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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 3. september 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 130 (alm. del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og in-

tegrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 130: 

 

Det fremgår af den tidligere regerings aftale med Dansk Folkeparti om finansloven 

for 8, at der skal foretages e  ”i dsats od svig ed opholdsgru dlag”, og at 
dette i debærer ”e  stikprøveko trol ålrettet de perso er, der i forbi delse 
med deres asylsager i 2015 og 2016 blev vurderet til at komme fra Syrien med 

he blik på at afdække svig i relatio  til flygt i ge es atio alitet v.”. Vil ministe-

re  redegøre for, hvor a ge tilfælde af ”svig i relatio  til flygt i ge es atio ali-
tet v.” der blev ko stateret ved de  æv te ålrettede stikprøveko trol, og 
oplyse om resultatet efter ministerens mening står mål med de anvendte ressour-

cer? 

 

Svar: 

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at jeg er af den holdning, at der i Danmark skal 

være en solid kontrolindsats på udlændingeområdet. Kontrollen skal være til ste-

de i den almindelige sagsbehandling, men kan i tillæg hertil ligeledes tilrettelæg-

ges som kontroller efterfølgende.   

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Det fre går af de  davære de regeri gs aftale ed Da sk Folke-
parti om finansloven for 2018, at der skulle gennemføres en stikprø-

vekontrol målrettet de personer, der i forbindelse med deres asylsa-

ger i 2015 og 2016 blev vurderet til at komme fra Syrien, med henblik 

på at afdække svig i relation til flygtningenes nationalitet mv. 

 

Udlændingestyrelsen kan oplyse, at styrelsen udtog i alt 859 sager til 

stikprøvekontrollen. I forbindelse med styrelsens gennemgang af sa-

gerne for flygtninge fra Syrien blev det tydeligt, at det i visse tilfælde 

var hensigtsmæssigt at udvide personkredsen for stikprøvekontrollen 
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til også at omfatte konfererende sager, herunder bl.a. sager for flygt-

ningenes familiesammenførte familiemedlemmer. Disse konfereren-

de sager indgår også i de i alt 859 sager, der blev udtaget til stikprø-

vekontrollen. Af de 859 kontrolsager er to sager fortsat verserende, 

mens de øvrige 857 sager er afsluttet. 

 

Udlændingestyrelsen har pr. 11. september 2019 ikke truffet afgørel-

se om inddragelse af en flygtningetilladelse på baggrund af svig i rela-

tion til nationalitet i nogen af de 857 afsluttede sager. Styrelsen har i 

én af de 857 afsluttede sager truffet afgørelse om afslag på fortsat 

beskyttelse i Danmark med den begrundelse, at pågældende havde 

opnået beskyttelse i et andet land inden indrejsen i Danmark. 

 

Oplys i ger e er baseret på e  a uel ge e ga g af sager e.” 

 

Det kan i relation til ovenstående oplyses, at det var målsætningen, at Udlændin-

gestyrelsen i 2018 skulle gennemføre en stikprøvekontrol af 1.200 asyltilladelser 

meddelt til personer fra Syrien i 2015 og 2016.  

 

Der er ikke sket inddragelse af flygtningetilladelser på baggrund af svig i relation til 

nationalitet i nogen af de 857 afsluttede sager. Jeg mener derfor ikke, at indsatsen 

står helt mål med det i sin tid forventede. Dette ændrer dog ikke på, at initiativet 

havde et fornuftigt formål, og det er vigtigt, at vi prioriterer kontrolområdet. Nu 

vil jeg undersøge andre muligheder for at styrke kontrollen med svig i forbindelse 

med ansøgning om asyl. 

 

 

Mattias Tesfaye  
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