
 

 

Ministeren 

 

 Side     1/2 

 

19. november 2019 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uim@uim.dk 

Web www.uim.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr.  

Akt-id 1074356 

 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 30. oktober 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 25 (alm. del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og inte-

grationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 25: 

 

Vil ministeren oversende en halvårlig opgørelse pr. 1. januar og pr. 1. juli for Ud-

lændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstider fra nævnets oprettelse til 

i dag? 

 

Svar: 

 

I tabel 1 nedenfor fremgår udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 

for alle afgjorte sager i Udlændingenævnet, ekskl. genoptagelsesanmodninger, for 

perioden fra nævnets oprettelse 1. januar 2013 til og med 30. juni 2019. 

 

Tabel 1: Gennemsnitlig halvårlig sagsbehandlingstid (dage) for afgjorte sager 

(ekskl. genoptagelsesanmodninger) i Udlændingenævnet1 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. januar - 30. juni 149 126 122 172 220 192 273 

1. juli - 31. december 152 101 160 209 220 233  - 

 

Jeg er opmærksom på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2019, som det 

fremgår af tabel 1, er relativt høj.  

 

Udlændingenævnet har i den forbindelse oplyst, at: 

 

                                                           
1 Opgørelserne for 2013-2018 er endelige. Opgørelsen for 2019 er foreløbig, opgjort på 

baggrund af registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssy-

stem pr. 3. november 2019. Generelt bemærkes desuden, at de statistiske oplysninger er 

behæftet med usikkerhed, da det elektroniske sagsbehandlingssystem er opbygget som et 

journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. 
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”Den relativt høje sags ehandlingstid i 9 er bl.a. en konsekvens af, at Udlæn-

dingenævnet er i færd med at nedbringe antallet af verserende sager, idet det 

bemærkes, at Udlændingenævnet i 2018 modtog langt flere klagesager end prog-

nosticeret. Udlændingenævnet har stort fokus på at nedbringe sagsbehandlingsti-

den, og det er Udlændingenævnets forventning, at den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid i 2020 vil blive nedbragt i takt med, at antallet af verserende sager 

redu eres.” 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Anette Görtz 

 

 


