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Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 24. oktober 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 53 (alm. del) efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 53: 

 

Vil ministeren oplyse antallet af udvisningsdømte og antallet af effektuerede ud-

sendelse af udvisningsdømte i 2015, 2016, 2017 og 2018 fordelt på oprindelses-

land? 

 

Svar: 

 

Det bemærkes indledningsvist, at det er lagt til grund for besvarelsen, at der spør-

ges til antallet af udvisningsdømte samt hvor mange af disse, der er registreret 

som udrejst. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet et bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende: 

 

”I 5 blev .5  udlæ di ge udvist ved do , jf. udlæ di gelove s §§ -

24 og § 25 c. Af disse var 1.191 registreret som udrejst af Danmark pr. 28. 

oktober 2018.  

 

Tabellen nedenfor er fordelt på de 10 største nationaliteter for udvisnings-

dømte udlændinge:   
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2015  
Antal udvisnings-

dømte 

Heraf registreret som udrejst 

(pr. 28. oktober 2018) 

I alt  1.520 1.191 

Nationalitetsfordeling: 

Rumænien 286 235 

Nigeria 87 73 

Litauen 80 70 

Albanien 77 70 

Polen 76 64 

Sverige 49 32 

Serbien 43 32 

Somalia 43 22 

Syrien 40 24 

Bulgarien 36 31 

Øvrige 703 538 

 

I 2016 blev 1.927 udlændinge udvist ved dom, jf. udlændingelovens §§ 22-

24 og § 25 c. Af disse var 1.514 registreret som udrejst af Danmark pr. 28. 

oktober 2018.  

 

Tabellen nedenfor er fordelt på de 10 største nationaliteter for udvisnings-

dømte udlændinge: 

 

 2016 
Antal udvisnings-

dømte 

Heraf registreret som udrejst 

(pr. 28. oktober 2018) 

I alt  1.927 1.514 

Nationalitetsfordeling: 

Rumænien 501 473 

Litauen 162 140 

Polen 104 95 

Nigeria 73 59 

Albanien 69 65 

Bulgarien 65 57 

Sverige 56 35 

Marokko 53 40 

Somalia 53 26 

Syrien 50 19 

Øvrige 741 505 

 

I 2017 blev 1.884 udlændinge udvist ved dom, jf. udlændingelovens §§ 22-

24 og § 25 c. Af disse var 1.410 registreret som udrejst af Danmark pr. 28. 

oktober 2018.  
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Tabellen nedenfor er fordelt på de 10 største nationaliteter for udvisnings-

dømte udlændinge: 

 

2017  
Antal udvisnings-

dømte 

Heraf registreret som udrejst 

(pr. 28. oktober 2018) 

I alt  1.884 1.410 

Nationalitetsfordeling: 

Rumænien 594 535 

Litauen 141 130 

Polen 126 105 

Bulgarien 70 65 

Nigeria 69 53 

Iran 59 22 

Syrien 57 12 

Marokko 51 39 

Albanien 49 37 

Sverige 42 32 

Øvrige 626 380 

 

Udlændingestyrelsen kan ikke opgøre antallet af udlændinge udvist ved 

dom i 2018, da datagrundlaget til denne opgørelse ikke er til stede på nu-

værende tidspunkt. Dette skyldes blandt andet, at registrering af disse data 

og efterfølgende validering heraf er et ressourcekrævende arbejde, som 

først foretages primo året efter afgørelsestidspunktet. 

 

Opgørelserne for 2015-17 omfatter udvisningsdomme truffet af førstein-

stansen, som på opgørelsestidspunktet ikke var anket, samt udvisnings-

domme, som var stadfæstet af klageinstansen. Domme og kendelser, der på 

opgørelsestidspunktet var under anke eller kære, er ikke medtaget i opgø-

relserne. Der tages forbehold for, at der i perioden kan være afsagt domme 

eller kendelser, som politikredsene ikke har orienteret Udlændingestyrelsen 

om. Sådanne domme og kendelser indgår ikke i opgørelserne. 

 

Der er en række faktorer, som kan have betydning for, at et antal udlæn-

dinge, der er udvist ved dom, endnu ikke er udrejst: 

 

 Den hyppigste årsag til manglende udrejse er, at udlændingen enten 

fortsat afsoner eller afventer at afsone den idømte straf eller den foran-

staltning, der træder i stedet for almindelig afsoning. Herudover kan 

manglende udrejse skyldes, at udlændingen er forsvundet efter afsigel-

sen af endelig dom om udvisning, ligesom udlændingen i nogle tilfælde 

er varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens §§ 35-36 med hen-

blik på fuldbyrdelse af udsendelsen.  

 Endvidere kan manglende udrejse skyldes, at der er udsendelseshindrin-

ger i forhold til hjemlandet, at udlændingen har en asylsag under be-
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handling hos udlændingemyndighederne, eller at udlændingen efterføl-

gende er meddelt opholdstilladelse. 

 Endelig kan der være tilfælde, hvor en udvist udlænding kan være ud-

rejst, men hvor Udlændingestyrelsen ikke har modtaget de nødvendige 

oplysninger fra politiet om en eventuel udrejse af Danmark, eller hvor 

politiet ikke selv er i besiddelse af oplysninger om udlændingens even-

tuelle udrejse. 

 

Opgørelsen over antallet af udlændinge udvist ved dom i 2015 er opgjort på 

baggrund af udvisningsredegørelsen til Udlændinge-, Integrations- og Bolig-

udvalget for perioden 1. januar-31. december 2015, opgjort pr. 3. april 

2016. Opgørelserne over antallet af udlændinge udvist ved dom i 2016 og 

2017 er foreløbige og opgjort på baggrund af registreringer i udvisningsda-

tabasen pr. 27. oktober 2018 med efterfølgende manuel korrektion. Opgø-

relserne over antallet af udrejste i 2015-17 er foreløbige og opgjort på bag-

grund af oplysninger i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbe-

handlingssystem pr. 28. oktober 2018 med efterfølgende manuel korrekti-

on.  

 

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

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

styri gssyste er og ikke so  ege tlige statistiksyste er.” 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Anette Görtz 

 


