Dublin (ikke asyl) 43 

Ulovligt ophold (ikke asyl) 477 

I alt 6.351 

    

    

De forskellige udsendelseskategorier   

Afviste asylansøgere: 
Afviste asylansøgere 

Personer, der har fået endeligt afslag på deres asylansøgning og evt. afslag på hu-

manitært ophold.  

Præasyl:  

Personer, der har indgivet asylansøgning i Danmark, og som ikke har fået endelig 

afgørelse fra udlændingemyndighederne. 

Præasyl: 
Afslag   

Personer, der har fået afslag på at få realitetsbehandlet deres asylansøgning, jf. 

udlændingelovens § 29 b. 

Dublin:   
Asyl Dublin  

Personer, der har søgt asyl i Danmark, men som kan udsendes i medfør af Dublin-

forordningen. 

Øvrige Dublin 
Ikke asyl  

Personer, der ikke har søgt asyl i Danmark, men som er tilbageforhandlet i medfør 

af Dublin-forordningen. 

Ulovligt ophold 
Ikke asyl  

Personer, der ikke har lovligt ophold i Danmark. 
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Nordsjællands Politi har supplerende bemærket, at aktive efterlysninger 

af udlændinge omfatter de tilfælde, hvor politiet enten ikke kan træffe 

udlændingen på indkvarteringsstedet, eller hvor den pågældende ud-

lænding meldes forsvundet af indkvarteringsstedet. Efterlysningen afly-

ses, hvis den pågældende udlænding træffes på ny.  

 

Er en efterlyst udlænding ikke antruffet inden for 18 måneder, aflyses 

efterlysningen, og sagen henlægges, idet udlændingen herefter anses 

for udrejst i overensstemmelse med sin pligt hertil. Efterlysningen vil 

dog i få tilfælde blive opretholdt efter de 18 måneder – f.eks. i forhold til 

personer, der har tålt ophold i Danmark. 

 

Nordsjællands Politi har endvidere bemærket, at opgørelsen over aktive 

efterlysninger alene indeholder oplysninger om de udlændinge, som på 

opgørelsestidspunktet er efterlyst. Der er således tale om et øjebliksbil-

lede på det tidspunkt, hvor opgørelsen blev foretaget. 

 

Opgørelsen skal bl.a. ses i lyset af den store tilstrømning af asylansøgere 

og migranter, der hovedsageligt fandt sted i efterårsmånederne i 2015 

og i de første måneder i 2016, hvorfor der i et stort antal sager ikke vil 

være forløbet 18 måneder fra den initiale efterlysning jf. oven for. 

 

Endelig har Nordsjællands Politi bemærket, at opgørelsen fra POLSAS er 

behæftet med en vis usikkerhed, idet POLSAS er et journaliserings- og 

sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem, ligesom tallene 

ikke er endelige, idet der kan forekomme efterregistreringer.” 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Anette Görtz 

 


